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 Bevezetı – 1 – 
 

Bevezetı 
 

Az élıvizek, fıleg az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is 
járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági 
értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetıségeket kínál. Ez az 
erıforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövıben is mindenkinek 
jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak, 
erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. 

Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” 
(továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az 
Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı az ebben elıírt 
feladatok végrehajtása.  

A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti 
víztestek „jó állapotba”1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz 
tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a 
megfelelı vízmennyiséget is.  

A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy 
belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésrıl, 
ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztésérıl. A különbözı elképzelések 
összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen mőködı érdekcsoportok 
(gazdák, ipari termelık, horgászok, turizmusból élık, erdészek, természetvédık, fürdık 
mőködtetıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt 
vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban. 

A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminıségi és 
mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E célok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze, amely egy gondos és kiterjedt 
tervezési folyamat eredményeként születik meg. Elkészítésének határideje 2009. december 22.   

A terv egyrészt tartalmazza majd az összes szükséges háttér-információt (mely víztestekrıl van 
szó, jelenleg milyen állapotban vannak, milyen problémák jelentkeznek, ennek milyen okai 
azonosíthatók), továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzéseket tőzhetünk ki és ezek eléréséhez 
milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzıkre van 
szükség.  

                                                
1  Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából 

indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés) 
használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektıl függı természetes 
élıhelyek mőködését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai 
és kémiai (vízminıségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettıl az 
általános környezeti célkitőzéstıl csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidı 
indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitőzések tehetık. 
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1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 2 – 
 

1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése 
Az ország középsı részén, a Tisza jobb partján elhelyezkedı alegységet nyugatról a Zagyva, 
északról a Laskó és a Tarna patakok természetes vízgyőjtıi, délrıl és délkeletrıl a Tisza folyó 
határolják. 

A tervezési alegység a Tisza részvízgyőjtı középsı részén helyezkedik el. 

 

Az alegység 1389,6 km2 kiterjedéső területe a következı víztestek vízgyőjtı területeibıl tevıdik 
össze:  

 

• Doba-csatorna vízgyőjtı területe 
• Hanyi-csatorna vízgyőjtı területe 
• Jászsági-fıcsatorna vízgyőjtı területe 
• Millér-csatorna vízgyőjtı területe 
• Sajfoki-csatorna vízgyőjtı területe 
• Kanyari Holt-Tisza vízgyőjtı területe 
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1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 3 – 
 

 

1-1 térkép: Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 térkép: A Hevesi-sík alegység áttekintı térképe  
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1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 4 – 
 

 

 

1.1 Természeti környezet 

 

A tervezési alegységet nyugatról a Zagyva, délrıl és délkeletrıl a Tisza folyó, északról a Laskó és 
a Tarna patakok természetes vízgyőjtıi határolják. A felszínét elsısorban a vizek alakították ki. Az 
ármentesítések elıtti idıszakban a terület jelentısen kitett volt a Laskó, Zagyva, Tarna és Tisza 
folyók árvizeinek. A terület északon kissé magasabb fekvéső. A területet lejtésébıl adódóan 
északon a gyorsabb lefolyású, míg délen a hosszabb idejő és a tartósabb árvizek jellemezték. A 
települések kialakulásának helyét az árvizek gyakorisága és ezek káros hatásaitól való védettség 
határozta meg, így elsısorban a magasabb vonulatokon és a védettebb területeken telepedtek le. 
Legnagyobb település Heves város.  

 

Közigazgatásilag Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyékhez tartozik. A települések között alig 
van városi rangú, leginkább községek, falvak jellemzik. Gazdasági jellegét tekintve mezıgazdasági, 
melynek szintje a szántóföld minıségének függvényében változik. Magasabb értékő földterületek a 
középsı és déli részeken találhatók, ezért itt a mezıgazdasági szántó mővelés a jellemzı. Az 
északi területeken a szántóföldi és legelı mővelés folyik.  

 

1.1.1 Domborzat, éghajlat 

 

Az alegység felszínét elsısorban a vizek alakították ki. Az ármentesítések elıtti idıszakban a 
terület jelentısen kitett volt a Laskó, Zagyva, Tarna és Tisza folyók árvizeinek. A terület északon 
kissé magasabb fekvéső. ÉK-i része domborzati szempontból teljesen egyhangú, gyakorlatilag 
tökéletes, ártéri szintő síkság. 

 

1-1. táblázat: Az alegységre jellemzı magassági értékek 

 
Alegység 

területén 

Tisza 

részvízgyőjtın 
Magyarországon 

Legalacsonyabb pont 
tengerszint feletti 
magassága 

81 mBf 75 mBf 75 mBf 

Legmagasabb pont 
tengerszint feletti 
magassága 

139 mBf 1014 mBf 1014 mBf 

Terület átlagos 
tengerszint feletti 
magasság 

90,55 mBf 130,7 mBf 148,2 mBf 

 

Az alegység az Alföld nagytájhoz, az Észak-Alföldi hordalékkúp síkság, illetve a Közép-Tisza-vidék 
középtájhoz tartozik. Az alegység a következı kistájak területét érinti: Hevesi-sík, Hevesi-ártér, 
Szolnoki-ártér, Jászság. 

 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

 

1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 5 – 
 

Az alegység éghajlatára jellemzı, hogy a Tisza vízgyőjtıjén az átlagos hımérséklet a területi és 
magassági elhelyezkedéstıl függıen 1 oC és 11 oC között változik. A léghımérséklet szélsıértékei 
–36 oC, illetve +41 oC. A párolgás mértéke szoros kapcsolatban van a levegı hımérsékletével. Az 
Alföldön a párolgás évi maximális értéke meghaladhatja a 700 mm-t. Az alegység a mérsékelten 
meleg éghajlati övezetbe tartozik, a napsütéses órák száma évi 1970-2050 közötti, az évi 
középhımérséklet 9,9-10,4 ºC. Az uralkodó szélirányok É-ÉK-ÉNy-iak, az éves 
csapadékmennyiség általában 500-550 mm között változik, eloszlása egyenetlen. Gyakori a 
vízhiány és az aszály, máskor kiterjedt ár- és belvizek jönnek létre. 

 

A Tisza vízgyőjtı magasabb hegységeiben az évi lefolyás értéke meghaladhatja az 1500 mm-t, az 
Alföldön viszont 28 mm alatt maradhat. Ezek az értékek 0,8-50 l/sec*km2 fajlagos vízszállításnak 
felelnek meg.  

 

1.1.2 Földtan, talajtakaró 

 

Az alegységhez tartozó felszín alatti porózus víztestek a medence aljzatot alkotó, a Közép-
magyarországi Kapos–Hernád nagyszerkezeti tektonikus vonal két oldalán elhelyezkedı Bükki 
triász, valamint Mórágyi migmatit, Mecseki mezozoós és az Alföldi-flis öv képzıdményeire 
települnek. A terület északi pereme alá benyúló Bükki termálkarszt víztestnek gyakorlati 
jelentısége az alegységben nincs, annál inkább a porózus termál, porózus és sekély porózus 
víztesteknek. Ezek kızetalkotói törmelékes üledékes képzıdmények (agyagok, iszapos agyagok, 
iszapos homokok, aleuritok, különbözı szemcsemérető homokok, alárendelt mértékben kavicsok). 
Az alegység területén jelentıs szénhidrogén-bányászati tevékenységrıl nem tudunk, egyéb 
ásványi anyag termelést pedig csak a Heves-Erdıtelek környéki kavicsbányászat, illetve a szintén 
a vizsgált terület északi részére szórványosan jellemzı homokbányászat képvisel. Az 
agyagbányászati tevékenység a kisebb téglagyárak bezárásával megszőnt. 
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1-1. ábra: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés részarányai az alegység területén 

 

48%

11%

4,5%

4,3%
2%

27%

3%

feltöltés finom kızetliszt, agyag

vastag finom kızetliszt, agyag durva kızetliszt

vastag durva kızetliszt homok

vastag homok
 

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000 
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1-2. táblázat Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés Magyarország, a Tisza részvízgyőjtı és 
az alegység területén 

 

Kızettípus 
Magyarország 

km2 

Tisza 

részvízgyőjtı 

km2 

Hevesi-sík 

alegység 

km2 

feltöltés 1 027 240 28 

agyag 1 933 429 0 

finom kızetliszt, agyag 18 077 9 062 369 

vastag finom kızetliszt, agyag 16 993 13 754 682 

durva kızetliszt 8 069 4 372 63 

vastag durva kızetliszt 7 391 1 089 60 

homok 14 262 7 844 35 

vastag homok 11 743 4 116 151 

kavics 380 3 0 

vastag kavics 191 17 0 

homokkı, breccsa 1 633 807 0 

mészkı 1 326 773 0 

márga 3 895 1 627 0 

dolomit 2 799 ≈ 0 0 

vulkanit 2 845 2 066 0 

mélységi magmás 179 0 0 

metamorfit 233 161 0 

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000 

 

Az alegységen a felsı 10 m-ben található fedıkızet képzıdmények a laza üledékes kızetekhez 
tartoznak. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a lösz (kızetliszt) és a homok. A földtani 
képzıdmények felsı pár métere meghatározza a fedıtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. 

 

Magyarország egyik legfontosabb természeti erıforrása a talaj. A termıtalaja bio-geokémiai 
körfolyamatokat meghatározó környezeti elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb alapja és 
egyben helye. A talaj – típusra jellemzı pufferképessége alapján – közvetve hozzájárul a felszín 
alatti vízkészletek, földtani képzıdmények védelméhez, az azokat érı terhelés csökkentéséhez.  

 

A hegylábhoz közeli hordalékkúp vidéken (Erdıtelek, Tenk, Heves) a futóhomok a leggyakoribb 
felszíni képzıdmény, mely kitőnı áteresztı képességével tőnik ki. 
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Heves-Jászszentandrás vonala alatt szinte azonnal elıször löszös homokok, löszök jelennek meg, 
majd a Tisza vonalához közelítve a barna, fekete öntésagyag, agyagos kızetliszt, jobb esetben 
folyóvízi kızetliszt települ, jelentısen vízzáró felszínt alkotva. A felsorolt képzıdmények kisebb-
nagyobb területfoltokon szikesedést mutatnak. 

 

A terület felszínén elsısorban folyóvízi üledékek (lösziszap, öntésiszap, öntésagyag) találhatók. A 
felszínt borító talajok ennek megfelelıen elsısorban öntés és réti talajok.  

A területet a réti talajok után viszonylag nagy százalékban szikes, illetve csernozjom talajok 
alkotják. 

 

Az alegység É-ÉNy-i részére a futó-, humuszos- és csernozjom jellegő homoktalajok a jellemzıek. 
Ezeken a területeken a legnagyobb kiterjedésben a löszös üledéken képzıdött agyagos vályog 
mechanikai összetételő, nagy szervesanyag-tartalmú réti talaj található. Ugyanakkor a szikes 
talajtípusok is megjelennek. 

 

K-ÉK-i részen a Tisza-tó környékén fıként löszös anyagon kialakult agyag fizikai féleségő réti 
talajok terjedtek el, de a szikes talajképzıdmények is jelen vannak kisebb százalékban. 

Kisebb foltokban a csernozjom talajok is megjelennek, nevezetesen a csernozjom jellegő 
homoktalajok, alföldi mészlepedékes és réti csernozjomok. 

 

 

Az alegység D-DK-i részén nagy területeken mentesített ártér található alacsonyártéri síksági 
helyzetben. Ezen a réti és a réti öntés talaj váltakozik. A táj Ny-i felében rossz lefolyású szikes 
ártéri laposok fordulnak elı. 
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1-1. ábra: Az alegységre jellemzı talajtípusok területi százalékos aránya 

8%

19%

23%

48%

2% 0%

Víz vagy nincs adat Váztalajok Barna erdıtalajok

Csernozjom talajok Szikes talajok Réti talajok
 

 

1-3. táblázat Az alegységben a talaj vízgazdálkodási kategóriák területi százalékos 
megoszlása a következı: 

kategória kategória leírása terület % 

2 
Nagy víznyeléső és vízvezetı-képességő, közepes vízraktározó-
képességő, gyengén víztartó talajok 7,0 

3 
Jó víznyeléső és vízvezetı-képességő, jó vízraktározó-képességő, jó 
víztartó talajok 17,9 

4 Közepes víznyeléső és vízvezetı-képességő, nagy vízraktározó-
képességő, jó víztartó talajok 

2,4 

5 
Közepes víznyeléső és gyenge vízvezetı-képességő, nagy 
vízraktározó-képességő, erısen víztartó talajok 

9,3 

6 Gyenge víznyeléső és igen gyenge vízvezetı-képességő, erısen 
víztartó, kedvezıtlen vízgazdálkodású talajok 

57,1 

7 
Igen gyenge víznyeléső és szélsıségesen gyenge vízvezetı-
képességő, igen erısen víztartó, extrémen szélsıséges 
vízgazdálkodású talajok 

4,3 

0 Víz, vagy nincs adat 2,0 

Az alegységben a kedvezıtlen vízgazdálkodású talajok dominálnak. 
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1.1.3 Vízföldtan 

A terület földtani-vízföldtani adottságai eltérı ısvízrajzi viszonyok között alakultak ki a felsı-
pannonban és a pleisztocénben is, melyben meghatározó a Paleogén-medence Jászsági-
almedencéjének szerepe. A fejlıdéstörténet során a Pannon beltó fokozatos feltöltıdése során a 
mélyvízitıl a sekélyvízin át a part menti környezetig, majd a termál porózus víztest felsı részén, 
valamint a porózus víztestekben folyóvízi környezetben folyt az üledékképzıdés. A folyóvízi 
környezetben keletkezı képzıdmények változó vastagságú övzátony fácieső és ártéri agyagos-
homokos sorozatok váltakozásából épülnek fel. Ennek megfelelıen a képzıdmények gyakran 
kiékelıdnek, egymásba fogazódnak, vagy átmenetet képeznek egymásba. 

A pliocénben itt levı ısfolyók jelentıs vastagságú, kiváló vízadó képességő homokrétegeket 
raktak le a körzet nyugati szegélyén (pl. Heves-Jászkisér-Jászladány vonala), ezeket az 1000 l/p 
körüli max. hozamokat nem csak a strandfürdık, hanem a lakossági vízmővek is kihasználják ott, 
ahol a fiatalabb üledékek agyagos jellegőek. A közeli hegyláb felıli utánpótlódás miatt a 450-720 
m alól kitermelt termálvizek oldott anyag tartalma viszonylag csekély, 750-1250 mg/l közötti, a 
felhasználást ugyanakkor nehezíti a magas metántartalom, a vízhıfok, az ammónia és a huminsav 
mennyisége. Üledék-kızettanilag eltérı adottságú a K-DK-i területrész, ahol kizárólag az alsó-
tagozatban alakultak ki termeltetésre alkalmas homokok, a középsı rész agyagos, finomhomok 
betelepülésekkel. 

Néhány tíz vagy százméternyi tarkaagyagos levantei összletet követıen a hideg ivóvizet tároló 
pleisztocénbe jutunk, melynek kızettani felépítése szintén változó ısvízrajzi viszonyokra utal. A 
közeli hegyláb ellenére az alsó és középsı-pleisztocénben alig alakult ki vastagabb homokréteg az 
egész területen, az is inkább az ıs-Sajó-Hernád illetve az ıs-Duna által feltöltött részkörzetekben 
(Kisköre, Pély, Jászladány). A kinyerhetı hozamok 4-500 l/p-en belüliek, a víz pedig vasas, 
ammóniás, metános, széndioxidosan agresszív. A helyzet a felsı-pleisztocén elején változott meg 
viszonylag jelentısen, mikor az Északi-középhegység gyors kiemelkedése miatt a folyók már 
onnan, a korábbinál jóval közelebbrıl érkezve árasztották el ezt a területet. Durvahomokos, 
kavicsos üledékek ennek ellenére csak az Erdıtelek-Tenk-Hevesvezekény-Jászszentandrás 
vonalon tárhatók fel, és bár a kinyerhetı vízhozamok csak közepesek (500-800 l/p max.), a 
kitermelt víz ivásra, öntözésre egyaránt alkalmas. D-DK felé haladva a vízadó képzıdmények 
gyorsan finomodnak (apró és középszemcsések, 2,5-4 m vastagok), vízadó képességük és 
vízminıségük is gyengül. A kitermelt vizek nátriumossá válnak, vas és mangántartalmuk jelentıs, 
akárcsak széndioxidos agresszivitásuk. 

Jelentısebb vízadó képességgel csak a Tisza vonala mentén (Kiskörétıl Csataszögig) 
rendelkeznek, ahol már ıs-Sajó-Hernád homokok rakódtak le jó kifejlıdéssel és megfelelı 
utánpótlási képességgel. A víz minısége itt sem megfelelı, az említett gondok mellett még az 
arzén is megjelenik (pl. Nagykörő vidékén). 

Az alegység területén a talajvíz megjelenési mélysége 2-3 m a terepszint alatt. Minısége a felszín 
közeli képzıdmények változatossága miatt mozaikszerően változó, uralkodóan nátrium-
magnéziumos és szulfátos-kloridos. 

Az alegység felszín alatti hidrodinamikai szempontból sajátos helyzetben van, mivel a nagy 
üledékes medencékre, köztük az Alföldre is jellemzı nagy áramlási rendszer köztes területén  

 

helyezkedik el. Míg az alegység északi része a hegylábi beszivárgási területre illetve annak 
közelébe esik, addig a terület déli része (Besenyszög, Szolnok térsége) már egyértelmően 
feláramlási zónába tartozik. Ezzel összefüggésben az alegység területének túlnyomó részén az 
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ivóvízbázisok és egyéb felszín alatti vízbázisok megfelelı természetes hidrogeológiai védettséggel 
rendelkeznek. Ez alól Heves város vízbázisa a kivétel, ahol a felszínhez viszonylag közeli rétegek 
megcsapolása és a kızettani felépítés miatt a vízbázis sérülékeny. 

A felszínt borító üledékek már az elmúlt néhány ezer év ısvízrajzi viszonyait tükrözik, jelentıs 
változatosságot mutatva. 

 

1.1.4 Vízrajz 

A terület lejtésviszonyai jelentısen meghatározzák a térség vízrajzi és hidromorfológiai viszonyait. 
A terület É-i részén a nagyobb, míg a D-i részén a kisebb terepesés a jellemzı. A vízgyőjtı 
jellegébıl adódóan a terület É-i részét a nagyobb csatornasőrőség jellemzi. Ezek a nagyobb 
természetes eséssel rendelkezı csatornák rövidek és a Hanyi völgyeletének irányában gravitálnak. 

 

Az ármentesítések után megindult a terület vízrendezése. A belvízelvezetı fıcsatornák 
természetes torkolati bevezetései megszőntek, oda stabil szivattyútelepeket építettek. Ezzel 
jelentısen megváltoztak a természetes lefolyási és vízjárási viszonyok. A csatornákban tartott 
(üzemviteli) vízszint mindenkor meghatározza a térség befogadóképességét és az öblözetek 
lefolyási viszonyait. Kiépült a mellékcsatornák rendszere is. 

 

Az alegység területén egy kiépített tározó (Füzesabonyi) található, melynek célja az öntözıvíz 
tározása, biztosítása. Szükségességét a térség öntözési igénye határozta meg, jelenleg a tározó 
kihasználatlan. 

A belvízrendszerek fejlesztésének alapja a mezıgazdaság által támasztott igény volt. Sorra 
épültek az üzemi vízrendezések. Egyre nagyobb szerepet kapott a komplex vízrendezés, illetve a 
melioráció megvalósítása. 

A tervezési alegységen a Jászsági öntözırendszerrıl lehet vizet vételezni. Az öntözırendszer 
hossza 107 816 m. A rendszerbıl kizárólagos állami kezelésben a Jászsági-fıcsatorna van, ennek 
teljes hossza 21 235 m. A terep esésviszonyai miatt az alegység D-i részén valósulhat meg 
intenzív öntözés. Az É-i részen az öntözéshez szükséges vízkészlet csak belvízbıl, vagy 
„sírkútból” biztosítható.  

 

Jelentısebb belvízcsatornák: 

A Hanyi-csatorna a terület legtermészetesebb vízelvezetı mőve. A csatorna felsı szakaszát 
nagyobb esés jellemzi. Mivel torkolati szivattyúteleppel nem rendelkezik, a 0+000–14+200 km 
szelvények között medertározót építettek. Magas tiszai vízállásnál víz tározható, a többletvíz pedig 
a Sajfoki belvízrendszerre vezethetı. A csatorna felsı szakasza patak jellegő, az alsó szakasza 
nagy és összetett szelvényő, állandó vízfolyás. 

A Sajfoki-csatorna jellemzıen síkvidéki, kis eséső, nagy szelvényő belvízcsatorna, a meder 
anyaga agyagos-iszap, töltıdı medrő. A vízrendszer domborzata uralkodóan síkvidéki jellegő. 
Vízgyőjtıje közepesen belvízveszélyes. 

A Millér-csatorna kis eséső, kettıs mőködéső, állandó vízfolyás. A csatorna teljes hosszban 
öntözıvizet szállít, így a természetes vízjárástól eltérıen az év nagy részében magas vízszint 
mellett üzemel.  

 

A Doba-csatorna vízgyőjtı területe síkvidéki jellegő, mély fekvéső. A csatorna kettıs rendeltetéső. 
Legjelentısebb a lecsapolásokból származó technológiai víz levezetésének többletterhelése. A 
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másik jelentıs igénybevétel az öntözıvíz szállítása. A terület közepesen belvízveszélyes, különös 
terhelést jelent az árvízi idıszakban a fakadóvizek levezetésének igénye. 

Az alegységen kizárólagos állami kezelésben 26 db belvízcsatorna van, ezek összes hossza közel 
302 km. 

 

Kizárólagos állami tulajdonú kettıs mőködéső csatornák összes hossza 121 km. 

 

Az alegységen 4 db holtág található. A három hullámtéri holtág (Csatlói, Szórói, Feketevárosi 
holtágak) szentély típusú, a Kanyari Holt-Tisza mentett oldali és nem tartozik a természetvédelmi 
területek közé.  

 

1.1.5 Élıvilág 

A térség növényföldrajzilag teljes egészében a Pannóniai flóratartományban (Pannonicum) 
található, ezen belül az Alföld (Eupannonicum) és igen kis részben az Északi-középhegység 
(Matricum) flóravidékén. Az alegység területének jelentıs része a Tiszántúl flórajáráshoz tartozik. 

 

A Tiszántúl flórajárás (Crisicum) jellemzı társulásai a folyómenti főzligetek és löszgyepek. 

 

Az alegység éghajlati, geológiai, talajtani és vegetációtörténeti adottságainak megfelelıen alakult a 
terület vegetációja, amely az utóbbi évszázadokban nem mentesült az emberi hatások alól sem. A 
mai nagyrészt kultúrtáj egykor gazdag és változatos vízi és mocsári növényvilága eltőnıben van, 
miként a löszpuszták flórája is. A terület flórájára az alföldi erdıspuszta hol löszön, hol sziken 
kialakult mozaikos fás-füves foltjai a jellemzık. A területen elıforduló védett növények közül 
megtalálható pl. a réti iszalag, a buglyos boglárka, a macskahere, a réti ıszirózsa, a sziki 
ıszirózsa és a fátyolos nıszirom. 

 

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok 

Idegenforgalom tekintetében új fejlıdési irányt jelenthet a Tisza-tó közelsége, leginkább Sarud, 
Tiszanána és Kisköre érintettek. A Tisza-tó fejlesztése a térségben stratégiai kérdés, hiszen ez a 
vonzáskörzetének fejlıdését is meghatározza.  

A biológiai sokféleség fennmaradása, a természet, a turizmus, és a társadalom egészséges 
kapcsolatának fennmaradása érdekében növelni kell a védelem alatt álló területek nagyságát. 
Jelentıs nagyságú területek hasznosítását szolgálhatja a gyep- és legelıterületek növelése, a 
vizes élıhelyek, halastavak és kisvíztározók létesítése, a védett növények és állatok élıhelyéül 
szolgáló ısgyepek megırzése, védelme, valamint a pihenıparkok rekreációs célú kialakítása is. A 
holtágak hasznosítása települési érdekeket is szolgál. 

 

1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz 

A városok és a falvak mellett a településhálózat nem elhanyagolható elemei az ún. külterületi lakott 
helyek, amelyek többnyire a városokhoz, illetve községekhez tartozó, azok külterületén található – 
általában kisebb népességszámú – települések. A csoport meglehetısen összetett, az erdészház, 
az alföldi magányos tanya, tanyabokor, egykori uradalmi major, tsz-lakótelep, stb. egyaránt 
közéjük sorolható. 
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Az 1980-as évek elején lényegében felszámolódott a tanyarendszer, például a Jászságban, a 
Hajdúságban, a Nagykunságon. 

Az alegységet érintı települések között ugyan van városi rangú, de leginkább községek, falvak a 
jellemzıek. A városok aránya 14%, nagyközség-községek aránya 86%. 

Az alegységen található települések közül 22 Jász-Nagykun-Szolnok, 13 Heves megyéhez tartozik. 

 

Az alegységet 2 régió érinti. A régiók tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy 
több megyére (a fıvárosra) kiterjedı, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt 
társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendı területfejlesztési egységek. 

 

Az alegységet érintı régiók, illetve megyék: 

- Észak-magyarországi régió: Heves megye 
- Észak-alföldi régió: Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

 

Miközben a megyék szerepe lecsökkent, a régiók államigazgatási szerepe megalakulásuk óta 
fokozatosan növekszik. A régiók a fejlesztéspolitika (tervezés, programozás) elsıdleges 
színtereivé váltak. 

A területfejlesztés és fokozatosan a közigazgatás legkisebb területi elemei a kistérségek lettek.  

A kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak 
ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A kistérség földrajzilag 
összefüggı területi egység, amelyet a hozzásorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, 
továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. Egy település 
közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. A kistérségek területe teljes mértékben és 
ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a 
megye határaihoz. Az alegységet érintı kistérségek a következık: 

• Hevesi 
• Jászberényi 
• Szolnoki 
• Füzesabonyi 
• Törökszentmiklósi 

 

A jelentısebb települések:  

• Szolnok (a város érinti a 2-10, 2-12, 2-18 alegységek területét is) 
• Heves 
• Jászapáti 
• Füzesabony 

 

Az alegység területén a vízparti – a Tisza folyó, illetve Tisza-tó jobb partján elhelyezkedı – 
települések a következık: 

• Szolnok 
• Nagykörő 
• Kıtelek 
• Tiszasüly 
• Kisköre 
• Sarud 
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Vízparti települések arány: 17% 

 

1-4. táblázat: Az alegység – külterületét tekintve az alegység területén található – 
települések aránya 

Település 
Település aránya 

az alegységben 

Részvíz-

győjtı neve 

Régió 

kódja 
Megye neve 

Átány 100% Tisza 5 Heves 

Besenyıtelek 8% Tisza 5 Heves 

Besenyszög 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Csataszög 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Dormánd 70% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Erdıtelek 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Füzesabony 7% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Heves 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Hevesvezekény 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Hunyadfalva 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászalsószentgyörgy 8% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászapáti 100% Tisza 5 Heves 

Jászivány 100% Tisza 5 Heves 

Jászjákóhalma 13% Tisza 5 Heves 

Jászkisér 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászladány 98% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Jászszentandrás 86% Tisza 5 Heves 

Jásztelek 34% Tisza 5 Heves 

Kál 67% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Kisköre 99% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Kömlı 84% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Kıtelek 86% Tisza 5 Heves 

Nagykörő 71% Tisza 5 Heves 

Pély 100% Tisza 5 Heves 

Sarud 83% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Szajol 5% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Szászberek 31% Tisza 5 Heves 
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Település 
Település aránya 

az alegységben 

Részvíz-

győjtı neve 

Régió 

kódja 
Megye neve 

Szolnok 9% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Tarnaszentmiklós 100% Tisza 5 Heves 

Tenk 100% Tisza 5 Heves 

Tiszanána 98% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Tiszapüspöki 8% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Tiszasüly 100% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Újlırincfalva 33% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

Zagyvarékas 7% Tisza 6 Jász-Nagykun-Szolnok 

 

 

1-5. táblázat: Az alegység – belterületét tekintve az alegység területén található – 
települések jellemzı népességföldrajzi adatai 

Település neve 
Település 

jellege 

L
a
k

o
s
s
zá

m
 

1
9
9

1
.0

1
.0

1
. 

L
a
k

o
s
s
zá

m
 

2
0
0

1
.0

1
.0

1
. 

L
a
k

o
s
s
zá

m
 

2
0
0

5
.0

1
.0

1
. 

L
a
k

o
s
s
zá

m
 

2
0
0

8
.0

1
.0

1
. 

L
a
k

o
s
s
zá

m
 

2
0
2

1
 

b
e
c
s
lé

s
 

N
é
p
s
ő
rő

s
é
g

 

2
0
0

8
 

Átány község 1647 1576 1544 1450 1537 29 

Besenyszög község 3515 3489 3536 3472 3196 25 

Csataszög község 324 330 308 330 278 29 

Erdıtelek község 3428 3545 3416 3357 3401 75 

Heves város 11529 11294 11306 10959 11256 110 

Hevesvezekény község 777 714 685 646 682 33 

Hunyadfalva község 220 232 215 190 194 36 

Jászapáti város 9822 9672 9660 9297 9131 119 

Jászivány község 488 433 436 398 412 10 

Jászkisér község 5802 5778 5668 5559 5358 43 

Jászladány község 6028 6194 6192 5977 5853 64 

Jászszentandrás község 3039 2683 2616 2526 2473 57 

Kisköre város 3144 3094 3061 2964 3048 43 

Kömlı község 1803 1866 1939 1870 1930 38 

Kıtelek község 1971 1817 1761 1645 1592 36 
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Település neve 
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Nagykörő község 1844 1735 1713 1667 1548 39 

Pély község 1646 1534 1538 1493 1531 17 

Sarud község 1416 1329 1409 1241 1464 24 

Tarnaszentmiklós község 1040 1037 956 920 952 26 

Tenk község 1098 1207 1215 1200 1210 97 

Tiszanána község 2662 2657 2574 2475 2563 36 

Tiszasüly község 1954 1777 1648 1517 1490 56 

 

A tervezési alegységben 2008. évben 61 153 fı lakos élt, melybıl a városokban összesen 23 220 
fı lakos élt, amely az alegységben élık 38%-a. 

A települések belterületének átlagos népsőrősége 47,4 fı/km2, ezen belül a városoké 90,6 fı/km2. 

 

1.2.2 Területhasználat 

A vízgyőjtık környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésbıl származó terhelésének, 
valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás becslésekor figyelembe 
szükséges venni a területhasználatot. 

 

A területhasználati ábrán az ábrázolás céljából összevont kategóriák a következık: 

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

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

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

o 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). 

o 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. 

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

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



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

 

1. fejezet Vízgyőjtık és víztestek jellemzése – 17 – 
 

o Álló- és folyóvíz: kontinentális vizek (folyóvizek, vízi utak, állóvizek). 

 

 

1-3. ábra: A területhasználat alegységre jellemzı átlagértékei 

 

 

4%
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Belterület Szántó Szılı, gyümölcsös

Vegyes mezıgazdasági Rét, legelı Erdı

Vizenyıs terület Álló- és folyóvíz
 

 

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 
kapott érték 2 alatti a vízgyőjtı biológiai aktivitásértéke rossz, ha 2-4 közötti, akkor szegényes, 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. 
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1-4. ábra: Vízgyőjtı területek minısítése biológiai aktivitásértékük alapján 

 
 

Az alegység területének körülbelül 71%-a szegényes minısítéső a biológiai aktivitásérték alapján. 
A közepes állapotú területek aránya 26%, míg a jó állapotú területek aránya a 3%-ot sem éri el. 
Ezen az alegységen kiváló állapotú területek nem találhatók. Rossz minısítéső terület nincs, ami 
azt mutatja, hogy a biológiai állapot szempontjából mértékadó, koncentrált antropogén hatások kis 
területre korlátozódnak, amelyek hatása a víztest vízgyőjtık kb. 100 km2-es léptékében csak 
mérsékelt módon érvényesülhet. 

 

1.2.3 Gazdaságföldrajz 

A tervezési alegység megélhetési forrása elsısorban a mezıgazdaság. 

Az érintett területen az alma, ıszibarack, meggy, szilva, a napraforgó, a búza, az árpa és a 
kukorica termelése jellemzı leginkább. Az állattenyésztésen belül a szarvasmarha, a sertés, a juh, 
a baromfi, a ló és a nyúl tenyésztés jelentıs. 

 

A rendszerváltás elıtti gépgyártás megszőnt, helyét részben a könnyőipar vette át, ám mára ezen 
a területen is visszaesés mutatkozik. A viszonylag fejlett mezıgazdaság ellenére az élelmiszeripar 
csak kisvállalkozások formájában van jelen. 

 

Az alegység É-i részén csak másodrendő fıútvonal halad. A tervezési alegység területének északi 
része az M3-as autópálya közelsége miatt, a déli része a 4-es fıút közelsége miatt viszonylag jól 
megközelíthetı. Tisza-tó térségéhez közelítve az útellátottság hiánya mutatkozik, az utak többsége 
felújításra szorul, rossz állapotú. 

 

Kétvágányú villamosított vasútvonal az alegység területét nem érinti. 
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Idegenforgalom tekintetében új fejlıdési irányt jelenthet a Tisza-tó közelsége, leginkább Sarud, 
Tiszanána és Kisköre érintettek. 

 

Az alegység területén 22 településbıl 20 önálló vízmővel rendelkezik, 2 település pedig kistérségi 
kapcsolatban van (Erdıtelek-Tenk). 

 

Az Észak-alföldi régióban 2001. év során kezdıdött az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminıség-javító 
Program I. üteme, melyben az alegység területén egy település érintett (Besenyszög). A 
településen (Besenyszög) a vízminıség-javítás vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. 

A program II. ütemében érintett településeken (Jászapáti, Jászivány, Jászladány, Jászkisér, 
Tiszasüly) a pályázat benyújtásához szükséges tervek véglegesítése és a társulások megalakítása 
van folyamatban. 

Az alegység Heves megyei részén Tiszanána, Sarud, Poroszló, Újlırincfalva településeken 
(Tiszanána térségi ivóvízminıség-javítási projekt), valamint Hevesvezekényen az ivóvízminıség-
javító program I. üteme befejezıdött 2008-ban. 

 

A vizsgált térségben ismereteink szerint egyedül Heves város ivóvízbázisa tekinthetı 
sérülékenynek. A vízbázis diagnosztikai vizsgálatát a vízbázisvédelmi program keretén belül 
elvégezték, a védıidom-védıterület rendszert kijelölték. 

 

Az alegység területén 22 település belterülete található, melyek közül 13 (Besenyszög, Csataszög, 
Heves, Hunyadfalva, Jászapáti, Jászkisér, Jászszentandrás, Kisköre, Kıtelek, Nagykörő, Sarud, 
Tiszanána, Tiszasüly) volt csatornázott 206 évben. A településeken lévı csatornahálózat 
elválasztó rendszerő. A csatornahálózattal rendelkezı a településeken 18 948 lakásból 12 519 
lakás volt bekötve a csatornahálózatra, így az átlagos csatornázottság 66%-os (2006). A közüzemi 
vízmővek által szolgáltatott 1908 em3 vízbıl 889,2 em3 tisztításra került. Ez 47%-nak felet meg 
(2006). 

2008 évben került átadásra Tenk községen a szennyvíz-győjtıhálózat. 

A szennyvízprogram során várhatóan további két település (Erdıtelek, Jászladány) 
szennyvízkérdése oldódik meg. 

 

Az összegyőjtött szennyvizet Heves önálló szennyvíztisztítóban, további 11 település 3 regionális 
(Hunyadfalva, Jászapáti, Kisköre) szennyvíztisztítóban tisztítja. Besenyszög település szennyvizét 
az alegységen kívülre a szolnoki regionális szennyvíztisztítóba szállítja. Tenk településen 
természetközeli szennyvíztisztítás történik. Az alegységben összesen 5 db közüzemi 
szennyvíztisztító üzemel.  

A területen három ipari jellegő szennyvíztisztító mőködik. 
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1-6. táblázat:  

 2004. évi adatok 2007. évi adatok 

Összes szolgáltatott ivóvíz   (ezer m3/év) 2 080 2 000 

 ebbıl háztartásoknak szolgáltatott   (ezer m3/év) 1 645,5 1 688,5 

1 fıre jutó vízfogyasztás   (m3/év) 26 27,6 

   

Közcsatornán elvezetett szennyvíz   (ezer m3/év) 677,8 1 298,3 

 ebbıl biológiailag tisztított szennyvíz aránya 11 % 63,2% 

1 fıre jutó elvezett szennyvíz mennyisége   (m3/év) 10,7 21,2 

   

Vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya 92,1% 93,2% 

Csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 25,7% 51,4% 

Közmőolló 66,4% 41,7% 

 

Az alegység területén egy szabályosan mőködı regionális hulladéklerakó található. 

 

A Tisza árvízi biztonságának fokozása érdekében a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztési program 
keretében az alegységen a Hanyi-Tiszasülyi és a Nagykörői árvízcsúcs csökkentı tározók 
megépítését tervezik. 

 

 

1.3 A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi 

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 vízgyőjtıkerületen belül az ország teljes területére kiterjed. 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a stratégiai irányítás, az Európai Unió 
intézményeivel való kapcsolattartás, közremőködés a Duna vízgyőjtıkerület nemzetközi tervének 
összeállításában, és a VKI végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése. 
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1.3.2 A tervezést végzı szervezetek 

A tervezést koordináló KÖVIZIG a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(KÖTI-KÖVIZIG). 

 

1-7. táblázat: A tervezésben érintett KÖVIZIG-ek mőködési területük alegységre 
vonatkoztatott aránya  

KÖVIZIG neve 
KÖVIZIG 

rövidített neve 

az alegységre 
esı mőködési 

terület (ha) 

terület % 

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság KÖTI-KÖVIZIG 133536,9 96,10 

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság É-KÖVIZIG 5424,7 3,90 

 

1.3.3 Határvízi kapcsolatok 

A tervezési alegység ebben a témában nem érintett. 

 

1.3.4 Érintettek 

 

A szervezet neve 
A szervezet megyei vagy területi 

illetékességő szervezete 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

 Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat  

Észak-Alföldi Regionális Intézet Szolnoki Kistérségi Intézet 

Észak-Magyarországi Regionális Intézet  Heves Megyei Kistérségi Intézet 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  

Észak-Alföldi Regionális Felügyelısége NFH Szolnoki Kirendeltsége 

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

 Heves Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Vízgazdálkodási Társulat  
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 Hanyi-Sajfoki Vízgazdálkodási Társulat 

Falugazdász Területi Központok  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Központok 

 Heves megyei Területi Központ 

Nemzeti Park Igazgatóságok  

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Földhivatal  

 Heves Megyei Földhivatal 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal 

Állami erdıgazdaságok  

 Egererdı Erdészeti Rt. 

 Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. 

 Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 

 Heves Megyei Erdészeti Igazgatóság 

Területi Vízgazdálkodási Tanács  

 Közép-Tisza vidéki területi Vízgazdálkodási Tanács 

Zöldhatóság  

 Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 

Víziközmő Társulatok,  

Víz- és csatornamővek 
 

Víz-és Csatornamővek Koncessziós ZRt Felszíni Vízmő Üzemigazgatóság 

Heves megyei Vízmő Zrt  

Tiszamenti Vízmővek Zrt.  

Ceglédbercel Község Önkormányzat  

Önkormányzatok, egyéb érdekvédelmi 
szervezetek  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Tanács (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Kht. 

 

Szolnok és Térsége Együttmőködési Társulás  

Heves Megyei Területfejlesztési Tanács  

Jászsági Önkormányzatok Szövetsége  
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Jászsági Többcélú Társaság  

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 
Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 

 

Észak-Alföldi Régió  

Észak-Magyarországi Régió Hevesi kistérség 

Települési Önkormányzatok lásd a település lista mellékletet 

Kamarák  

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mérnöki Kamara 

 Heves megyei Mérnöki kamara 

Horgászszövetségek  

 Horgászegyesületek Heves megyei Szövetsége 

 Közép-Tisza vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 

Turizmus  

Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság  

Észak-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság  

 Heves megyei Falusi Turizmus Egyesület 

 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Falusi Turizmus 
Egyesület 

Felsıoktatási Intézmény  

 Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultás 

Civil szervezetek  

 Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 

 Életfa Környezetvédı Szövetség 

 Szövetség az Élı Tiszáért 

 Hatvani Környezetvédı Egyesület 

 Nimfea Természetvédelmi Egyesület 

 Herman Ottó Természetvédelmi Kör 
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1.4 Víztestek jellemzése 

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, vagy ezek egy 
szakasza.  

� “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 játszottak. Ennek eredményeként a hagyományos folyó, tó, 
vagy vízföldtani tájegységgel megegyezı és attól eltérı lehatárolások születtek. A 
hagyományossal egyezı lehatárolás, amikor egy vízfolyás, pl. a Sajfoki-csatorna 
egy víztest, az állóvizek közül a Kanyari Holt-Tisza egy víztestként lett kijelölve, 
felszín alatti víztesteknél a Bükki termálkarszt rög különálló vízföldtani egység és 
felszín alatti víztest is. Gyakori azonban, hogy egy folyó, vagy tó, vagy vízadó több 
víztestre osztódik fel, pl. felszín alatti – Duna-Tisza-közi Hátság – Duna-vízgyőjtı 
északi rész víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – Duna-vízgyőjtı déli rész víztest, 
Duna-Tisza-közi Hátság – Tisza-vízgyőjtı északi rész víztest, Duna-Tisza-közi 
Hátság – Tisza-vízgyőjtı déli rész víztest. Másik véglet, a hasonló, általában 
önmagukban nem jelentıs medrek, vízadók csoportos kijelölése víztestként, pl. 
vízfolyás – Almás-patak és mellékvízfolyásai víztest, vagy állóvíz – Peresi 
holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- 
holtág) víztest, illetve felszín alatti vizek esetében általában a hegyvidéki víztestek 
(Mecsek víztest, Mátra víztest, Kıszegi-hegység, Vas-hegy víztest, stb.). 

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

- felszíni szárazföldi vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek: 

� természetes víztestek: 

� természetes víztestek, 

� erısen módosított kategóriába sorolt víztestek olyan természetes vizek, amelyek 
az emberi tevékenység eredményeként jellegükben jelentısen megváltoztak. 

� mesterséges víztestek 

- felszín alatti víztestek. 

�  

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 vízgyőjtıterület nagysága, a geológiája 
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mellett választott jellemzıként a mederanyagot használta fel a magyarországi vízfolyások 
differenciálásához.  

A keretirányelv 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 
(100-1 000 km2), vagy kicsi (10-100 km2). 

�  
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1–8. 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  

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 hidromorfológiai elemeit – az 1.4.1 melléklet tartalmazza. 

A vízfolyás víztesteket jellemzı adatok győjteménye az 1.4.1 függelékben található. 

 

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3 és 1-4 térképek mutatják be. 

 

Az alegység területén található vízfolyás víztestek mindegyike az erısen módosított, illetve 
mesterséges kategóriába tartozik, így ezek ismertetése az 1.4.3. fejezetben található. 
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1.4.2 Állóvíz víztestek 

A Víz Keretirányelv szerint a “tó” egy szárazföldi felszíni állóvíz-testet jelent, így tavainkat állóvíz 
vízestekbe soroljuk. 

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: 

1-9. táblázat: A természetes eredető állóvíz víztestekre vonatkozó tipológia 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 - 
Vízborítás 

állandó - 

 

Így végül az állóvizekre vonatkozó tipológia 19 természetes típust különböztet meg a fenti 
szempontok figyelembevételével, melyet az alábbi táblázat mutat be. 

 

1–10. táblázat: Az állóvizek típusai 

Típus 

száma 

Hidrogeokémia

i 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 
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6 szerves közepes területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

7 szikes kis területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

8 szikes közepes területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

9 szikes közepes 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 

19 szerves közepes területő sekély nyílt vízfelülető állandó 

20 szikes kis területő sekély benıtt vízfelülető állandó 

22 meszes közepes területő sekély benıtt 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 1.4.2 melléklet tartalmazza. 

Az állóvíz víztesteket jellemzı adatok győjteménye az 1.4.2 függelékben található. 

 

A víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-5 és 1-6 térképek mutatják be. 

 

Az alegységen területén 1 db természetes állóvíz víztest található. 

 

1–11. táblázat: Természetes kategóriájú állóvíz víztestek 

Azonosító Víztest neve Víztest típusának leírása 

AIH083 Kanyari Holt-Tisza 7 Szikes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – állandó 

 

1–12. táblázat: Az alegység természetes állóvíz víztestének jellemzı adatai a következık: 

Azonosító Név 

Átlag- 

mélység 
(m) 

Közvetlen 
vízgyőjtı 

(km2) 

Teljes 
vízgyőjtı 

(km2) 

Térfogat, 
középvízi 

(m3) 

Felület, 
középvízi 

(ha) 

AIH083 Kanyari Holt-
Tisza 

0,90 7,19 7,19 480 000 53 
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1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek 

A Víz Keretirányelv speciális fogalma az “erısen módosított víztest” egy olyan felszíni víztestet 
jelent, amely társadalmi, vagy gazdasági igények kielégítése céljára 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. 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. 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 víztestek egy része mesterséges úton jött létre, mint például a belvízcsatornák és 
öntözıcsatornák. Más vízfolyások medre, vízjárása olyan mértékben szabályozott, hogy 
természetes állapotának megfelelı jó ökológiai állapot egyáltalán nem, illetve csak irreálisan nagy 
ráfordítások árán volna helyreállítható, vagy pedig a helyreállítás bizonyos tevékenységeket 
(vízerı-hasznosítás, árvízvédelem) döntıen akadályozhat. Ilyen víztestek esetében nem a jó 
ökológiai állapot, hanem a jó ökológiai potenciál elérése a cél. 

 

A mesterséges és erısen módosított víztestek a tervezésben külön kategóriát képeznek, 
kijelölésük minden esetben csak az adott állapot javítási lehetıségeinek alapos vizsgálatát 
követıen történhet meg. A jó ökológiai állapot és a jó ökológiai potenciál meghatározásának 
módját a Keretirányelv szabályozza.  

 

Az alegységen a vízfolyás víztestek közül 4, az állóvíz víztestek közül pedig 1 víztest erısen 
módosított. A vízfolyás víztestek közül 1, az állóvíz víztestek közül pedig 7 víztest mesterséges 
kategóriába került besorolásra. 
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Erısen módosított és mesterséges víztestek: 

Víztestek 
Olyan társadalmi igény, ami miatt létrehozták, illetve 
módosították a víztestet 

1) Állapotértékelés alapján erısen módosított kategóriába sorolt 
Doba-csatorna Belvízvédelem, öntözıvíz biztosítása (kettıs mőködéső víztest) 

Hanyi-csatorna 
Belvízvédelem, vízbevezetés (a víztest hossza 74%-ban 
érintett szennyvíz és használtvíz bevezetéssel) 

Millér-csatorna Belvízvédelem, öntözıvíz biztosítása (kettıs mőködéső víztest) 

Sajfoki-csatorna 
Belvízvédelem (a természeteshez képest túlzottan 
szabályozott, túl mélyen beágyazott) 

György-éri halastavak 
Gazdasági haszon (Tiszai holtág jelleget a halasítás 
módosította) 

2) Az állapotértékelés alapján bizonytalan, hogy erısen módosítottá nyilvánítsák-e 
 Nincs ilyen 
3) Mesterséges víztestek  
Jászsági-fıcsatorna Öntözıvíz biztosítása 
Faluréti halastó Gazdasági haszon 
Jászkiséri halastó Gazdasági haszon 
Kıtelki halastó Gazdasági haszon 
Milléri halastó Gazdasági haszon 
Sámágyi halastó Gazdasági haszon 
Csengeri halastavak Gazdasági haszon 
Tiszasülyi Tiszahalker halastó Gazdasági haszon 

 

1-13. táblázat: Vízfolyás víztesthez hasonló víztestek 

Azonosító Víztest neve Víztest kategória Hasonló típus leírása 

AEP424 Doba-csatorna erısen módosított 
17 Síkvidéki – meszes – közepes-finom –
közepes és kis eséső vízgyőjtı 

AEP564 Hanyi-csatorna erısen módosított 
17 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes és kis eséső vízgyőjtı 

AEP620 Jászsági-fıcsatorna mesterséges 
19 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
nagy vízgyőjtı 

AEP804 Millér-csatorna erısen módosított 
18 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes vízgyőjtı 

AEP930 Sajfoki-csatorna erısen módosított 
17 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes és kis eséső vízgyőjtı 
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1–14. táblázat: Az alegység vízfolyás víztesteinek jellemzı adatok: 

Azonosító Név 

Közvetlen 

vízgyőjtı 
(km2) 

Teljes 

vízgyőjtı 
(km2) 

KÖVIZIG által 

nyilvántartott 
víztesthossz 

(km) 

Kezdı- 

szelvény 

(km) 

Vég- 

szelvény 

(km) 

Megjegyzés 

AEP424 Doba-
csatorna 

130,600 130,600 16,685 0,000 16,685  

AEP564 
Hanyi-

csatorna 317,529 317,529 40,690 0,000 40,690  

AEP620 
Jászsági-
fıcsatorna 

1,509 1,509 20,997 0,238 21,235 

0+000-
0+238 km a 

Tisza 
hullámtere 

AEP804 
Millér-

csatorna 542,739 542,739 36,890 0,000 36,890  

AEP930 
Sajfoki-
csatorna 267,195 267,195 32,965 0,000 32,965  

 

1–15. táblázat. Állóvíz víztesthez hasonló víztestek 

Azonosító Víztest neve 
Víztest 

kategória 
Hasonló típus leírása 

AIH080 György-éri halastavak 
erısen 
módosított 

meszes – kis területő – sekély – benıtt vízfelülető 
– idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIH033 Csengeri halastavak mesterséges meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIG949 Faluréti halastó mesterséges 
meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIG972 Jászkiséri halastó mesterséges meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIG984 Kıtelki halastó mesterséges 
meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIG995 Milléri halastó mesterséges meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIH018 Sámágyi halastó mesterséges 
meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 

AIH034 Tiszasülyi Tiszahalker 
halastó 

mesterséges meszes – kis területő – sekély – nyílt vízfelülető – 
idıszakos típushoz hasonló halastó 
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1–16. táblázat: Az alegység természetes állóvíz víztestének jellemzı adatai 

Azonosító Név 

Átlag- 

mélység 
(m) 

Közvetlen 

vízgyőjtı 
(km2) 

Teljes 

vízgyőjtı 

(km2) 

Térfogat, 

középvízi 

(m3) 

Felület, 

középvízi 

(ha) 

AIH080 
György-éri 
halastavak 0,90 - - 1 224 000 89,4 

AIH033 Csengeri halastavak 1,40 - - 740 000 74 

AIG949 Faluréti halastó 0,80 - - 900 000 112 

AIG972 Jászkiséri halastó 1,20 - - 1 500 000 156,5 

AIG984 Kıtelki halastó 1,40 - - 800 000 63 

AIG995 Milléri halastó 1,00 - - 660 000 73,6 

AIH018 Sámágyi halastó 1,30 - - 550 000 56 

AIH034 
Tiszasülyi 
Tiszahalker halastó 1,60 - - 2 847 000 228,7 

 

Az erısen módosított és a mesterséges víztesteket jellemzı adatok győjteménye az 1.4.3 
függelékben található. 

 

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3, 1-4, 1-5 és 1-6 térképek mutatják be. 

 

1.4.4 Felszín alatti víztestek 

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

“Felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el (talaj, 
réteg, karszt, rés, parti szőréső). 

„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható 
részét jelenti. 

“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 a keretirányelv 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 felszín közeli felszín alatti víztestek felsı határa 
a terepfelszínhez legközelebb található vízfelszín. A felszín alatti víztestek alsó határát pedig a már 
nem vizet, hanem szénhidrogéneket tároló kızetek, vagy az úgynevezett „medence aljzat”, illetve 
alaphegység képezi. 

A felszín alatti víztestek elsı lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként 
háromféle vízföldtani fıtípus különíthetı el: 
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o Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kızetekben 

o Karszt (csak a fıkarsztba sorolható) a karbonátos kızetekben 

o 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 képzıdmények, 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 kvartertıl 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: 

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

o Termálvizek (kitermelt víz hımérséklete eléri, illetve meghaladja a 30 °C-ot) 

Magyarország sajátos geotermális adottságai következtében az ország jelentıs részén tárhatunk 
fel 30 °C-nál 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 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:  

o Sekély (hagyományosan un. „talajvíz”) 

o Nem sekély (réteg és hasadékvizek) 

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); 
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•  - 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: 

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

o Ha a felsı 50 m-ben nincs vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, vagy nincs elég 
ismeret róla, akkor a víztest alsó határa a talajvíz szintje alatti 30 m-es 
mélységben húzható meg. 

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 általában 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. 

 

1–4. ábra: A hegyvidéki és karszt víztestek elvi modellje 

 
 

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). 
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Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél 

alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg: 

o Leáramlási területek 

o Feláramlási területek 

o 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).  

 

 

1–5. ábra: A porózus víztestek elvi modellje (Tóth József ábrája nyomán) 
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1–17. táblázat: Felszín alatti víztestek 

Azonosító Víztest neve Víztest kód 
Víztest típus 

leírása 

AIQ563 Észak-Alföld pt.2.2. porózus termál 

AIQ511 Bükki termálkarszt kt.2.1. karszt termál 

AIQ527 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy p.2.10.2. porózus 

AIQ584 Jászság, Nagykunság p.2.9.2. porózus 

AIQ567 Északi-középhegység peremvidék p.2.9.1. porózus 

AIQ526 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2. sekély porózus 

AIQ585 Jászság, Nagykunság sp.2.9.2. sekély porózus 

AIQ566 Észak-középhegység peremvidék sp.2.9.1. sekély porózus 

 

Az alegység területén 8 db felszín alatti víztest található, részben egymásra települve részben 
pedig horizontálisan egymáshoz kapcsolódva. Ez 1 db termál karszt, 1 db porózus termál, 3 db 
porózus, és 3 db sekély porózus víztestet jelent. Az alegység felszín alatti víztesteinek mindegyike 
jelentıs mértékben átnyúlik másik tervezési alegység területére is.  

 

1–18. táblázat: A víztestek jellemzı méretei a következık: 

Víztest típus 
Víztest 

kód  

Víztest 
teljes 

területe 
(km2) 

A víztest 
alegységre 

esı területe 
(km2) 

Az 

alegység 
területébıl 

elfoglalt 
arány (%) 

A víztest 

területének 
alegységre 
esı aránya 

(%) 

porózus termál pt.2.2. 9832,73 1389,62 100,00 14,13 

karszt termál kt.2.1. 4286,40 424,81 30,57 9,91 

porózus p.2.10.2. 5037,38 371,91 26,76 7,38 

 p.2.9.2. 3148,03 926,88 66,70 29,44 

  p.2.9.1. 2203,89 90,83 6,54 4,12 

sekély porózus sp.2.10.2. 5037,38 371,91 26,76 7,38 

  sp.2.9.2. 3864,27 926,88 66,70 23,99 

 sp.2.9.1. 2203,89 90,83 6,54 4,12 

 

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

 

Az alegység területén 3 db sekély porózus víztest osztozik. Ezek az alegység 1389,62 km2-es 
területének egészét lefedik. Az alegység területének mintegy 2/3-án a Jászság-Nagykunság, 
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mintegy 27%-án a Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy víztest terül el, és csak a maradék 6,5% 
tartozik az Északi-középhegység peremvidékéhez. A sekély porózus víztestek területének 
nagyobbik része (76,0-95,9%) a környezı alegységekhez tartozik. 

 

A sekély porózus víztestek feküjében elhelyezkedı – az alegység területén azokkal megegyezı 
horizontális határokkal rendelkezı – 3 db porózus víztest szintén lefedi a tervezési alegység teljes 
területét. Mindegyik víztest a szomszédos alegységek területére is jelentıs részben (a sekély 
porózus víztestekkel megegyezı arányban) átnyúlik. 

 

Az alegység területének teljes egészén megtalálható alsó helyzető víztest a pt.2.2. jelő Észak-
Alföld nevő porózus termál víztest. A tervezési alegység ennek a víztestnek a központi részén 
helyezkedik el, annak 14,13%-át lefedve. 

 

Az alegység területének északi harmadán a porózus termálvíztest alatt a Bükki termálkarszt 
észak-északkeletrıl benyúló vízteste is megtalálható. Jóllehet a víztest területének majd 10%-a az 
alegység területére esik, nagy mélységben lévı helyzete miatt azonban gyakorlati jelentısége 
vízbeszerzési szempontból nincsen. 

 

Az alegység északi harmada alá is áthúzódó, feláramlási típusba tartozó Bükki termálkarszt 
(kt.2.1.) képzıdményeit a vizsgált területen víztermelı kúttal nem állították termelésbe, , így a 
víztestrıl nem rendelkezünk információkkal. A fedıjében lévı porózus (úgyszintén feláramlási 
jellegő) termál víztesttel (Észak-Alföld pt.2.2.) való hidrodinamikai kapcsolata közvetett. Az Észak-
Alföld nevő porózus termál víztestnek mind a szomszédos (szintén feláramlási zónába tartozó) 
termálvíztestekkel, mind pedig a fedıjében elhelyezkedı porózus víztestekkel (p.2.10.2. Duna–
Tisza köze – Közép-Tisza-völgy; p.2.9.2. Jászság-Nagykunság; p.2.9.1. Északi-középhegység 
peremvidék) való hidrodinamikai kapcsolata fontos. A vegyes – azaz feláramlási és leáramlási 
területeket egyaránt tartalmazó - zónához tartozó (a tervezési alegységet csak kis részében érintı) 
p.2.9.1. víztest beszivárgási területei miatt mind az alatta lévı termális, mind pedig a tıle délre, a 
medence belseje felé elhelyezkedı két másik porózus víztest utánpótlódásában is fontos szerepe 
van.  

 

A feláramlási zónába tartozó 2 db porózus víztest egymással való kapcsolata is jelentıs, hiszen a 
közös vízadó rétegösszleteken belüli horizontális vízátadódás is jelentékeny. A porózus 
víztestekkel azonos horizontális határokkal rendelkezı sekély porózus víztesteknek (sp.2.10.2. 
Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy; sp.2.9.2. Jászság-Nagykunság; sp.2.9.1. Északi-
középhegység peremvidék) viszonylag kis vertikális kiterjedésük miatt egymással való 
hidrodinamikai kapcsolatuk kevésbé jelentıs, mint az alattuk elhelyezkedı porózus víztestekkel. A 
leáramlási hidrodinamikával rendelkezı, beszivárgási tulajdonságokkal jellemezhetı sp.2.9.1. 
víztestnek rendkívül fontos szerepe van mind a közvetlen feküjében, mind pedig a medence belseji 
területek feláramlási zónájába tartozó távolabbi víztestek utánpótlódásában. 
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2 Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások 

2.1 Pontszerő szennyezıforrások 

A vizek szennyezıdése a víziközmő ellátás hiányosságai és a nem megfelelı mezıgazdasági 
technológia alkalmazása miatt ma még jelentıs vízgazdálkodási kérdés. Ezen belül jelentıs 
probléma a vízfolyások és a felszín alatti vizek szerves anyag és tápanyag-szennyezése, ami 
jelentıs részben a települési szennyvízbevezetésekbıl és a csatornázatlanság hiánya miatti 
szennyvíz szikkasztásából adódik. 

Nagy ütemben folyik a Települési Szennyvíz Irányelvben elıírt csatornahálózatok és 
szennyvíztisztító telepek tervezése és építése Magyarországon. A szennyvíz kezelı rendszerek 
bıvítésével és újak létesítésével egyre több tisztított szennyvizet vezetnek a felszíni vizekbe, a 
tisztítatlan szennyvizeknek a talajba történı szikkasztása helyett. Így a Települési Szennyvíz 
Irányelvben elıírt tisztítási hatásfok biztosítása ellenére, több szerves anyag és tápanyag juthat a 
felszíni vizekbe, mint eddig, mert a költséges 3. fokozatú kémiai szennyvíztisztítást nem 
alkalmazzák. 

A gondok elsısorban akkor jelentkeznek, ha a közvetlen befogadó kis vízhozamú (pangó viző 
vagy idıszakos) vízfolyás, illetve állóvíz. Összességében a szennyvízbevezetések okozta terhelés 
átrendezıdése várható: míg a korábbi, nagy tisztítatlan szennyvízkibocsátások terhelı hatása 
jelentısen csökken, a szennyvíztisztító telepek számának növekedése egyre több felszíni 
befogadóban okoz a jó állapot elérését veszélyeztetı koncentrált terhelést. További probléma, 
hogy a már meglévı telepek jelentıs hányada elavult technológiával mőködik, túlterhelt, vagy az 
iszapkezelés megoldatlansága miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat. 

A csatornahálózaton összegyőjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba 
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi tápanyagokat és 
kisebb mennyiségben elıforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületek, sók, 
fémek, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) tartalmaznak. A 
szervesanyagok és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb 
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az 
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás 
mértékétıl függıen képesek tolerálni.  

A kommunális és ipari szennyvíz kibocsátások adatait a 2-1 melléklet mutatja be. 

A szennyvízkibocsátásokat a befogadó víztestek alapján adatbázisba rendeztük. Ha az elsıdleges 
befogadó nem kijelölt víztest, a legközelebbi felszíni víztestet tekintettük befogadónak, talajban 
történı elhelyezésnél pedig a felszín alatti sekély (porózus, hegyvidéki vagy karszt) víztestet. Az 
adatbázis tartalmazza a telep kapacitását, a jelenlegi terhelést (lakosegyenértékben és 
vízmennyiségben kifejezve), valamint az éves szennyezıanyag kibocsátásokat (BOI, KOI, összes 
N, összes P, fémek, só, lebegıanyag). A részletes adatokat a 2-2 mellékletben adjuk közre. A 
kibocsátók elhelyezkedését a 2-1 térkép mellékletben ábrázoltuk.  

Az összesített terhelés adatokat az alegységre összegeztük, az eredményeket a 2-1 táblázat 
tartalmazza. 
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2.1.1 Települési szennyezıforrások 

A terhelések, vízbevezetések tekintetében jelenleg is gondot okoznak a települési kisebb, kis 
hatásfokkal mőködı szennyvíztisztítók kibocsátásai. A jelenlegi tendencia a kisebb 
szennyvíztisztítók létesítésének irányába mutat, és befogadóként a területen található 
vízfolyásokat célozzák meg. A felszíni és felszín alatti vizek jó ökológiai állapotának elérése, illetve 
fenntartása érdekében jelentıs feladataink vannak. 

 

Szennyvízelvezetés jellemzıi: 

Az alegység területén 22 település belterülete található, melyek közül 14 (Besenyszög, Csataszög, 
Heves, Hunyadfalva, Jászapáti, Jászkisér, Jászszentandrás, Kisköre, Kıtelek, Nagykörő, Sarud, 
Tenk, Tiszanána, Tiszasüly) csatornázott. A csatornahálózat túlnyomó része elválasztó rendszerő.  

A szennyvízprogram során várhatóan további kettı település (Erdıtelek, Jászladány) szennyvíz 
kérdése oldódik meg.  

A szennyvízprogram során várhatóan további három település (Erdıtelek, Jászladány, Kömlı) 
szennyvíz kérdése oldódik meg. Jelenleg folyamatban lévı beruházásként szennyvízhálózat 
kialakítása történik Tenk községben. Az összegyőjtésre kerülı szennyvíz, természetközeli, nyárfás 
területen kerül elhelyezésre.  

További szándék a kis települések (2000 LE alattiak) esetében is a szennyvíz kérdés megoldása. 
Ezek a települések is meg akarják valósítani a szennyvíz csatornázás és tisztítási technológia 
település szintő bevezetését. Általában megállapítható, hogy a természetközeli szennyvíz tisztítási 
technológia megvalósítását a lakosok nem támogatják. Nagyobb lakossági támogatást élveznek a 
„kompakt” kis szennyvíztisztítók létesítése. 

 

Szennyvíztisztítás: 

Az összegyőjtött szennyvizet, Heves önálló szennyvíztisztítóban, további 11 település 3 regionális 
(Hunyadfalva, Jászapáti, Kisköre) szennyvíztisztítóban tisztítja. Besenyszög település szennyvizét 
az alegységen kívülre a szolnoki regionális szennyvíztisztítóba szállítja. Az alegységben összesen 
4 db közüzemi szennyvíztisztító üzemel. Tenk település természetközeli szennyvíz-tisztítási módot 
alkalmaz. A szennyvíztisztító telepek közül a hunyadfalvai és a jászapáti (2006-ban kezdıdött a 
próbaüzem) korszerő. A kiskörei szennyvíztisztító telep idınként túlterhelt. Itt is elmondható, hogy 
a szennyvíztisztító telepekre beérkezı szennyvíz minıségi paraméterei rosszabbak, mint a 
tervezett értékek. A tisztítási hatásfokot talán legjobban a vízvédelmi bírságok jelzik. A hét 
szennyvíztisztítóból 2006. évben négy (3 kommunális és 1 ipari) telep esetén került bírság 
kiszabásra. A bírságolásokat általában a KOIk, BOI5, NH3-NH4-N, összes lebegıanyag-tartalom; Ö-
P határértékek túllépése okozza. 

A szennyvíztisztítók által kibocsátott tisztított szennyvíz a kiskörei szennyvíztisztító kivételével 
idıszakos vízfolyásba kerül elhelyezésre. A kibocsátott tápanyag jelentısen rontja a vízfolyások 
vízminıségi paramétereit. A magasabb tápanyag és lebegıanyag-tartalom miatt a vízfolyásokban 
fokozódó lerakódás rontja a vízszállító képességet. 

 

A területen három ipari jellegő szennyvíztisztító mőködik, amelyek összességében 2006-ban 77 
em3 tisztított szennyvizet bocsátottak a befogadóba. 

  

Települési folyékony hulladék: 
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A kommunális szennyvíztisztítók mindegyike fogad települési folyékony hulladékot. Ennek ellenére 
a teljes térségben nem tekinthetjük megoldottnak ezt a problémát, mivel egyes településeken az 
aránylag nagy szállítási távolság megdrágítja az elszállítást. 

 

A szennyvízterhelések jövıben várható alakulását a 2000 lakosegyenértéknél nagyobb 
agglomerációk szennyvíz elvezetésének és szennyvíz tisztításának megvalósítását tartalmazó a 
szennyvíz program határozza meg. A jelenlegi kiépítettség és a módosított 25/2002 (II.27.) Korm. 
rendelet jelenleg érvényes agglomerációs listája szerint 2015-ig várhatóan új kommunális 
szennyvíztisztító telepek létesítése várható. A leendı telepek, mint új pontforrások, a felszíni vizek 
terhelését várhatóan növelik. Hasonló következménye lesz a meglévı telepek kapacitás 
bıvítésének is, ha az nem jár együtt technológiai fejlesztéssel, a tisztítási hatásfok emelésével. A 
2015-ig csatornázandó települések többségének szennyvizét a meglévı szennyvíz 
agglomerációkhoz csatlakozva, a jelenleg már üzemelı telepekre fogják rávezetni. A vizek összes 
terhelését tekintve várhatóan a terhelés növekményt ellensúlyozza a meglévı telepek 
korszerősítésével járó tisztítási hatásfok javulás, azonban a terhelések jelentıs térbeli 
átrendezıdése is várható. Kisebb vízhozamú befogadók esetében viszont a bıvítésbıl 
következményeként elıálló terhelés növekedés kedvezıtlen hatásával kell számolni. 

 

Foglalkozni szükséges a kis települések (2000 LE alatti) szennyvíz kérdésének megoldásával. 
Ezek a települések igénylik a mőszakilag is indokolt szennyvíz csatornázás és szennyvíztisztítási 
feladatok megoldását.  
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2-1. táblázat: Felszíni vizek közvetlen, kommunális szennyvízbevetésekbıl származó szennyezıanyag terhelése víztestenként 

Szennyvíztisztító 

telep neve 
Település neve 

Befogadó 

víztest 

neve 

VT-VOR 

Tisztított 

szennyvíz 

mennyisé

ge 

(em3/év) 

BOI 
(kg/év

) 

KOI 

(kg/év) 

ÖN 

(kg/év) 
ÖP (kg/év) 

Összes só 
(természetes 

eredető)  

(kg/év) 

Összes szervetlen 
nitrogén (ammónium, 

nitrit, nitrát)  

(kg/év) 

Heves - 
Szennyvíztisztító 
Telep 

Heves Hanyi-
csatorna 

AEP564 369 3439 18390 9510 1180 n.a. 7130 

Hunyadfalva - 
Szennyvíztisztító 
Telep 

Hunyadfalva 
Doba-

csatorna 
AEP424 133 17091 48895 9177 785 n.a. 8428 

Egyek - 
Szennyvíztisztító 
Telep 

Egyek sp.2.9.2 AIQ585 92 5107 17659 4923 479 97405 4589 

Jászapáti - 
Szennyvíztisztító 
Telep 

Jászapáti 
Millér-

csatorna AEP804 410 2832 19866 5685 1057 579551 5418 

Szolnok - 
Szennyvíztisztító 
Telep 

Szolnok 

Tisza 
Kiskörétıl 
Hármas-
Körösig 

AEQ060 8127 30463 380790 53636 10565 n.a. 97602 

Tenk - 
Szennyvíztisztító 
Telep 

Tenk 
Hanyi-

csatorna 
AEP564 19 466 1399 466 93 n.a. n.a. 
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2.1.1.1  Kommunális hulladéklerakók 

Az alegység területén egy szabályosan mőködı regionális hulladéklerakó található. 

 

Egységes környezethasználati engedély alapján (1614-8/2006.) a Jászsági és Dél-hevesi 
Regionális Hulladéklerakó Telep (Jásztelek, külterület 091/5 hrsz. alatt létesült és üzemelı) a 
csatlakozott települések hulladékát 2001. április 27-étıl fogadja. A csatlakozott települések a 2-9, 
2-10 és 2-11 alegységekhez tartoznak. 

 

Megye Települések 

Jász-Nagykun-
Szolnok megye 

Alattyán, Besenyszög, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, 
Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, 
Jászfelsıszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, 
Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor 

Heves megye 
Átány, Boconád, Erdıtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kömlı, Pély, 
Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, 
Tenk, Tiszanána, Visznek, Zaránk 

vastagított betővel szerepelnek az alegység területére esı települések 

A 2-9 (2-3-2) alegység további települései az alegységen kívüli regionális lerakóra szállítják/fogják 
beszállítani települési szilárd hulladékukat. Sarud a Tisza-tavi Regionális Hulladéklerakó Telepre 
(Tiszafüred, külterület 0409/11 hrsz.) szállít be hulladékot. A még csak tervezés alatt álló Eger-
térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott Kisköre, melynek legkésıbb 2008. 
december 31-én be kell zárnia hulladéklerakóját. 

 

A Hunyadfalvi Térségi Regionális Hulladéklerakó nem megfelelıen mőködı kistérségi 
hulladéklerakó, mely a szükséges engedélyek nélkül üzemel, s a bezárására vonatkozó kötelezés 
kiadásra került. Legkésıbb 2007 végétıl a csatlakozott településeknek a környezı regionális 
hulladéklerakók valamelyikéhez kell a települési szilárd hulladékát szállítani: 

 

Megye Települések 

Jász-Nagykun-
Szolnok megye 

Kıtelek, Hunyadfalva, Csataszög, Nagykörő, Tiszasüly 

vastagított betővel szerepelnek az alegység területére esı települések 

 

A regionális lerakók kiépülésével a felhagyott települési hulladéklerakók bezárásra 
kerültek/kerülnek, ezek felülvizsgálata folyamatban van. A felülvizsgálati eredmények alapján 
kárelhárítást nem kellett elıírni. Határértéket meghaladó szennyezés esetén monitoring rendszer 
üzemeltetését írta elı a hatóság. A bezárt lerakókra vonatkozóan rekultivációs terv készül, a 
rekultivációt prioritási lista alapján három ütemben fogják kivitelezni. 

 

A rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont lakások aránya a Szolnoki kistérségben a legnagyobb (90-
98%), a Füzesabonyi kistérségben a legalacsonyabb (65-80 % közötti). 
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2-2. táblázat: Dögkutak 

EOV koordináta 

Helység ISZ Hrsz. 

EOV X EOVY 

Átány 3371 044/2 253000 747000 

Erdıtelek 3358 0365 260000 744500 

Heves 3360  248707 741945 

Hevesvezekény 3383 0411, 0412 249500 749000 

Kisköre 3384  242818 755486 

Pély 3381  241440 747442 

Besenyszög  0324 216068 740335 

Jászapáti  0138/4 240938 730608 

Jászivány  0145/1 243308 739009 

Jászkisér  0728 235832 738903 

Jászkisér  0950/2 235519 741138 

Kıtelek  0193/2 220990 752280 

Nagykırü  0118/2 216104 755936 

Tiszasüly  059/5 226000 752400 

 

Az alegység területén lévı vízestek közül termálvíz-bevezetéssel a Hanyi-csatorna és a Millér-
csatorna érintett. A vízbevezetések sem mennyiségi, sem minıségi értelemben nem befolyásolják 
a víztestek állapotát 
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2.1.2 Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek 

A településeken található ipari üzemek leggyakrabban a közcsatornán keresztül a települési 
kommunális szennyvíztisztítóba vezetik – szükség esetén elıtisztítás után – a keletkezı 
szennyvizeiket. A közvetett (közcsatornába) kibocsátókról nincsenek megbízható adatok, nem 
lehet szétválasztani a szennyezı anyagok kommunális, illetve ipari részét.  

 

IPPC létesítmények: 

A területen 6 db egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC) mőködı cég található. Ezek 
közül 5 db nagylétszámú állattartó telep, 1 db települési szilárd hulladéklerakó. 

 

Az ipar által kibocsátott használt vizek visszavezetése csekély mértékben terheli a víztesteket. 

 

2-3. táblázatt: Felszíni vizek kommunális és ipari eredető szennyvíz terhelése ágazatonként  

  

  

Szennyvíz 

Millió 
m3/év 

BOI 

tonna/év 

KOI 

tonna/év 

Össz N 

tonna/év 

Össz P 

tonna/év 

Fémek 
össz só 

tonna/év 

Össz só 

tonna/év 

Bányászat 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Egyéb feldolgozóipar 0.01 0.17 3.91 0.00 0.06 19.82 91.03 
Élelmiszeripar 0.06 15.39 35.58 1.52 0.70 115.29 0.00 
Energiaipar 0.23 0.00 10.92 0.00 0.00 0.00 241.47 
Halászat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Kohászat, 
fémfeldolgozás 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Szolgáltatóipar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Termálvíz, fürdıvíz 0.10 0.82 3.44 0.00 0.00 0.00 180.78 
Kommunális 9.15 59.40 486.99 83.40 14.16 553.78 676.96 
Összes 9.55 75.78 540.84 84.92 14.92 688.9 1190.2 

 

 

2.1.3 Mezıgazdasági szennyezıforrások 

 

A „tulajdon váltással” az intenzív nagy táblás mezıgazdasági földmővelés a területen megszünt. 
Ezzel együtt jelentısen lecsökkent a mezıgazdasági aktivitás. Megváltozott az agrotechnika, 
lecsökkent (megszünt) a tápanyag visszapótlás mértéke. Jelenleg a kisüzemi táblákon jellemzı az 
almos trágya kihordása és nagyon csekély mértékben jellemezhetı a mőtrágya kihordása. Az 
állattartó telepek száma jelentısen lecsökkent, ezzel együtt a szerves trágya szántóterületen 
történı kihelyezése is. A területtel nem rendelkezı állattartó telepek esetében korlátozott 
mértékben (csak szerzıdéses viszonyban lehetséges) lehet almos trágyát elhelyezni. A 
szennyezés mértéke ezért potenciálisan csökkent, de lokálisan a nem megfelelı felhasználásból 
adódóan gondokat okozhat felszíni és a felszín alatti vizekben egyaránt.    

 

2.1.4 Balesetszerő szennyezések 

A szennyezés eddig csak lokálisan volt jellemzı a területen. Belvízi idıszakban a trágya depóniák, 
egyébb veszélyes anyagok a felszíni vizekbe történı bemosódása, üzemi technológiai 
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balesetekbıl adódó terhelések. A jelenségek általában felszíni vizek tekintetében voltak 
kockázatosak. 

A potenciális szennyezıforrások mellett az üzemanyagtöltı állomások jelentenek magasabb 
kockázatot. A benzinkutakhoz köthetı gépkocsimosók szennyezett csapadékvizei kisebb mértékő 
veszélyforrások, amennyiben a mőszaki elıírásokat maradéktalanul betartják, havaria nem alakul 
ki. 

 

2.2 Diffúz szennyezıforrások 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyezıdése a szántóföldi területek nagy aránya és a vizek 
védelme szempontjából nem megfelelı mezıgazdasági gyakorlat, pl.:a mővelt terület és a vízpart 
közelsége miatt következik be. A felszíni vizek tápanyag terhelése szempontjából jelentıs 
probléma a mővelt területekrıl – fıként erózióval – bemosódó foszfor is. 

A diffúz szennyezések rendszerint nagy területrıl érkeznek kis koncentrációban, a kibocsátások 
térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan nem ismert. Az emissziók valamilyen intenzív 
területhasználat (mezıgazdaság, település, erdıgazdálkodás) következményei. Bár az egyes 
(lokális) kibocsátások mértéke önmagában kicsi, hatásuk a vizekre összegzıdve jelentkezik. A 
szennyezés a forrásoktól valamilyen közvetítı közegen keresztül jut el a vizekig, a befogadóba 
történı belépés vonal vagy felület mentén történik. A terjedésben (felszíni és felszín alatti 
transzport) meghatározó szerepük van a hidrológiai folyamatoknak. 

A szennyezés érkezhet felszíni és felszín alatti lefolyással (oldott állapotban vagy szilárd formában 
(talajhoz/hordalékhoz kötötten); továbbá a légköri száraz/nedves kihullással. A források és a 
pontszerő-diffúz jelleg szerinti csoportosítás némileg átfedésben van egymással. Például a 
szennyvíz eredető terhelés pontszerő, ha közvetlenül vagy a vízfolyások közvetítésével jut a tóba, 
vagy diffúz, ha a talajon és a talajvízen keresztül éri el a felszíni vizeket. Mezıgazdasági eredető 
terhelésnél a legtöbb esetben pontszerő kibocsátónak tekinthetık a nagyüzemi állattartó telepek, a 
földhasználatból származó terhelés (mőtrágya lemosódás, talajerózió stb.) viszont jellegzetesen 
diffúz. Diffúz szennyezésnek tekintjük a nagyszámú, önmagában kisebb jelentıségő, elszórt, 
állandó vagy idıszakos jellegő pontszerő kibocsátást is (például csapadékcsatornák, dréncsövek 
vagy belterületi szennyvíz szikkasztók összessége), melyek együttesen már számottevı hatásúak 
lehetnek. Utóbbiak olyan kibocsátásokat jelentenek, melyek ugyan konkrét helyhez kötöttek, és 
emiatt pontszerőnek tekinthetık, szennyezéseik viszont a meteorológiai eseményekkel, illetve a 
hidrológiai folyamatokkal szorosan összefüggnek, így valójában nem-pontszerő jellegzetességeket 
hordoznak. A pontszerő-diffúz jelleg megítélése ugyanakkor a lépték kérdése is: sok apró 
pontszerő kibocsátás együttesen, nagyobb területi léptéken már diffúzként kezelhetı (például 
mezıgazdasági területek dréncsövei), míg egy egész város kibocsátásai egy nagy folyó, mint 
befogadó szempontjából pontszerőként is tekinthetık. 

A pontszerő és diffúz terhelések közötti eltérés nemcsak a szennyezés helyének és a terjedés 
útvonalának különbségébıl, hanem azok idıbeli változásából is adódik. A pontforrások jellemzıen 
idıben állandó kibocsátást eredményeznek. A nem pontszerő terhelést – tekintve, hogy a terjedési 
folyamatokat alapvetıen a hidrológiai tényezık határozzák meg – sztochasztikus változások 
jellemzik. 

A bemutatott jellemzık a diffúz szennyezések meghatározását meglehetısen bonyolult 
problémává teszik. Közvetlen mérésre nincs lehetıség, a folyóvízi anyagáramok pontos 
meghatározásához elegendı számú helyen és gyakorisággal folytatott vízminıségi 
mintavételezésre csak kivételes esetekben adódik lehetıség. 

 

A területen jelentıs mértékben valósítanak meg szántóföldi mővelést, ezeken a táblákon 
tápanyagkihordás is történik. Azokon a területeken, ahol a belvíz veszélyeztetettség magas, nagy 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 46 – 
 

valószínőséggel kimosódás is történik. Ha a belvíz a felszínen össze tud gyülekezni, a 
tápanyagban gazdag vizek jelentıs része bevezetésre kerül a csatornákba, ami nagy terhelést 
jelent. 

A felszín alatti vizekre nézve nem jelentenek nagy vízminıségi terhelést, mivel a csatornában nem 
tartózkodnak hosszú ideig. 

A szántó mővelési ágú táblák egy részén vegyszeres gyomirtást és növénykezelést is végeznek, 
ezért diffúz terheléssel ezeken a területeken számolni kell. 

 

2.2.1 Települések  

2.2.1.1 Települési diffúz szennyezések forrásai 

A településeken folytatott helytelen mezıgazdasági gyakorlat szintén jelentıs diffúz szennyezést 
okozhat. Az állattartás, a helytelen trágyázási szokások (gyepek, kiskertek), a szikkasztás, az 
illegális hulladéklerakás, és mindezekkel egyidejőleg a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága, 
illetve a minél gyorsabb vízelvezetésre való törekvés jelentıs diffúz szennyezést eredményez, 
amely egyaránt veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti vizeket. 

A szennyvíz szikkasztása jelentısen szennyezi a talajvizeket. A szennyvízcsatornázás megoldása 
javítja a felszín alatti vizek állapotát, ugyanakkor ezt a célt korszerő, egyedi szennyvíz-elhelyezési 
módszerekkel is el lehet érni. A zárt tárolók alkalmazása elvileg ugyancsak védelmet biztosít a 
talajvízszennyezéssel szemben, de gyakorlatilag nagy költségei miatt mind a szennyvíz 
összegyőjtése, mind a szippantott szennyvíz elhelyezése során olyan szabálytalanságok történnek, 
amelyek jelentısen rontják a hatásfokát. 

A városi területeken az urbanizáció hatása többszörösen jelentkezik. Egyrészt az intenzív emberi 
tevékenység miatt a felszíni lefolyásában általában a szennyezı anyagok széles skáláját 
találhatjuk, másrészt jelentıs változások következnek be az érintett terület hidrológiájában. A 
természetes növénytakaró csökkenése, valamint a burkolt felületek arányának növekedése 
megváltoztatja a beszivárgás és a felszíni lefolyás mennyiségi és minıségi jellemzıit. Az egyre 
nagyobb hidrológiai aktivitást mutató területeken a beszivárgás mértéke csökken, a felszíni 
lefolyás mennyisége pedig ezzel párhuzamosan gyarapszik.  

A csapadékvíz szennyezıdése három, térben és idıben elkülönülı, egymást követı és részben 
befolyásoló folyamatra bontható: 1) Szennyezıdés a légtérben, 2) a felszíni lefolyás során és 3) a 
csatornahálózatban. Száraz idıszakokban a burkolt felületeken különbözı forrásból származó 
szilárd anyagok (és a szilárd részecskékhez kötıdı egyéb szennyezık) halmozódnak fel. A 
szennyezık forrásai: 

� A légszennyezı anyagok száraz kiülepedése háztetıkön;  
� közlekedési eredető és egyéb légszennyezık száraz kiülepedése utakon és parkoló 

felületeken; 
� utcai szemét (beleértve az állati ürüléket is), kosz, por és növényi maradványok 

felhalmozódása burkolt felületen;  
� az utak és a tágabb értelemben vett épített környezet kopástermékeinek felhalmozódása a 

burkolt felületeken;  
� jármővekbıl származó kopástermékek (fém, gumi) és folyadékok (ásványolajféleségek);  
� természetes vízelvezetı medrek, burkolatlan területek eróziója;  
� zöldfelületekre kiszórt növényvédıszerek és mőtrágya; 
� trágyadombok, hulladék lerakók csurgalékvizei; 
� valamint a téli útsózás. 
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A szennyezı anyagokat (2-3. táblázat) a felszíni lefolyás győjti össze és a vízelvezetı rendszer 
szállítja el a befogadókba. A burkolt felületekrıl a csapadék és azzal együtt a szennyezıanyagok 
szinte veszteség nélkül folynak le, az elszigetelt burkolt felületekrıl viszont a mellettük lévı, 
vízáteresztı területekre kerül, ahol nagyrészt a talajba szivárog (tehát azt szennyezheti). A 
szennyezı anyagok egy része a hordalékhoz kötıdve (az elsodort szilárd szemcsék többnyire az 
alsó mérettartományból kerülnek ki), másik része pedig oldott formában mozog a felszíni 
lefolyással (egyes anyagok oldódását a csapadék savassága erısen befolyásolhatja). A befogadót 
elérı terheléseket itt is a csökkenési és dúsulási folyamatok szabják meg. 

A csatornázatlan városi területekrıl származó szikkasztott szennyvizek pedig a felszín alatti vizek 
terhelését okozzák. 

 

2-2. táblázat: Városi diffúz szennyezés jellemzı szennyezıanyagai 

Szennyezıanyag Források 

Hordalék, szilárd anyagok Építkezések és egyéb nem burkolt felületek eróziója, légköri kiülepedés 
(közlekedési és ipari eredető kibocsátásokból), az épített környezet 
mállási folyamatai, illetve záporkiömlık. 

Oxigénigényes (szerves, lebomló) 
anyagok 

Növényi maradványok (levelek, főnyesedék), állati ürülék, utcai szemét 
és egyéb szerves anyagok 

Mikrobiológiai szennyezık, 
patogének 

Szikkasztott szennyvíz, állati ürülék, egyesített rendszer záporkiömlıi 
(kevert szennyvíz) 

Tápanyagok (nitrogén, foszfor) Légköri ülepedés, fedetlen talajok eróziója, szikkasztott szennyvíz, 
egyesített rendszer záporkiömlıi (kevert szennyvíz), kertekben, 
parkokban használt mőtrágya 

Nehézfémek (cink, réz, kadmium, 
nikkel, króm, ólom) 

Légköri kiülepedés (közlekedésbıl, ipari kibocsátásokból), kültéri 
fémtárgyak (pl. ereszcsatornák), szemétlerakók csurgalékvizei. 

Olajok, zsírok Közlekedés (gépjármővekbıl), benzinkutak, mosók 

Egyéb szerves mikroszennyezık 
(peszticidek, fenolok, PAH-ok) 

Légköri kiülepedés (közlekedésbıl, ipari kibocsátásokból), kertekben 
használt növényvédıszerek. 

Sók Síkosság mentesítés 

A felsorolt szennyezıanyagok mindegyikére igaz, hogy a lefolyás szennyezettsége tág határok 
között változhat a forrásoktól és a lefolyást meghatározó folyamatoktól függıen. Egyelıre a 
probléma fontosságának megítéléséhez sincs elegendı információnk. A rendelkezésre álló 
monitoring adatok (elsısorban fémek és néhány szerves mikroszennyezı) azt sugallják, hogy a 
vizek terhelésében sokkal nagyobb szerepe van a diffúz hatásoknak, mint az ismert 
pontforrásoknak. Annak ellenére, hogy a felszíni vizekben eddig detektált határérték túllépések 
száma elenyészı (lásd részletesen az 5.1 fejezetben), a jövıbeli feladatok között kell szerepeljen 
a diffúz szennyezés vizsgálata, és ezen belül is a belterületi szennyezıforrások felmérése a 
befogadók terhelésének meghatározása érdekében. 
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2–5. táblázat:  Belterületi nitrogénszennyezés 

 

Belterület 

összes 

belterületi 
állat N 

termelése  

fajlagos  

állati 
eredető N 

terhelés  

fajlagos 

emberi N 
termelés 

belterület 

teljes  N 
terhelése  

Településnév KSH 

[tonna/év] [kgN/ha/év] 

Átány 1.2 4.8 21.9 40.7 

Besenyszög 3.4 16.2 59.8 90.0 

Csataszög 0.3 4.9 0.0 18.9 

Erdıtelek 0.8 2.5 39.5 56.0 

Heves 2.2 3.0 16.0 33.0 

Hevesvezekény 0.1 1.1 23.1 38.3 

Hunyadfalva 0.1 3.7 19.3 37.1 

Jászapáti 12.3 22.0 61.4 97.4 

Jászivány 2.3 47.6 32.8 94.4 

Jászkisér 8.1 19.9 50.1 83.9 

Jászladány 2.1 4.5 49.3 67.8 

Jászszentandrás 6.5 21.4 30.9 66.4 

Kisköre 1.3 5.2 12.5 31.7 

Kömlı 0.0 0.0 25.7 39.7 

Kıtelek 1.6 8.9 12.9 35.8 

Nagykörő 0.2 1.2 15.6 30.8 

Pély 1.1 4.7 24.4 43.1 

Sarud 0.4 1.2 0.9 16.1 

Tarnaszentmiklós 1.8 9.1 17.0 40.1 

Tenk 0.2 1.4 25.6 41.0 

Tiszanána 3.2 9.1 8.4 31.5 

Tiszasüly 1.6 8.3 18.7 41.0 

 

 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 49 – 
 

 

2–6. táblázat: Pontszerő szennyezıforrások (FAVI-KÁRINFO nyilvántartás alapján)  

Azonosító 
Víztest 

kód 
Víztest neve EOVX EOVY 

Szennyezett 

terület 

kiterjedése 

(m2) 

Szennyezıanyagok 
Szennyezett terület aránya a 

víztesten 

SZT_298 HU_sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság 248965 759219 100 TPH 0.0000025% 
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2.2.1.2 Belterületi lefolyásból származó foszforterhelés  

A felszíni vizek eutrofizációs kockázatának megítélése szempontjából lényeges kérdés a 
foszforterhelések ismerete. A foszfor anyagáramok pontszerő (elsısorban szennyvíztisztító 
telepek), illetve diffúz (fıként erózió és felszíni lefolyás) forrásokból származhatnak. Bár a foszfor 
nem sorolható a tipikus, belterületi lefolyást szennyezı anyagok közé, a felszíni vizeket érı 
tápanyagterhelés meghatározásához szükséges a belterületi terhelés arányának, jelentıségének 
ismerete.  

A terhelés számítását FhosFate (Kovács és mtasi, 2008) vízgyőjtı modellel végeztük. A belterületi 
lefolyással közvetített terhelést (melyet a sokéves átlagos csapadékból számított lefolyás, a 
belterület jellege és a lefolyást jellemzı átlagos P koncentrációk meghatározásával becsültünk) 2-3 
melléklet, a víztestekhez tartozó közvetlen vízgyőjtıterületekre összesítve adtuk meg. 

 

 

2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység 

A diffúz terhelés szempontjából a mezıgazdasági területek a legfıbb tápanyagforrások. A terhelés 
meghatározásához fontos a talajok hosszú távú tápanyag mérlegének ismerete. A felhalmozódás 
– kiürülés változását nyomon követve tudjuk becsülni a talajok rendelkezésre álló készletét, ami 
befolyásolja a lemosódó és beszivárgó tápanyagok mennyiségét. A tápanyagkészletben a 
különbözı növénykultúrák, eltérı mővelési módok és egyéb, gazdasági megfontolások miatt 
jelentıs területi különbségek vannak, akár szomszédos táblák között is. 

 

A területen jelentıs mértékben valósítanak meg szántó mővelést. Ezekre a táblákra tápanyag 
kihordás is történik. Azokon a területeken ahol a belvíz veszélyeztetettsége magas nagy 
valószínőséggel kimosódás is történik. Ha a belvíz a felszínen össze tud gyülekezni, ezek a 
tápanyagban gazdag vizek a csatornába kerülhetnek bevezetésre. A belvízcsatornákra ezek nagy 
koncentrált terhelést jelentenek. 

A felszín alatti vizekre nézve nem jelentenek nagy vízminıségi terhelést, mivel a csatornában nem 
tartózkodnak hosszú ideig. 

 

Az alegységhez tartozó víztestek egyikében sem mutattak ki számottevı mezıgazdasági 
tevékenység során felhasznált növényvédıszer szennyezést. 

A trevezési terület közel 80 %-át a szántó, körülbelül 10 %-át rét-legelı, 3-4 %-át erdıs, cserjés 
terület és a településszerkezet a fennmaradó 6 %-ot pedig az ipari, kereskedelmi, bányászati, 
szılı és gyümölcsös valamint a vízzel borított vagy lápos-mocsaras területek teszik ki. 
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2–1 ábra: Erózió érzékeny területek Magyarországon 

 

ha250000Kockázatos víztest vízgyőjtın

ha120000Eróziós  ter. állóvíz vízgyőjtıjén

ha440000Összes erózió érzékeny terület

Erózió érzékeny területek
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2–2 ábra: Összes foszfor (TP) emisszó Magyarországon 

 

 

 
A magyarország területére vonatkozó összes foszfor-emisszió (TP) területi megoszlását a 2–2 
ábrán mutatjuk be.  

mutatjuk be.  

Megállapítható, hogy a tervezési alegység területén az összes foszfor emisszió 0,5 kg P/ha/év 
alatt marad, ami az országos adatokat tekintve átlag alatti értéknek tekinthetı.  

 

 

2.3 Hidromorfológiai állapotot befolyásoló beavatkozások 

Az országban számos olyan vízi létesítmény van, amely elzárja a folyók medrét és nincs olyan 
kiegészítı létesítmény, amely biztosítaná a halak szabad mozgását (a hosszirányú átjárhatóságot) 
a mőtárgy alatti és feletti víztér között. A jelentıs kiterjedéső duzzasztott szakaszok – átjárhatóság 
esetén is – a lelassult vízmozgás miatt megváltoztatják az ökoszisztémát. 

A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentısen befolyásolja, hogy a víztérben szabad-e az élılények 
számára a mozgás (vándorlás) lehetısége, a mederforma és a sebességviszonyok változatossága 
biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és ehhez kapcsolódóan a vízszintingadozás 
lehetıvé teszi-e a különbözı szinten elhelyezkedı növényzónák megfelelı vízellátását. A jelentıs 
kölcsönhatás miatt lehetetlen a jó állapot elérése, ha az elızıekben felsorolt, összesítve 
hidromorfológiai viszonyoknak nevezett állapotjellemzıkben számottevı változás következik be. 
Az emberi igények kielégítése gyakran vezet ilyen mértékő elváltozásokhoz, és sok esetben ez 
nem is oldható meg másképpen. Az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozások körébe 
tartoznak: 
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� a hosszirányú mozgást akadályozó keresztirányú elzárást okozó völgyzárógátak, 
duzzasztómővek, zsilipek, magas fenékgátak, és fenékküszöbök – az utóbbi kivételével 
ezek a beavatkozások duzzasztott viszonyokat (nagyobb vízmélység és lassúbb 
vízmozgás, esetleg állóvíz) is okoznak,  

� az árvédelmi töltések, amelyek leszőkítik a diverzitás és a szaporodás szempontjából 
rendkívül fontos ártereket, illetve elzárják a folyótól a rendszeres vízpótlást igénylı 
holtágakat és mély ártereket,  

� túl gyors lefolyást és túl homogén sebességviszonyokat, esetenként medermélyülést 
eredményeznek a szabályozott, illetve rendezett medrek,  

� zsilipekkel szabályozott vízszintő állóvizek, szegényes parti növényzettel,  
� a mederben lefolyó vízhozam mértékét és változékonyságát módosító vízkivétel, 

vízvisszatartás, vízátvezetés, amelyek a vízállás- és sebességviszonyok megváltozásához 
vezetnek,  

� a nem megfelelı mértékő és gyakoriságú fenntartás (mélyre kotort meder, teljesen kiirtott 
parti növényzet), amely akadályozza a mederbeli növényzet fejlıdését, és csökkenti a 
vízfolyás természetes védıképességét a partközeli területekrıl származó szennyezésekkel 
szemben. 

 

Az alegység területén lévı mesterséges vízfolyás víztestek esetében a hidromorfológiai 
beavatkozások gyakorlatilag a víztest funkciójából adódnak: öntözıcsatorna, belvízcsatorna, 
(kettıs mőködéső csatorna), halastó.     

 

2-3. ábra: Vízfolyások befolyásoltságának mértéke 
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A különbözı beavatkozások víztestenkénti elıfordulásait a 2-4 melléklet foglalja össze A 
táblázatban eltérı módon jeleztük, ha az adott beavatkozás elıfordul (+), vagy a jó ökológiai 
állapot szempontjából jelentısnek is számít (++)2. Az adatforrást a KÖVIZIG-ek által elvégzett 
2006-os és 2009-es hidromorfológiai állapotfelmérés és értékelés eredményei jelentik, amelyek 
során meghatározták, hogy a jó állapottal nem összeegyeztethetı beavatkozások (illetve 
következményeik) a víztesteket milyen arányban érintik. A jó állapottal összefüggı kritériumokat az 
egyes beavatkozásokkal foglalkozó következı fejezetekben adjuk meg.  

 

Erısen módosítottság fıbb okai: 

Az alegységen található víztestek közül 4 vízfolyás víztest (Doba-csatorna, Hanyi-csatorna, Millér-
csatorna, Sajfoki-csatorna) erısen módosított víztestek az alábbi okok miatt: 

- Belvízvédelem 

- Öntözıvíz biztosítása 

- Vízbevezetés 

 

Az állóvíz víztestek közül a gazdasági haszon elérése érdekében létrehozott György-éri halastavak 
erısen módosított víztest. 

 

Gazdasági haszon elérése érdekében mesterséges víztesteknek lettek kijelölve a következı 
állóviz víztestek: 

Faluréti halastó, Jászkiséri halastó, Kıtelki halastó, Milléri halastó, Sámágyi halastó, Csengeri 
halastavak, Tiszasülyi Tiszahalker halastó. 

 

A vízfolyás víztestek közül a Jászsági-fıcsatorna mesterséges víztest, oka az öntözıvíz 
biztosítása. 

A Millér-csatornán – mely kettıs mőködéső – a duzzasztás az öntözıvíz biztosítása érdekében 
szükséges. Többek között ez okból erısen módosított.  

 

 

2.3.1 Duzzasztások (keresztirányú mőtárgyak) 

A Millér-csatorna torkolati zsilipje nem átjárható, így hosszirányú átjárhatósági problémát okoz a 
víztesten. 

A Doba-csatornán – mely kettıs mőködéső – a duzzasztás az öntözıvíz biztosítása érdekében 
szükséges. A duzzasztó hatás nem érinti jelentıs hosszban a csatornát, így az intézkedés 
végrehajtása nem szükséges.  

                                                
2  Az emberi tevékenységeket annak alapján minısítettük jelentısnek, hogy hatásuk jelentıs-e a víztest ökológiai 
állapotára. Egy víztest adott szakasza befolyásoltnak számít, ha valamely állapotjellemzı (az ártér/hullámtér szélessége 
és állapota, a meder méretei és változatossága, növényzónák állapota, a vízjárás jellemzıi) valamely emberi 
beavatkozás hatására nem teljesíti a jó állapottal összhangban lévı követelményeket. Az elváltozás víztest szinten akkor 
számít jelentısnek, ha a befolyásolt szakaszok aránya meghaladja az 50 %-ot. Az emberi tevékenységeket annak 
alapján minısítettük jelentısnek, hogy hatásuk jelentı-e.  
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A Hanyi-csatornán egy mederelzáró keresztgát biztosítja a füzesabonyi-tározó feltölthetıségét. A 
mőtárgy jelenleg nem biztosítja a halak számára a hosszmenti átjárhatóságot alvíz és felvíz között. 
A mőtárgy átépítést „Hanyi-éri belvízfıcsatorna meder fejlesztése és rekonstrukciója” projekt 
tartalmazza. 

 

 

2.3.2 Folyószabályozás, árvízvédelemi töltések 

Az ármentesítési munkákkal egy idıben megtörténtek a töltések elıírt szintre történı kiépítése. 
Tiszasüly, Kıtelek, Nagykörő és Dobapuszta települések mentén a töltések stabilitásának 
biztosítása érdekében a töltéstestbe és a mentett oldali rézsőlábba szivárgó drénpárt építettek be. 
A Tisza árvízi biztonságának fokozása érdekében a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztési program 
keretében az alegységen a Hanyi-Tiszasülyi és a Nagykörői árvízcsúcs csökkentı tározók 
megépítését tervezik. 

 

2.3.3 Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás 

Az emberi beavatkozás sok vízfolyás és állóvíz esetében jelentısen átalakította a vízfolyások 
medrét, a parti sávokat és az ártereket is. Az alegység felszíni víztestei majdnem mind jelentısen 
befolyásoltnak tekinthetık. A módosítások legfontosabb okai az árvíz-és belvízvédelem, a 
víztározás, vízszintszabályozás, duzzasztás, vízkivételek és vízátvezetések, amelyek kedvezıtlen 
hatást gyakorolnak a vizek ökológiai állapotára.  

A terület lejtésviszonyai jelentısen meghatározzák a térség vízrajzi és hidromorfológiai viszonyait. 
A vízrendszer domborzata uralkodóan síkvidéki jellegő. Megnövekedett az igény a jelentkezı 
belvizek azonnali, gyors levezetésére. A levezetımővek profiljai a terepesésnek megfelelı 
lejtésben és méretben lettek kialakítva, a belvízcsatorna víztestek szabályozottá váltak, a mélyebb 
völgyeletekben mesterségesen beágyazásra kerültek. A gyors vízlevezetés érdekében 
úgynevezett trapézszelvényt (trapéz alakú meder keresztmetszet, mely a meder alakulatot 
jellemzi), továbbá depóniákat, töltéseket, mesterséges (módosított) partszakaszokat alakítottak ki.  

 

A Hanyi-csatorna (0+000-15+000) és a Jászsági-fıcsatorna medrének alakja összetett, míg a 
Doba-csatorna, a Millér-csatorna és a Sajfoki-csatornákra a trapéz mederforma forma a jellemzı.  
 

A Jászsági-fıcsatorna összetett szelvénye a terepszint alá mélyített csészeszelvénybıl és a 
terepszinten kiépített kétoldali töltések által közrefogott szelvényrészbıl és mentett oldali 
övcsatornából áll. 

 

 

2.3.4 Vízkormányzás 

A vízkormányzás, a vízátvezetés összekötı csatornákon keresztül a szomszédos 
belvízrendszerek között megoldott, melynek elsıdleges célja a belvízszintek csökkentése, és a 
kapcsolt fımővek (öblözetek) tehermentesítése. Az utóbbi évtizedek urbanizációs fejlıdése, a 
gazdasági termelés szerkezeti, tulajdonosi átalakulása, a hidrológiai, klimatikus viszonyok 
változása térben és idıben eltérı feladatok elé állítja a vízgazdálkodást, így a belvízelvezetést is. 
Az elsıdlegesen belvízcsökkentést célzó vízelvezetések egyre inkább a vízkészlet szétosztására, 
illetve a vízkészlet megtartására irányulnak, ami jelentıs vízgazdálkodási feladatokat ró az 
üzemeltetıkre. 
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A beavatkozások hatására a belvízcsatornákban a sebességviszonyok a természetestıl jelentısen 
eltérnek. A társadalmi és a gazdasági igény alapján üzemeltetett torkolati szivattyútelep a 
természetestıl eltérı sebességviszonyokat alakít ki a csatornák teljes hosszában. Öntözési 
idényben a vízsebességet a vízkivételek intenzitása alakítja, a duzzasztott szakaszokon lelassul, 
vízkivétel környezetében pedig felgyorsul.  

A felszín alatti vizek vonatkozásában a csatorna mentén a duzzasztás hatása mennyiségi 
többletként jelentkezik, minıségi állapotában változás nincsen. 

 

Jászsági-fıcsatorna: 

A térséget érinti (a jelenleg tanulmányterv szinten álló) Jászsági-fıcsatorna meghosszabbítására 
irányuló koncepció. A fejlesztés célja a Jászsági térség területfejlesztési törekvéseinek fı 
akadályát jelentı vízhiány megszüntetése, mérséklése. A koncepció célkitőzései között szerepel a 
térségben az ipari és a mezıgazdasági termelés számára a jó minıségő víz térben és idıben 
megfelelıen történı biztosítása, a rekreációs célú vizek térségbe való eljuttatása, melynek jelentıs 
hatása a 2-10 Zagyva tervezési alegységben érvényesül. 

A Tiszasülyi 28. fıcsatorna bújtatója a 18+246 szelvényben keresztezi a Jászsági-fıcsatornát. A 
mőtárgy segítségével lehet leüríteni a fıcsatornát, valamint gravitációsan belvizet bevezetni, ezen 
keresztül lehet öntözıvizet kiadni a Tiszasülyi 28. fıcsatornába, valamint a Milléri öntözıfürtöt 
ezen keresztül lehet ellátni öntözıvízzel. 

 

Hanyi-csatorna: 

Ha a Tisza, mint fıbefogadó vízszintje lehetıvé teszi a Hanyi-csatorna vízének gravitációs 
bevezetését, akkor a torkolati zsilip nyitott állapotban van (alaphelyzet). Amennyiben a Tisza 
vízállása meghaladja a torkolati zsilip küszöbszintjét, a torkolati zsilipet zárni kell. A zsilip zárása 
visszaduzzasztást eredményez a Hanyi-csatorna alsó szakaszán (0+000–17+348 km). Ezen a 
szakaszon van lehetıség medertározásra, ameddig a gravitációs bevezetés biztosíthatóvá válik. 

Tehermentesítés céljából, a csatornából vízátvezetést lehet végezni a Sajfoki, illetve a Tiszasülyi 
csatornába. A vízkormányzást üzemeltetési szabályzat alapján kell végezni. 

Vízátvezetési lehetıségek a Hanyi-csatornából: 
- Jobb part 0+280 km szelvényben Hanyi-Sajfoki összekötı csatorna 
- 4+475 km szelvényben szivornya, amely a Sajfoki-csatornába emeli át a vizet. 

 

Sajfoki-csatorna: 

A Sajfoki-csatornán több vízátvezetési lehetıség is van, amely belvíz idején mentesítı szerepet lát 
el: 

- Jobb part 0+092 km szelvényben a Tiszasüly - Sajfoki összekötı csatorna 
- Bal part 23+905 km szelvényébe becsatlakozó 5-120-as belvízcsatorna. 
 

Ha a Tisza mint fıbefogadó vízszintje lehetıvé teszi  a Sajfoki-csatorna vízkészletének gravitációs 
bevezetését, akkor a torkolati zsilip nyitott állapotban van (alaphelyzet). Amennyiben a Tisza 
vízállása meghaladja a torkolati zsilip küszöbszintjét, a torkolati zsilipet zárni kell. A zsilip zárása 
visszaduzzasztást eredményez a Sajfoki-csatorna alsó szakaszán. Ilyenkor a torkolati szelvényben 
kiépített szivattyútelep üzemeltetése szükséges, de mód van a belvíz átvezetésére a Milléri 
belvízöblözetbe. Ez akkor válik aktuálissá, ha a Hanyi belvízrendszerrıl is van vízátvezetés. 

A torkolati zsilip zárása visszaduzzasztást eredményez a Sajfoki-csatornán kb. a 20+500 km 
szelvényig. 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

 

2. fejezet Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások  – 57 – 
 

A torkolati szivattyútelep beüzemelésével a természetes vízjáráshoz közeli vízforgalmat lehet 
kialakítani. 

 

Doba-csatorna: 

A Doba - csatorna a 354,8 fkm-nél zsilipen keresztül torkollik a Tiszába. A 19. sz. fıcsatorna 
szivattyúsan önállóan is és gravitációsan csak a Doba–csatornába vezetve üzemeltethetı. A 
területen 2 db szivattyútelep mőködik az üzemelési elıírásnak megfelelıen. A Doba és a 19. sz. 
csatornák a vízgyőjtıkön keletkezett belvizeket, valamint a halastavak lecsapolásakor keletkezı 
vizeket győjtik össze, és vezetik el.  

Tiszai nagyvizek esetén a gravitációs bevezetés nem lehetséges, ezért szivattyús átemelésre van 
szükség.  

A Doba - csatornából több belvíz-átkormányzási lehetıség van: 

- Doba-28 ök. csatornán a Tiszasülyi-28 sz. fıcsatornába 
- 72 sz. csatornán keresztül a 33 sz., majd a Millér fıcsatornába 
- Doba-19 sz. gravitációs mőtárgyon keresztül a 19. számú csatorna szivattyú 

telepére 

Tiszai nagyvíz esetén a befogadó visszaduzzasztó hatású, duzzasztás mértéke maximum 160 cm 
a torkolatban, visszahatás hossza körülbelül 7,3 km. 

Vízkormányzásra, vízátvezetésre lehetıség van a 72 számú és az összekötı csatornák 
segítségével. 

 

Millér-csatorna: 

A csatorna igénybevétele többcélú. Legjelentısebb a kettıs hasznosítás. Vízellátása a 28. számú 
és Csátés belvízcsatornákon keresztül történik.  

Három bögézı mőtárgyával és a torkolati zsilippel különbözı vízszintek mellett lehet az öntözés 
igényeit kiszolgálni. 

Kettıs hasznosítása miatt a feltöltés vagy a feltöltött idıszak alatt szükségessé váló 
belvízelvezetési funkció biztosítása, a zsilipek és duzzasztók mőködtetése kiemelt figyelmet 
igényel. 

Vízvisszatartás az alábbi szelvényekben lehetséges: 

- 27+939 km szelvényben 
- 35+644 km szelvényben 
- 36+890 km szelvényben 

Tiszai nagyvíz esetén a befogadó visszaduzzasztó hatása érvényesül, a duzzasztás mértéke 
maximum 310 cm a torkolatban. 
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1–7. táblázat: Az alegységen lévı vízfolyás víztesteken kialakított tározók 

víztestet 
alkotó 

vízfolyás 

neve 

elzárás 
helye 
(fkm) 

típusa 

(völgyzárógátas, 
medertározó, 
oldaltározó) 

felület 
(ha) 

üzemi, 
árvízi 

térfogat 
(m3) 

üzemi, 
árvízi 

tározás célja* 
duzzasztás 
nagysága 

(cm)** 

feltöltés, 
vízpótlás 

módja 

Hanyi- 
csatorna 32+100 

mederelzáró 
fenékgát 36 143000 belvíztározás 120 gravitációs 

 

2.4 Vízjárást befolyásoló beavatkozások 

A kettıs mőködéső csatornákra a vízkivételek hatása – a saját vízkészletéhez képest – 
jelentısnek mondható. A vízkivételek legnagyobb része a halastavak feltöltését és azok 
vízpótlását szolgálja. A vízkivételek részben gravitációsak, részben szivattyúsak. 

2.4.1 Vízkivételek  

2.4.1.1 Vízkivételek felszíni vízbıl 

 

Az alegység területén található kettısmőködéső mesterségesen kialakított csatornák: 

a Doba-cstaorna és a Millér-csatorna. 

 

Ezekbıl a víztestekbıl a következı célokkal történik vízkivétel: 

� Halastó/horgásztó 

� Vízátvezetés 

� Öntözés 

 

Az alegységen lévı kettıs mőködéső csatornákból való vízkivétel pontos mennyisége az 
engedélyhez kötött vízkivételek által ismert.   

A Millér-csatornából halastavi célal engedéllyel rendelkezı vízkivételek száma 5, az engedélyezett 
vízmennyiség 1 315 400 m3/év. Öntözési célal engedéllyel rendelkezı vízkivételek száma 21, az 
engedélyezett vízmennyiség 1 78 000 m3/év. 

A Doba-csatornából vízátvezetési és öntözési célal történik vízkivétel.  

 

2.4.1.2 Vízkivételek felszín alatti vizekbıl 

Jelentıs problémák között szerepelnek a felszín alatti vizek mennyiségi változásai. Az emberi 
tevékenységek (ivó-, ipari-, öntözési stb célú vízkivételek, bánya-víztelenítés, folyószabályozás, 
vízfolyásrendezés, vízátvezetés stb.) által okozott vízszintsüllyedés kedvezıtlen hatást gyakorol a 
felszín alatti vizekkel való kapcsolatra épülı vizes élıhelyek ökológiai állapotára, különösen a 
homokhátságokon, a lecsapolt területeken, illetve egyes folyóvölgyekben. Az elıbbi emberi 
tevékenységek hatását súlyosbíthatják a klíma-viszonyokban bekövetkezı változások.  
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Ebbe a körbe tartozik a termálvizek túlhasználata is, amely fıként lokálisan, de akár regionális 
méretekben is csökkentheti a termálvíz hımérsékletét, illetve ronthatja kémiai összetételét. 

Az alegység területén a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történı legjelentısebb 
beavatkozásnak a vízkivételek minısülnek. A jelentıs vízkivételek túlnyomó része fúrt kutakból 
történik, az egyéb víznyerı objektumok aránya elenyészı. A felszín alatti vizekbıl kitermelt, 
nyilvántartott mennyiség 2006-ban 4 777 490 m3

 
volt. Ennek 70,5%-a közcélú (túlnyomórészt 

közüzemi ivóvíz), 11,1%-a fürdıbeni, 6,8%-a állattartó-telepi, 5,5%-a energetikai célú, 4,4%-a 
gazdasági ivó, 0,9%-a gazdasági egyéb, 0,8%-a pedig öntözési célú vízkivétel volt. A jelentısebb 
vízkivételek (Jászapáti, Jászkisér, Heves települések ivóvízellátása) környezetében komolyabb 
depressziók feltételezhetık. Az ivóvízellátáshoz viszonyítva az egyéb (ipari, energetikai, 
mezıgazdasági) vízkivételek jelentısége csekélyebb. A területen bányászati célú vízkivétel nincs. 
A tervezési alegység területén felszín alatti vízbe történı jelentıs vízbevezetés nincs. 

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet melléklete szerint az 
alegység területének jelentıs része – besorolás szerint az oda esı települések mindegyike – 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny a fı vízadók felszínhez közeli elhelyezkedése 
miatt. Nitrát szempontjából Jászapáti, Jászkisér, Jászivány, Jászszentandrás valamint Átány, Tenk, 
Hevesvezekény és Tarnaszenmiklós kivételével valamennyi település közigazgatási területe 
érzékeny minısítéső, ugyanakkor a talaj- és sekély rétegvizek nitrát eredményei nem utalnak 
területi szennyezıdésre.  

A 22 településbıl 20 önálló vízmővel rendelkezik, 2 település pedig kistérségi kapcsolatban van 
(Erdıtelek-Tenk).  

A jövıben az ivóvízminıség EU normatíváknak való megfeleltetése a cél. A minıségi problémák 
alapvetıen a felszín alatti vizekben lévı vízszennyezıkre (arzén, ammónium, vas, mangán) 
vezethetık vissza. Az Észak-Alföldi Régióban 2001. év során kezdıdött az Észak-Alföldi Régió 
Ivóvízminıség-javító Program I. üteme, melyben az alegység területén egy település érintett 
(Besenyszög). A vízminıség-javítás vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. Az Ivóvízminıség-
javító Program II. ütemében érintett településeken (Jászapáti, Jászivány, Jászladány, Jászkisér, 
Tiszasüly) a pályázat benyújtásához szükséges tervek véglegesítése és a társulások megalakítása 
van folyamatban. 

Az alegység Heves-megyei részén Tiszanána, Sarud, Poroszló, Újlırincfalva településeken 
(Tiszanána térségi ivóvízminıségjavítási projekt), valamint Hevesvezekényen az 
ivóvízminıségjavító program I. üteme befejezıdött 2008-ban.  

A vizsgált térségben ismereteink szerint egyedül Heves város ivóvízbázisa tekinthetı 
sérülékenynek. A vízbázis diagnosztikai vizsgálatát a vízbázisvédelmi program keretén belül 
elvégezték, a védıidom-védıterület rendszert kijelölték. 

 

2.4.2 Vízbevezetések 

A 2006. év alapján az alegység vízfolyás vítestjeit idıszakosan terhelik a külterületrıl csatornákkal 
összegyőjtött és bevezetett belvizek, csapadékvizek valamint a használtvizek (halastó, strandfürdı, 
ipari használtvizek). Legnagyobb mértékben a külterületekrıl csatornákkal összegyőjtött és 
bevezetett belvizek terhelik a víztesteket. 

A víztesteket terhelı vízbevezetésekrıl pontos adatok nem állnak rendelkezésre. 

A Jászsági-fıcsatrona 28 948 000 m3/év élıvíz bevezetésére engedéllyel rendelkezik. 
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1–8. táblázat. Felszín alatti víztestekbıl közvetlen vízkivételek  
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m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap m3/nap 

AIQ526 sp.2.10.2 

Duna-Tisza 
köze - 

Közép-Tisza-
völgy 

feláramlás 93 226 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 

AIQ527 p.2.10.2 

Duna-Tisza 
köze - 

Közép-Tisza-
völgy 

feláramlás 38 730 6 606 45 45 585 0 2 092 1 733 19 19 041 0 0 0 

AIQ585 sp.2.9.2 Jászság, 
Nagykunság 

feláramlás 56 6 0 234 116 0 12 0 0 0 0 187 0 
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AIQ584 p.2.9.2 Jászság, 
Nagykunság 

feláramlás 16 879 2 372 0 0 381 0 2 026 233 0 6 767 0 0 0 

AIQ563 pt.2.2 Észak-Alföld feláramlás 9 391 4 173 1 545 0 0 447 342 2 521 726 0 0 0 0 
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2.5 Egyéb terhelések 

2.5.1 Közlekedés 

Közúthálózat tekintetében az alegység területe nem mondható fejletnek, az utak többsége 
felújításra szorul, rossz állapotúak. A tervezési alegység területének északi, valamint déli része 
viszonylag jól megközelíthetı. Tisza-tó térségéhez közelítve az útellátottság hiánya mutatkozik. 

Az alegységen lévı víztesteket nem éri jelentıs terhelés az utak, vasutak vízelvezetı-rendszerein 
keresztül. 

 

2.5.2 Rekreáció 

Az alegység területe 2 idegenforgalmi régió területét is érinti.  

Az Észak-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság (Észak-Alföldi régió), valamint a Tisza-Tavi 
Regionális Idegenforgalmi Bizottság illetékességi területe (Tisza-tó régió) található.  
A 28/1998. (V. 13.) IKIM rendeletben foglaltak alapján a tervezési terület nem kiemelt üdülıkörzet.  

Idegenforgalom tekintetében új fejlıdési irányt jelenthet a Tisza-tó közelsége, leginkább Sarud, 
Tiszanána és Kisköre érintettek. A Tisza-tó kiemelt üdülıkörzet. 

Bár maga a Tisza-tó nem ehhez a tervezési alegységhez tartozik, mégis fontosnak tartjuk itt is 
megemlíteni, hiszen a fejlesztése a vonzáskörzetének fejlıdését is meghatározza. 

 

2.5.3 Halászat 

Síkvidéken jellemzı az állóvíz víztest, és vízfolyás víztestek mederbeni halászati és/vagy 
horgászati hasznosítása. 

Az alegység területén 7 db mesterséges halastó van, melyeket gazdasági haszon elérése 
érdekében hoztak létre. Az állóvíz víztestek betelepített halállománnyal, tápanyag kijuttatással 
(intenzív) halászati hasznosításúak. 

Az alegység területén lévı György-éri halastavak erısen módosított víztest, amely ugyancsak 
intenzív halászati hasznosítású.  

A Doba-csatorna vízgyőjtıjén számottevı a halgazdálkodás. 

A Jászsági-fıcsatorna 0+238-15+420 fkm szelvényei között jellemzı a halászat. 

A Millér-csatornán a halászati hasznosító a Halász Kft.  

Jászsági fıcsatorna Tisza-tó töltésében lévı zsiliptıl a Kisköre - Füzesabony vasúti hídig terjedı 
szakasz (0+000-4+275 szelvények között) a T/2816 vízikönyvi számon rendelkezik engedéllyel a 
Magyar Országos Horgász Szövetség, mint halászati hasznosító. 

Jászsági-fıcsatorna Kisköre+Füzesabony vasúti hídtól a végszelvényig a T/2816 vízikönyvi 
számon rendelkezik engedéllyel a Halász Kft., mint halászati hasznosító. 

A vonalas létesítmények halászata során jelentıs morfológiai terhelés éri az adott víztestet, 
ugyanis a természetesen kialakult, vagy mesterségesen kialakitott meder profil „a betaposása 
által” nagymértékben torzul. 
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2.6 Az éghajlatváltozás várható hatásai 

A globális melegedés következményeként változik hazánk éghajlata. A hımérséklet minden 
évszakban emelkedik, a lehetséges párolgás nı. Az évi csapadék kis mértékben csökken. 
Az éghajlatváltozás kihat a vizeinkre.  
Éghajlatváltozás esetén eltolódik a zárt erdık határvonala, változik a fajok összetétele a 
szárazságot tőrı, meleget kedvelı fajok irányába, s mindezek a párologtatáson keresztül 
módosíthatják a vízgyőjtık vízháztartását, a lefolyást, és a talajvizeket.  
Az éghajlat ariditásának erısödése, a hımérséklet és a párolgás növekedése, az évi csapadék 
csökkenése következtében várhatóan kisebb lesz az évi lefolyás. Nı az idıszakos vízfolyások 
száma, kisebb tavaink felülete zsugorodik, esetleg el is tőnhetnek. A csapadék éven belüli 
átrendezıdését a lefolyás is követi: a téli hónapokban nı, a nyáriakban csökken. Télen nı az esı 
eredető árhullámok gyakorisága, az olvadásos árhullámok korábban jelentkeznek. A téli 
jégjelenségek gyakorisága csökken, idıtartamuk rövidül. A nyári hónapokban a kisvizek idıtartama 
hosszabbodik, a tavakban az alacsony vízállások gyakorisága nı, idıtartama hosszabbodik. 
Az éghajlat ariditásának erısödése miatt gyakoribb, hosszabb ideig tartó, súlyosabb 
nedvességhiány várható a talajban. A felszíni vizek beszivárgásból származó utánpótlása csökken. 
A vizek fokozatos eltőnése/fogyása, valamint a vízcsere problémák a vízhımérséklet 
emelkedésével párosulva kedvezıtlenül hat a vizek minıségére. Csökken a vizek öntisztuló 
képessége is. Veszélybe kerülnek a vizes élıhelyek. 
Az éghajlatváltozás következtében a hasznosítható vízkészleteink csökkennek.  
Az Alföldön megfigyelhetı, hogy a megújuló felszín alatti vízkészlet folyamatosan fogy, így az 
egyes térségekben a csökkenés az 50%-ot is meghaladhatja a 21. század közepéig. 
Különösen növekszik a növények víz- és öntözıvíz-igénye, a lakosság személyi használatú 
vízigénye, a halastavak és hőtıvizek párolgási vesztesége. A vízkészletek kihasználtsága az idı 
elırehaladtával nı. 
A vízkészlet növelhetı a szabad vízkészlettel rendelkezı területek vizeinek átvezetésével például. 
Az éghajlatváltozás árvizekre gyakorolt hatásait tekintve valószínősíthetı, hogy növekszik az 
esıeredető téli árvizek gyakorisága és nagysága, a télvégi-tavaszelejei olvadásos árvizek a mainál 
korábban jelentkeznek.  
 
A természetes vízellátottság várható rosszabbodása miatt megnı a vizek helyben tartásának 
fontossága, a területre lehullott csapadék visszatartása, a meglévı vizes élıhelyek, holtágak, 
mellékágak vízigényének biztosítása, valamint a mezıgazdasági szempontokat figyelembe véve 
az öntözés lehetıségének fenntartása, megteremtése. 
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3 Védelem alatt álló területek 
A Víz Keretirányelv értelmében védettnek számít minden olyan terület, melyet a felszíni és/vagy a 
felszín alatti vizeik védelme érdekében, vagy a közvetlenül a víztıl függı élıhelyek és fajok 
megırzése céljából valamely jogszabály kijelöl.   

3.1 Ivóvízkivételek védıterületei 

 

3.1.2 Ivóvízkivétel felszíni vizekbıl 

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 vízkivétel. 

 

3.1.3 Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból 

Magyarországon az ivóvízellátás döntıen felszín alatti vizbázisokra épül. Így van ez a Hevesi-sík 
nevő tervezési alegység területén is: az ivóvízkivételek az alegység területének északi és keleti 
részén túlnyomórészt rétegvízadókból, míg a középsı, déli, valamint nyugati területein porózus 
termál vízadókból történnek. A vízadók terepfelszíntıl való távolsága, a fedıképzıdményekföldtani 
felépítése, valamint az uralkodó hidrodinhamikai viszonyok miatt ezeknek az ivóvízbázisoknak a 
túlnyomó többsége hidrogeológiailag védettnek tekinthetı. Az eddig elvégzett vizsgálatok egyetlen 
vízmő (Heves város) esetében igazolták a sérülékenységet, a felszíntıl, illetve a talajvíztıl 
számítot elérési idık (egy vízrészecskének a víztermelı kútba való bejutásához szükséges elvi 
idıtartamok)  a többi vízmő esetében ugyanis mindenhol meghaladták az 50 évet. 

 

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. 

Így azoknak a vízbázisoknak a száma, amelyek esetében ki kell jelölni a védıterületeket és/vagy 
védıidomokat3 28 db, ezek közül valamennyi üzemelı ivóvízbázis, távlati ivóvízbázis nincsen a 

                                                
3 A kút szőrızése környezetében kijelölhetı az az ún. védıidom, ahonnan a vízrészecskék egy meghatározott idın belül 
jutnak a kútba.. Az ún. sérülékeny ivóvízbázisok esetében beszélünk védıterületrıl, amely az elızıek szerint 
meghatározott védıidom felszíni metszete. A védett vízbázisoknak tehát nincs védıterületük (a kút környezetét védı ún. 
belsı védıterületet minden esetben ki kell jelölni), védıidoma azonban minden vízbázisnak van.   
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tervezési alegység területén.  Az ásvány- és gyógyvízbázisok nem közcélúak, ezért ezek esetében 
a védıterület kijelölése nem kötelezı. Az alegységen ehgyetlen ilyen célú vízbázist 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.  

Abból a célból, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, a belsı 
védıterületeknek minden esetben állami illetve önkormányzati tulajdonban kell lenniük. 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 védıidomok meghatározása és kijelölése 
nem minden vízbázis esetében történt meg, illetve nem egyforma pontossággal.  

A 3-2. táblázat az alegység területére esı vízbázisokat tartalmazza, a legfontosabb információk 
mellett azt is bemutatva, hogy az adott vízbázis esetében milyen szinten áll a 
védıidomok/védterületek meghatározása4.  

                                                
4 A védıövezetek kijelölése a kiadott hatósági határozatokkal és az ennek megfelelı telekkönyvi bejegyzésekkel zárul le 
(ezek az ún. határozattal rendelkezı védıterületek).  

A diagnosztikai vizsgálatok során helyszíni mérésekre alapozott, részletes számításokkal határozták meg a 
védıidomokat és védıterületeket (ún. számított védıterületek). Végsı formája a földhivatali térképen a telekhatárokhoz 
igazított változat (ún. földhivatali változat). 

1997-ben, a diagnosztikai vizsgálatok elıtt, illetve a VGT tervezés keretében készültek becsült védıterületek.   
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3-1 táblázat: Közcélú felszín alatti vízbázisok védıterületei, a kijelölés helyzete 

A vízbázis 

neve jellege típusa sérülékeny-e 

Védendı 
termelés 
(m3/nap) 

A 
védıterület 

kijelölés 
szintje 

Érintett 
felszín 
alatti 

víztestek 

Átány íizmő üzemelı R   125   p.2.9.2 

Besenyszög vízmü hévizkútjai üzemelı E   343   pt.2.2 

Erdıtelek vízmő  üzemelı R   821   p.2.9.1 

Heves rétegvíz kutak üzemelı R igen 1717.81 számított p.2.9.2 

Heves-Alatka hévízkút üzemelı E   10   pt.2.2 

Hevesvezekény vízmü hévíz üzemelı E   14   pt.2.2 

Hevesvezekény vizmü 
rétegvíz 

üzemelı R   69   p.2.9.2 

Jászapáti vízmő rétegvíz üzemelı R   822   p.2.9.2 

Jászapáti vizmő  üzemelı E   1370   pt.2.2 

Jászivány vízmő rétegvíz üzemelı R   95   p.2.9.2 

Jászkisér vízmő üzemelı E   932   pt.2.2 

Jászladány vizmő üzemelı E   685   pt.2.2 

Jászszentandrás vizmő  üzemelı R   438   p.2.9.2 

Kisköre vízmő üzemelı R nem 548 számított p.2.9.2 

Kömlı vizmő  üzemelı R   150   p.2.9.2 

Kıtelek-Hunyadfalva vizmő üzemelı R   22   p.2.10.2 

Kıtelek vizmő üzemelı R   274   p.2.10.2 

Nagykörü vizmő  üzemelı R   260   p.2.10.2 

Nagykörü-Csataszög vízmő üzemelı R   33   p.2.10.2 

Pély vízmő  üzemelı R   140   p.2.9.2 

Sarud vizmü v (Sarud-
Tiszanána-Poroszló) 

üzemelı R   1164   p.2.9.2 

Tarnaszentmiklós víző üzemelı R   96   p.2.9.2 

Tiszanána vízmü tartalák R   0   p.2.9.2 

Tiszanána-Dinnyéshát  üzemelı R   3   p.2.9.2 

Tiszasüly volt Tsz II. 
üzemegység 

üzemelı R   4   p.2.9.2 

Tiszasüly Zártkerti parcellák  üzemelı R   15   p.2.9.2 

Tiszasüly vízmő üzemelı R   197   p.2.9.2 

Tiszasüly Szénási-major  üzemelı R   20   p.2.9.2 

 

A 3-1. függelék a közcélú, 50 fınél többet ellátó vízbázisok legfontosabb jellemzıit foglalja össze, 
beleértve a veszélyeztetettségre (5.4.1 fejezet) és az intézkedésekre vonatkozó információkat, 
javaslatokat (8.2. fejezet). A 3-2. függelék hasonló adatokat tartalmaz a védıterületekkel 
rendelkezı gyógy- és ásványvíz vízbázsokra.  

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



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

3. fejezet Védelem alatt álló területek  – 67 – 
 

 

Az alegység területén található 28 üzemelı ivóvízbázis közül csupán 2 db-nak készült el a 
védıidom-védıterület lehatárolása, 26 db üzemelı ivóvízbázis védıidom-védıterület 
meghatározását még el kell végezni a késıbbiekben. Az üzemelı ivóvízbázosokon elvégzett 
vizsgálatok egyike (Heves városvízmőve) a vízbázisvédelmi program keretén belül, a másik 
(Kisköre vízmő) az üzemeltetı költségén készült. 

A Heves városi ivóvízbázis 50 éves elérési idıhöz tartozó hidrogeológiai „B” védıidomának van 
felszíni, metszete. A számítással (modellezéssel) meghatározott védıterület hatósági határozattal 
rendelkezik. A védıterületen lévı potenciális szennyezıforrások az üzemeltetett monitoring 
rendszer vizgálati eredményei alapján nem vezélyeztetik a távlati vízbázis biztonságát. A 
vízbázisvédelmi program keretein belül elvégzett diagnosztikai vizsgálat ugyan nem mutatott ki 
tényleges szennyezıforrást a hidrogeológiai „B” védıterületen, de annak közvetlen 
szomszédságában szénhidrogén tároláshoz kapcsolódó kisebb mértékő talajvízszennyezést jelzett. 

Az alegység területén elvégzett másik (Kisköre) védıidom-védıterület meghatározás nem igazolta 
ezen ivóvízbázis sérülékenységét, így a kötelezıen kijelölendı (a kutak körüli 10 m sugarú) belsı 
védıterületen kívül a kijelölı határozat nem rögzített felszíni védıterületeket, ennek következtében 
a védıidom-védıterület rendszer földhivatali bejegyzése sem vált szükségessé. A vízbázisok 
hidrogeológiai védettsége miatt tehát a védıidom-védıterület meghatározást ebben az esetben 
nem követte szennyezésfeltáró diagnosztikai vizsgálat. Tekintettel arra, hogy ezen vízbázis 
esetében a kötelezı 10 m sugarú belsı védıterületeken kívül külsı-, valamint hidrogeológiai 
védıterületeket nem kellett kijelölni, a hatósági kijelölı határozatok kiadása sem ütközött 
akadályba.  

Az alegység területén egyetlen ásványvíz ivóvízbázis található, az ivóvízbázis rendelkezik 
védıidom/védıterület meghatározással, illetve kijelölı határozattal. 

 

 

3.2 Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek 

3.2.1 Jogszabályi háttér 

 

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 hatályos, 1. melléklete 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 
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hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a 
terület kijelölés módosítása nem szükséges. 

A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szemben, a 
vizek meglévı nitrátszennyezettségének továbbá csökkentése. A nitrát érzékenynek minısülı 
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 (8380 db) piros pontokként szerepelnek. Ez a térkép tartalmazza a 
jogszabályokban elıírt valamennyi nitrát-érzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny 
területeket is, amelyeket külön kontúrvonal jelöl).  

 

3.3 Természetes fürdıhelyek 

3.3.1 Jogszabályi háttér 

 

A fürdésre kijelölt helyeken a fürdıvíz célú vízhasználat a VKI szempontjából védettséget jelent. A 
fürdıvíz miatti védettség a víztestekre megállapított környezeti célkitőzéseket befolyásolja. A 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit. A rendelet hatálya 
a természetes fürdıvizekre terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti 
medencés közfürdıre, a gyógyfürdıre, valamint olyan mesterségesen létesített vízterekre, 
amelyek nincsenek összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel. 

A rendelet szabályozza: 

� a fürdıhely kijelölésének eljárási rendjét,  

� a fürdıvízprofil meghatározását,  

� a fürdıvíz minıségellenırzésének szabályait, 
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� a minısítés módját, 

� a fürdıvíz védıterületének meghatározását. 

A fürdıvizek kijelölése a fürdési szezont megelızıen történik. A fürdıvíz kijelölése akkor történhet, 
ha a kistérségi intézet illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben 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. A kistérségi intézet - hivatalból indított eljárásban - minden év május 1. napjáig 
határozatban dönt a fürdıvíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdıvíz használat) 
engedélyezésérıl, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdıvíz minıségének 
ellenırzését szolgáló mintavételeknek a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján kialakított ütemtervét, 
és kijelöli a rendelet 3. melléklete szerinti védıterületet. 

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: 

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

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

c) 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.  

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.  

 

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. rendeletben. 

 

Az alegység területén nincs kijelölt természetes fürdıhellyel érintett víztest. Az alegység területén 
lévı települések közül 6 településhez rendelten van nyilvántartott fürdıhely. 

Nagykörüi szabadstrand, melynek a víztestje Tisza Kiskörétıl Hármas-Körösig (AEQ060), Kiskörei 
és Tiszanána-Dinnyésháti szabadstrand, víztestje a Tisza Tiszabábolnától Kisköréig (AIW389) az 
Abádszalóki szabadstrand víztestje a Tisza-tó - Abádszalóki-öböl (AIQ955), Sarudi szabadstrand, 
víztestje Tisza-tó - Sarudi-medence (AIQ957), a Poroszlói szabadstrand víztestje a Tisza-tó 
Poroszlói-medence (AIQ956). 
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3.4 Védett természeti területek 

A víztestek jó ökológiai állapota elérésének egyik lefontosabb 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 sokszinőségégének. 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 legmasabb 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 Jogszabályi 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 

� 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 
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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: 

c) különleges madárvédelmi terület 

d) különleges természetmegırzési terület  

e) kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület 

f) jelölt Natura 2000 terület 

g) jóváhagyott Natura 2000 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 
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   
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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 alegységek és víztestek 
megjelölésével a 3-3 melléklet tartalmazza. 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 (lásd 3-3 táblázat). A víztestek és a védett 
természeti területek tematikus térképeit a 3-4. térkép mellékletben mutatjuk be. 

 

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. 
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3-2 táblázat: Vízfolyás és állóvíz víztestek érintettsége a természetvédelmi szempontból 
oltalom alatt álló területek kijelölésével  

Védett terület Folyó víztest  

EU kód 
Víztest neve 

Ae. 

száma 
NPI 

kódja5 azonosító neve 

HU_RW_AEP424 Doba-belvízcsatorna 2-9 HNPI SCI 351 HUHN20015 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP424 Doba-belvízcsatorna 2-9 HNPI SPA 39 HUHN10004 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP424 Doba-belvízcsatorna 2-9 HNPI TK 158/TK/78 Közép-tiszai Tájvédelmi K. 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 HNPI SCI 351 HUHN20015 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 HNPI SPA 39 HUHN10004 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 HNPI TK 158/TK/78 Közép-tiszai Tájvédelmi K. 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 BNPI SCI 139 HUBN20037 Nagy-Hanyi 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 BNPI SCI 143 HUBN20041 Pélyi szikesek 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 BNPI SPA 10 HUBN10004 Hevesi-sík 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 BNPI TK 258/TK/93 Hevesi Füves Puszták TK 

HU_RW_AEP564 Hanyi-belvízcsatorna 2-9 BNPI TT 206/TT/89 Erdıtelki-égerláp TT 

HU_RW_AEP804 Millér-csatorna 2-9 HNPI SCI 351 HUHN20015 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP804 Millér-csatorna 2-9 HNPI SPA 39 HUHN10004 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP804 Millér-csatorna 2-9 HNPI TK 158/TK/78 Közép-tiszai Tájvédelmi K. 

HU_RW_AEP930 Sajfoki-belvízcsatorna 2-9 HNPI SCI 351 HUHN20015 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP930 Sajfoki-belvízcsatorna 2-9 HNPI SPA 39 HUHN10004 Közép-Tisza 

HU_RW_AEP930 Sajfoki-belvízcsatorna 2-9 HNPI TK 158/TK/78 Közép-tiszai Tájvédelmi K. 

HU_RW_AEP930 Sajfoki-belvízcsatorna 2-9 BNPI SPA 10 HUBN10004 Hevesi-sík 

AIH083 Kanyari Holt-Tisza 2-9 BNPI TK 158/TK/78 Közép-tiszai Tájvédelmi K. 

AIH083 Kanyari Holt-Tisza 2-9 HNPI TK 158/TK/78 Közép-tiszai Tájvédelmi K. 

 

 

A védelem alatt álló területek közül az ivóvízkivételeket, a tápanyag és nitrátérzékeny területeket, a 
természetes fürdıhelyeket és a védett természeti területeket a 3. mellékletben térképi formában is 
árbrázoltuk. A térképeken az alábbi információk találhatók meg: 

− Az ivóvízkivételre vonatkozó térkép az üzemelı és távalti vízbázisok helyét, valamint 
számított vagy becsült védıterületeit és védıidomait mutatja.   

− A tápanyag és nitrátérzékeny területek térképén a 2008 évi nitrátjelentésben, valamint a 
27/2008-as Kormányrendeletben szereplı további nitrátérzékeny, valamint a 
tápanyagérzékeny területeket jelöljük. E mellett a nagylétszámú állattartó telepek helyeit is 
ábrázoltuk. 

− A természetes fürdıhelyeknél a kijelölt fürdıhelyek, valamint a fürdıhellyel érintett vízfolyás 
és állóvíz víztestek kerültek a térképen bemutatásra. 

− A védett területek közül a nemzeti parkok, a tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi 
területek és a Ramsari területek jelöltek. 

                                                
5 NP Nemzeti Park; TK Tájvédelmi Körzet; TT Természetvédelmi terület; SCI,SAC NATURA2000 élıhely-védelmi terület; 
SPA NATURA 2000 madárvédelmi terület; Ramsari terület 
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− A Natura 2000-es és egyéb védett területek térképen a madárvédelmi és a 
természetmegırzési területeken túl az országos ökológiai hálózat elemeit és a halas 
vizeket is jelöltük.  

 

 

3.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme 

A halas vizekre vonatkozó 2006/44/EK irányelv értelmében külön jogszabályban meg kell 
határozni azokat a vízfolyásokat és állóvizeket, amelyek környezeti minıségi jellemzıik alapján 
fenntartható módon képesek biztosítani, illetve a vízszennyezettség csökkentése vagy 
megszüntetése esetén képesek lennének biztosítani a vízre jellemzı ıshonos halfajok 
természetes biológiai sokféleségét. Az európai a védettséget hazánkban 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 intenzív haltermelés 
céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére.  

A halas vizeket a rendelet három típusba sorolja: 

� Pisztrángos (salmonid) vizek: azon halas vizek, amelyek pisztráng szinttájú 
halfajokkal jellemezhetık, illetve képesek lesznek ezen fajok életfeltételeinek 
biztosítására és a rendelet 4. számú mellékletben elıírt vízszennyezettségi 
határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [sebes pisztráng (Salmo trutta 
m. fario), fürge csele (Phoxinus phoxinus), kövi csík (Barbatula barbatula) stb.], 

� Márnás vizek: azon halas vizek, amelyek márna szinttájú halfajokkal jellemezhetık, 
illetve képesek lesznek ezen fajok életfeltételeinek biztosítására és a 4. számú 
mellékletben elıírt vízszennyezettségi határértékeket nem meghaladó 
szennyezettségőek [padue (Chondrostoma nasus), márna fajok (Barbus spp.), bucó 
fajok (Zingel spp.), leánykoncér (Rutilius pigus virgo) stb.], 

� Dévéres (cyprinid) vizek: azon halas vizek, amelyek jellemzıen a dévér szinttájú, 
valamint a tavi, illetve a mocsári halfajokkal jellemezhetık, illetve képesek lesznek 
ezen fajok életfeltételeinek biztosítására és a 4.számú mellékletben elıírt 
vízszennyezettségi határértékeket nem meghaladó szennyezettségőek [dévér 
(Abramis brama), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalamus), sügér 
(Perca fluviatilis), csuka (Esox lucius), ponty (Cyprinus carpio), lápi póc (Umbra 
krameri), angolna (Angulilla anguilla) stb.] 

 

A halas vizek listáját a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A kijelölést 
az illetékes környezetvédelmi hatóságok ötévente felülvizsgálják. Jelenleg hét vízfolyás (illetve 
azoknak meghatározott szakaszai) tartoznak a rendelet hatálya alá, ezek mindegyike víztestként is 
ki van jelölve.  

 

Az alegység területén halas víz nincs kijelölve. 
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4 Monitoring hálózatok és programok 
 

A monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely 
a felszíni, vagy felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotának megállapítását, jellemzését, 
illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását lehetıvé teszi. A monitoring hálózat 
elemei a mérési, mintavételi helyek, amelyek térbeli elhelyezkedését a 4-1 – 4-6 térképmellékletek 
mutatják be. A monitoring program elıre meghatározott jellemzık ütemezett, a módszertani 
elıírásokat követı (szabványosított) mérését, illetve észlelését, vizsgálatát jelenti.  

 

Magyarországon a vizek monitoring tevékenysége több évtizedes, sıt évszázados múltra tekint 
vissza. A Víz Keretirányelv 8. cikkelye, valamint V. mellékelte elıírásainak bevezetéséhez a 
hagyományos észlelı hálózatunkat át kellett szervezni. A Víz Keretirányelv szerint 2006. 
december 22-ig a tagállamoknak gondoskodni kellett a vizek állapotának monitoringjára irányuló 
programok kidolgozásáról és mőködtetésérıl annak érdekében, hogy a vizek állapota minden 
egyes vízgyőjtı kerületben összefüggı és átfogó módon áttekinthetı legyen. A hazai „VKI 
monitoring” hálózat és program kialakításánál alkalmazott fı elv - elsısorban költségtakarékossági 
szempontok miatt - az volt, hogy „szakmai minimum” szinten elégítsék ki a Víz Keretirányelv 
elvárásait, és a korábbi mérési programokra alapozva, a rendelkezésre álló mérési kapacitások és 
erıforrások figyelembe vételével mőködtetésük a lehetı legkisebb többletterhet jelentse az állami 
költségvetés és a vízhasználók számára. Az állapotértékelés során bebizonyosodott, hogy ez a 
minimum program nem elegendı. Ezen felül, a VKI hálózat mellett továbbra is fenn kell tartani a 
hagyományos monitoring hálózatot is, hiszen a hazai vízgazdálkodás sajátos érdekei ezt 
megkövetelik (árvíz, belvíz, aszály, kármentesítés, stb.). 

 

A VKI monitoring hálózat fenntartói, üzemeltetıi elsısorban az államigazgatási szervek, 
másodsorban a különbözı vízhasználók, így például víztermelık, szennyvíz kibocsátók, vagy 
állattartók, ipari üzemek, stb. Az ágazati feladatmegosztásnak megfelelıen (347/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelölésérıl) általában a vízminıségi vizsgálatokat a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelıségek laborjai, a mennyiségi méréseket a környezetvédelmi 
és vízügyi igazgatóságok vízrajzi egységei végzik. Az utóbbi évtizedekben egyre jobban elterjedt 
önellenırzı mérések eredményeirıl, illetve a tevékenységet jellemzı fıbb adatokról a 
környezethasználóknak adatot kell szolgáltatniuk, amelyek összegyőjtve szintén a monitoring 
program részeivé vállnak. A monitoringhoz kapcsolódó feladat még a különbözı forrásból 
származó adatok nyilvántartása, feldolgozása és az információk nyilvánosság számára elérhetıvé 
tétele. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés biztosítása terén jelentıs 
elırehaladás történt a rendszerváltás óta, azonban az adatok kezelıinek még most is számtalan 
technikai akadályt kell leküzdenie az információkérések teljesítéséhez, valamint a rendelkezésre 
álló erıforrások sem elégségesek. 

 

A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed a víztérfogatra és a vízszintre vagy vízhozamra olyan 
mértékben, amennyire azt az ökológiai és a kémiai állapot és az ökológiai potenciál indokolja, 
valamint az ökológiai és a kémiai állapotra, és az ökológiai potenciálra. A felszín alatti vizeknél a 
programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák meg. 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. 
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A monitoringgal kapcsolatos komoly elvárás, hogy biztosítva legyen az azonos minıségő és 
összehasonlítható adatok elıállítása, ezért ahol csak lehetséges nemzetközi (ISO, CEN) vagy 
nemzeti (MSZ) szabványokat kell alkalmazni. A jelenleg elérhetı - monitoringgal kapcsolatos - 
szabványok listáját a 4.3. függelék tartalmazza. Abban az esetben, ha a módszert hivatalos 
szabványosító szervezet nem hitelesítette, a mérési-, vizsgálati eljárás leírásának, világosnak és 
félreérthetetlennek kell lennie, hogy alkalmazása egyértelmő legyen. A mérést végzıknek a 
minıségbiztosítás és a minıségellenırzés segítségével a hibák elkerülésére, csökkentésére, 
számszerősítésére és szabályozására kell törekednie. A monitoringgal kapcsolatos szabványok, 
mőszaki elıírások, jogszabályok és útmutatók jegyzékét a 4-3 függelék tartalmazza. 

 

Az eredeti hazai mérési, mintavételi hely hálózatnak, amely a vizeknek különbözı célú – általában 
a hálózat nevében foglalt, pl. árvízi, üzemi, országos, regionális, törzs, havária, stb. - 
jellemzéséhez volt szükséges, új feladatok teljesítését is meg kell oldania. A Víz Keretirányelv 
szerinti vizeket megfigyelı monitoring háromszintő: feltáró, operatív és vizsgálati jellegő, a 
programok ütemezése a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés 6 éves ciklusaihoz igazodik. 
 

A feltáró monitoring (surveillance monitoring) céljában hasonló a korábbi országos és regionális 
törzshálózati monitoringhoz, mivel alapvetıen a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tőzi 
ki célul. A VKI ezen kívül az alábbi célokat határozza még meg a feltáró monitoringgal 
kapcsolatban: 

a következı 6 éves vízgyőjtı-gazdálkodási tervciklus monitoring programja eredményes és 
hatékony kialakítását segítse, 

a természetes viszonyok hosszú távú változásait értékelni lehessen, 

a széles értelemben vett antropogén tevékenységbıl származó hosszú távú változások 
nyomon követhetık és értékelhetık legyenek. 

A határokkal osztott víztesteknél feltáró monitoringot kell üzemeltetni és a határvízi szerzıdésben 
meghatározott adatokat kell szolgáltatni a szomszédos ország társszervezetének. A Duna-
medence szinten kiemelt víztestek esetében a feltáró monitorinkból származó információkat az 
ICPDR-nak is meg kell küldeni. 

 

Az operatív monitoring (operational monitoring) bizonyos szempontból veszélyeztetettnek 
tekintett vizek vizsgálatát célozza. A VKI az alábbi célokat tőzi ki az operatív monitoringgal 
kapcsolatban: 

az olyan víztestek állapotának meghatározása, amelyekrıl megállapították, hogy fennáll a 
kockázata annak, hogy a VKI által kitőzött határidıre nem teljesülnek a jó állapotra, vagy 
potenciálra irányuló környezeti célkitőzések, és 

a kockázatos víztestek állapotában bekövetkezı minden változás nyomon követése és 
értékelése. 

 

A vizsgálati monitoring (investigative monitoring) akkor szükséges, ha  

ismeretlen valamilyen határérték-túllépésének az oka, vagy  

rendkívüli események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy 

ahol operatív monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához 
információk győjtésére van szükség. 

 A dolog jellegébıl adódóan ez a monitoring a felszíni vizekhez kapcsolódik és nem tervezhetı 
elıre. A különféle rendkívüli szennyezések, balesetek, haváriák alkalmával egyedileg kerül 
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kidolgozásra és alkalmazásra. A gyors beavatkozást segítik a kárelhárítási tervek, amelyek a 
jelentıs balesetszerő események potenciális helyszíneire készülnek, megadva a szennyezés 
jellegét, ezáltal e tervekben a legvalószínőbb vizsgálati monitoring elemek is körvonalazódnak.  

 

A monitoring során egy adott helyen és adott idıben vett minta arra a helyre és idıpontra 
reprezentatív, a mintavételkori pillanatnyi állapotot jellemzi. A monitoring célja ettıl jelentısen eltér, 
ez pedig a víztestek jellemzése és állapotértékelése. A helyi és pillanatnyi állapot csak bizonyos 
feltételek fennállásakor és adott bizonytalanság mellett jellemzi az éppen vizsgált víztestet. A 
„precizitás” fogalma fejezi ki a valós állapot és a monitoring által talált állapot közti eltérést. 
Önmaga, a monitoring által feltárt állapot is statisztikai bizonytalansággal bír, ezt a „konfidencia” 
fogalma jellemzi. A kétféle probléma eredıjeként van egy bizonyos kockázata annak, hogy egy 
víztest állapotának meghatározásakor a valóságtól eltérı eredményre jutunk. Az elfogadható 
kockázati szint befolyásolja a víztest állapotának meghatározásához szükséges monitoring idıbeli 
és térbeli sőrőségét. Általánosan elmondható, hogy minél kisebb kockázatot várunk el az állapot 
hibás osztályozásánál, annál több megfigyelı helyre/megfigyelésre, és így anyagi erıforrásra van 
szükség a víztest tényleges állapotának meghatározásához.  

 

Egy víztest állapotának téves meghatározása azt eredményezheti, hogy az állapot javítására 
irányuló intézkedések hatástalanok, vagy céltalanok lesznek. A javító intézkedések költségei 
nagyságrendekkel magasabbak, mint a megbízható monitoring költségei. A kellıen részletes 
monitoringra, úgy kell tekinteni, mint befektetésre, mely a nagy költségő javító intézkedésekrıl 
hozandó döntéseket alapozza meg. A VKI és a kapcsolódó utmutató 90%-ban határozza meg a 
monitoring programoknál és az állapot meghatározásnál megkövetelt precizitási, illetve 
konfidencia-szinteket. Hazánkban a szakmai követelmények és az állandó költségcsökkentési 
kényszer eredıjeként e fejezetben ismertetett gyakoriságú monitoringrendszer került kialakításra, 
ami az elvárt megbízhatóságot nem minden esetben képes biztoítani. A Víz Keretirányelv elıírásai 
szerinti monitoring 2007-tıl mőködik hazánkban. Az így nyert adatok és a korábbi hazai 
monitoringban győjtött adatok együttesen általában lehetıvé teszik, hogy a víztestek jelentıs 
részének állapotáról legyen valamilyen szintő információnk az értékeléséhez. A veszélyes anyagok 
vizsgálata kivételt jelent ez alól. Egyrészt egész Európában probléma, hogy nem áll a teljes 
komponenskör vizsgálatához szükséges vizsgálati módszer rendelkezésre. A megfelelı 
módszerek fejlesztése jelen pillanatban is folyamatban van, az Európai Unió Bizottsága 
finanszírozza ezt a költség- és idıigényes munkát. A vizsgálatok során alkalmazott biológiai 
módszerek köre sem teljes jelen pillanatban, így a veszélyes anyagokhoz hasonlóan e téren is 
központi finanszírozással folyik több, európai szintő vizsgálati módszer fejlesztése. A probléma 
másik része, hogy a környezetminıségi határértékek nagyon szigorúak, így egyes kémiai 
szennyezıanyagokat igen kis koncentrációban kellene tudni megmérni, amelyhez az ágazat nem 
rendelkezik megfelelı mőszerekkel, vagy nagyon drága a mérési eljárás. További specifikus 
nehézség e téren, hogy a minden országban azonos módon és feltételek mellett elvégezhetı 
kémiai analitikai eljárásokkal ellentétben a biológiai vizsgálati módszereket az adott ország 
természeti viszonyaihoz kell illeszteni. Az EU-ban, méretei miatt, egymástól igen jelentısen 
eltérıek a vizsgálandó álló- és folyóvizek, gondoljunk például Svédország sarkkörön túli területeire 
és Dél-Olaszországra a különbségek megértéséhez. E problémát próbálja kezelni az 
interkalibrációs eljárás és hálózat. 

 

A jelenlegi monitoring, mint minimum program, formálisan kielégíti a VKI elıírásait. Az 
intézkedések tervezéséhez és a már beindított programok hatásának ellenırzéséhez azonban a 
monitoring hálózat és program bıvítésére, megerısítésére van szükség. Azoknál az elemeknél, 
melyek esetében a múltbéli tapasztalat rendelkezésre áll (vízrajz, alap kémia), meg kell ırizni a 
korábbi rendszer pozitívumait (pl. mintavételi gyakoriság). Az új elemeknél még sok hiányossággal, 
módszertani nehézséggel küszködünk (biológiai vizsgálatok, veszélyes anyagok mérése), ezért az 
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egész monitoringrendszer az üzemelése alatt, jelenleg is, folyamatos újraértékelésen és 
fejlesztésen esik át.  

 

A monitoring rendszer átalakítására vonatkozó intézkedési programot a 8. fejezetben adjuk meg. 

 

A vizek monitoringjával kapcsolatos egyéb információk a következı linkeken találhatók: 
http://www.vizadat.hu/ és http://okir.kvvm.hu/fevi/. A VKI monitoring rendszer elemeinek 
ismertetését az országos terv tartalmazza. 

 

4.1 Felszíni vizek 

 

A felszíni vizek jellemzését szolgáló rendszeres mintavételi és vizsgálati tevékenység az alapja a 
Víz Keretirányelv végrehajtásának, mert enélkül a fennálló állapot jellemzése és az intézkedések 
hatásának nyomonkövetése nem lenne lehetséges. A megbízható állapotértékelésen alapul 
valamennyi késıbbi, javító szándékú beavatkozás, majd a végrehajtott intézkedés 
eredményességének vizsgálata. 

Szinte valamennyi európai országban, így hazánkban is több évtizedes múltja van a felszíni vizek 
mérésének és vizsgálatának. Az EU csatlakozást közvetlenül megelızı idıszakban az MSZ 
12749:1993 számú nemzeti szabvány definiálta a felszíni vizek vízminıségi vizsgálati és öt 
osztályos minısítési rendszerét A VKI feltáró monitoringra leginkább hasonlító országos 
vízminıségi törzs- és regionális hálózatban mintegy 240 mintavételi helyen a víz típusától függı 
program szerint kétheti (néhol havi vagy heti) gyakorisággal vizsgálták a felszíni vizeket. A 
vízgyőjtı-gazdálkodási terv elkészítéséhez a „régi” monitoring mérésekbıl származó adatokat is 
felhasználtuk annak érdekében, hogy növeljük az állapotértékeléshez szükséges adatszámot, 
mivel egy-két év adataiból idısorelemzés elvégzése lehetetlen lenne. A jelenlegi gyakoriság 
ugyanis többnyire nem elegendı a kívánt precizitású osztályba soroláshoz. Erre azonban csak 
azoknál a víztesteknél volt lehetıség, amelyekre a korábbi monitoring hálózat kiterjedt (jelentısebb 
vízfolyások és állóvizek).   

 

A felszíni vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységérıl” 
szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. A felszíni mennyiségi monitoring hálózat az 
országos lefolyási kép meghatározásához szükséges törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi 
állomásokból, és árvízi helyzetben észlelı árvízi üzemi állomásokból tevıdik össze. Vízállást 
mintegy 2600 állomáson, vízhozamot közel 500 állomáson mérnek az országban. A VKI 
mennyiségi monitoring programokhoz az észlelési pontok nagy részét a hosszú ideje mőködı 
vízrajzi észlelı hálózat állomásaiból választották ki, mivel a hidrológiai elemzésekhez legalább 
harminc éves idısorokra van szükség, valamint az ezeken a helyeken mért vízhozamok a 
minıségi monitoring keretében vett vízminták kiértékelésében is fontos szerepet játszanak. 

Jelentıs változást jelentett a felszíni vizek vizsgálatában az Unió elıírásainak bevezetése, amely 
bıvítette a vízminıségi és a mennyiségi monitoringhoz kötıdı tevékenységet, valamint 
különbséget tett a monitoring célja és jellege szerint. A Víz Keretirányelv monitoringra vonatkozó 
speciális elıírásait „a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól” 
szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet rögzíti.  

 

A felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetıen kémiai és hidrológiai orientáltságú 
hagyományos rendszer, kibıvült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.  

A VKI monitoring keretében végzett biológiai vizsgálatok a következık élılénycsoportok 
összetételére, egyedsőrőségére, tömegére illetve korszerkezetére terjednek ki: 
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� a lebegı életmódot folytató algák (fitoplankton), 

� a makroszkópikus lágyszárú növényzet (makrofita), 

� az aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képzı algák (fitobenton), 

� a fenéklakó makroszkópikus gerinctelenek (makrogerinctelenek), és 

� a halak. 

� A biológiai mérések módszertana a 4.3 függelékben felsorolt szabványokon, 
valamint a 2005-ben ECOSURV projekt keretében, egy országos ökológiai felmérés 
során kidolgozott eljárásokon alapul (lásd még 4-1 térképmellékletet). A biológiai 
jellemzık vizsgálata élılénycsoportonként különbözı. 

 

 

A VKI filozófiájának megfelelıen, amely az ökológiai állapotra helyezi a hangsúlyt, a mennyiségi 
monitoring keretében a biológiai elemekre hatással lévı hidrológiai és morfológiai elemeket kell 
vizsgálni. Az alábbi táblázat a hidromorfológiai elemeket és az állapotértékeléshez szükséges 
paramétereket tartalmazza a VKI végrehajtására kidolgozott hazai módszertan szerint. 

4-1 táblázat: A biológiát támogató hidromorfológiai vizsgálatok 

hidromorfológiai jellemzı vizsgált paraméter 

Hidrológiai viszonyok  

az áramlás mértéke és dinamikája 
(vízfolyás) 

Vízjárás 
Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentısen 
befolyásoló duzzasztott szakasz?  

az áramló víz mennyisége és dinamikája 
(állóvíz) 

Vízmérleg 
Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás? 

tartózkodási idı (állóvíz) Van-e a természetes vízforgalmat befolyásoló emberi 
tevékenység? 

kapcsolat a felszín alatti víztestekkel 
(vízfolyás és állóvíz) 

Középvízszint változása medermélyülés vagy 
duzzasztás miatt 
Feliszapolódás (meder kolmatációja). 

A folyó folytonossága (vízfolyás) 
Hosszirányú átjárhatóság  
Keresztirányú átjárhatóság (hullámtéri és mentett oldali 
holtágak és mellékágak vízellátottsága) 

Morfológiai viszonyok  

a folyó mélységének és szélességének 
változékonysága (vízfolyás) 
a tó mélység változékonysága (állóvíz) 

Nagy folyók esetén a folyó szabályozottsága 
Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a 
kisvízi meder meanderezése, valamint a meder 
hosszmenti változékonysága 
Tavak esetében a mélység területi változékonysága 

a mederágy mérete, szerkezete és anyaga 
(vízfolyás és állóvíz) 

Fedettség és benıttség (a vízfelület borító és víz alatti 
növényzet együttesen) 
Meder anyaga 
Feliszapolódás/feltöltıdés mértéke 
Medermélyülés mértéke kotrás nélkül (csak vízfolyás) 
Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a 
kisvízi meder méretei és a középvízi meder partjának 
meredeksége 
Tavak esetén a medermélyülés jellege 
Tó méretei (felülete és kerülete, hosszúsága és 
szélessége) 
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hidromorfológiai jellemzı vizsgált paraméter 

a parti sáv szerkezete (vízfolyás) 
a tópart szerkezete (állóvíz) 

Ártér/hullámtér/puffersáv szélessége és állapota, 
kis és közepes vízfolyások, tavak esetén a típusra 
jellemzı növényzónák megléte 

 

A hidromorfológiai mérések módszertana a 4.3 függelékben felsorolt mőszaki elıírásokon, 
valamint 2008. évben országos méréssorozat és expedíciós bejárás során kidolgozott eljárásokon 
alapul (lásd még a 4-1 térképmellékletet).  

 

A biológiai elemekre hatással lévı kémiai és 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, úgynevezett összegparaméter.  

A VKI V. melléklete megadja az általános fizikai-kémiai elemek meghatározásához javasolt 
„alapkémiai” paramétereket, melyek vizsgálata kötelezı: 

4-2 táblázat: A biológiát támogató fizikai-kémiai elemek vizsgálata 

Általános fizikai-kémiai elem Vizsgált paraméter 

Átlátszóság (csak tavaknál) Secchi átlátszóság 

Hımérsékleti viszonyok Hımérséklet 

Oxigén ellátottsági viszonyok 

Oldott oxigén 
Kémiai oxigénigény 
Biokémiai oxigénigény 
Ammónium ion 

Sótartalom Fajlagos elektromos vezetıképesség 

Savasodási állapot 
pH 
Lúgosság 

Tápanyag viszonyok 

Orto-foszfát ion 
Összes foszfor 
Nitrát ion 
Szerves nitrogén  
Összes nitrogén  
a-klorofill  

A különleges szennyezıanyagok körét és a rájuk vonatkozó környezetminıségi elıírásokat (EQS) 
az Unió központilag és kötelezıen meghatározta a Víz Keretirányelv VIII., IX. és X. mellékletében. 
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. Az elsıbbségi anyagokat felsoroló lista 33 elemet 
tartalmaz (un. „33-as lista”), de egy-egy listaelem kémiai értelemben igen sok egyedi komponenst 
is tartalmazhat (például a klórbenzolok négy komponenst, de a C10-C13 klóralkánok körülbelül 8000 
egyedi komponenst tartalmaznak). Az egyéb szennyezı anyagként további nyolc elemet, míg a fı 
szennyezıanyagok indikatív listáján 12 csoportot sorolnak fel. A listákban felsorolt szerves 
vegyületek természet idegennek tekinthetık, azok normális esetben nem képzıdnek a 
bioszférában, ezzel szemben a „33-as listán” szereplı fémek a földkéregnek természetes alkotói, 
de általában nem szükségesek az élethez, sıt egy bizonyos koncentráció felett károsak, 
mérgezıek. A veszélyes anyagok listáját minden ország szabadon bıvítheti, ezzel a lehetıséggel - 
a Duna Védelmi Egyezmény társországaival közösen - hazánk is élt és négy fémmel kiegészítette 
a listát: réz, cink, króm és arzén. Az elsı három fém nyomelemként fontos, tehát nem tekinthetı 
teljesen életidegennek, ugyanakkor az ipari tevékenység folytán káros, mérgezı koncentrációkat is 
elérhet, ezért kerültek ezek is a veszélyes anyagok közé a monitoring-rendszer szempontjából. 
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A felszíni vizek megfigyelése során a helyszíni méréseknél, illetve a mintavételeknél használatos 
terepi jegyzıkönyveket a 4.1 függelék tartalmazza. A fizikai és kémiai vizsgálatokhoz a vízminták 
vétele a felszíni vizekbıl általában sodorvonali, illetve vízközéprıl merítéssel történik, amely idı- 
és térbeli pontmintát eredményez.  

 

 

A felsorolt biológiai, hidromorfológiai, fiziko-kémiai és kémiai elemekbıl a vízfolyás és állóvíz 
víztestek típusától, valamit az emberi hatások mértékétıl függıen kialakított felszíni vizek 
monitoringja két programot és összesen tíz alprogramot tartalmaz.  A monitoring hálózat listája a 
4.1 mellékletben található, míg a programok összefoglaló táblázata és leírása alábbiakban 
következik. A monitoring hálózat és program térképi bemutatása a 4-1 térképmelléklettel történik. 

A feltáró és operatív programok keretében 4 helyen történt mérés, amelybıl 1 tavi, 3 pedig 
folyóvízi. A 4 ponton a biológiai, hidromorfológiai fiziko-kémiai mérések közül legalább egy elem 
vizsgálata megtörténik, de veszélyes anyagok mérése csak 1 állomáson van. A monitoring 
hálózattal való lefedettség szempontjából a vízfolyás víztestek helyzete az állóvizeknél kedvezıbb, 
egyrészt az 5 víztestbıl 3-on (kb. a víztestek kétharmada) van mérıhely, valamint az állomások 
azokon a nagyobb vízgyőjtıvel rendelkezı vízfolyásokon helyezkednek el, amelyek befogadják a 
kisebb vízfolyásokat. A tavak között nincsen olyan összeköttetés, mint a vízfolyásoknál, minden 
állóvíz víztest egyedi, így csak önállóan vizsgálhatók. A 9 víztestbıl hivatalosan csak 1 rendelkezik 
monitoringgal, amely a természetes állóvizek 50%-os, az összes (mesterségesekkel együtt) 11%-
os lefedettségét jelenti.  

4-3 táblázat: A felszíni víztestek monitoring programjai és a mérési gyakoriságok  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.      Alprogram 

         kódja 
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Fitoplankton 
évente 

6 
évente 

6 
évente 

4 
évente 

4 
 

évente 
4 

 
évente 

4 
  

Makrofita 
évente 

1 
évente 

1 
évente 

1 
évente 

1  
évente 

1    
évente 

1 

Fitobenton 
évente 

2 
évente 

2  
évente 

1  
évente 

1  
évente 

1   

Makrogerinctelen 
évente 

1 
évente 

2  
évente 

1 
évente 

2 
évente 

1   
évente 

1 
évente 

1 

Halak 
6 évente 

1 
6 évente 

1 
 

6 évente 
1 
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1 

 
3 évente 

1 
 

6 évente 
1 

 

Hidrológia 
évente 

365 
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365 
évente 
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évente 
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évente 
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Morfológia 
6 évente 
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1 
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1 
6 évente 

1 

Folytonosság  
6 évente 

1 
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1 
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1 
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1 
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1 

Alapkémia 
évente 

12 
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12 
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4 
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4 
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4 
évente 

4 
évente 

4 
évente 

4 
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4 
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4 
Elsıbbségi 
anyagok 

6 évente 
12 

6 évente 
12         

Elsıbbségi 
anyagok közül a 

releváns 
szennyezık 

    évente 
12      

Egyéb veszélyes 
anyagok  

6 évente 
12 

6 évente 
12         
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.      Alprogram 

         kódja 
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Egyéb veszélyes 
anyagok közül a 

releváns 
szennyezık 

    évente 
12      

 

A feltáró monitoring program két alprogramot tartalmaz: tavak feltáró monitoringja - 
HUSWPS_1LW alprogram és folyók feltáró monitoringja - HUSWPS_1RW alprogram. A 
feltáró monitoring meglehetısen széles körő vizsgálatokat tartalmaz, de viszonylag kevés 
mintavételi ponton: Az alegységen 1 vízfolyás (Hanyi-csatorna) víztesten történik feltáró monitoring 
(2008-tól). A program tartalmazza a fent röviden bemutatott valamennyi vizsgálati csoportot, tehát 
mind az öt biológiai elemet, a hidromorfológiai észleléseket, a biológiai szempontból 
nélkülözhetetlen alapkémiát és a veszélyes anyagokat egyaránt. A feltáró monitoring elıírt 
gyakorisága egy-egy ponton évi 12 minta az általános fizikai-kémiai paraméterekre (ami ritkább, 
mint a korábbi monitoring gyakorlat). A hidrológiai mérések gyakorlatilag folyamatosak. 

 

A feltáró monitoring fı céljai, hogy elegendı szintő információt biztosítson a felszíni víztestek 
állapotának minısítéséhez, a hosszú távú természetes és antropogén hatások okozta 
állapotváltozások kimutatásához, a két- és többoldalú nemzetközi egyezményekben vállalt mérési 
kötelezettségek teljesítéséhez ezzel a programmal minimális szinten, de teljesíthetı. A feltáró 
monitoringhoz kapcsolódó program keretében történik az interkalibrációs hálózat mőködtetése, 
valamint a referencia helyek vizsgálata is. 

 

A felszíni vizek operatív monitorozására a kockázatosnak minısített víztesteket választottuk ki 
mintaterületi elv alkalmazásával úgy, hogy a különbözı típusú terhelések, emberi beavatkozások 
kellı reprezentálását biztosítsuk. Az elızetesen (2004-ben) elvégzett kockázatértékelés 
hidromorfológiai szempontból, a szerves anyag, a tápanyagterhelés és a veszélyes anyag terhelés 
alapján történt. Feltehetıen ezen terhelések hatásának vizsgálata célzott, szőkebb körő 
vizsgálatokkal is megoldható, ugyanakkor szükség lehet folyamatosan, éveken át, a feltáró 
monitoringnál nagyobb gyakoriságú mintavételekre, vizsgálatokra és mérésekre. Emiatt a 
kockázattípusnak megfelelıen azokat az elemeket vizsgáljuk, amelyek az adott helyeken a 
terheléseket leginkább jellemzik, és amelyek a vízi élıvilág számára meghatározóak, és olyan 
részletességgel, hogy a szignifikáns hatás eldönthetı, illetve az intézkedések hatása kimutatható 
legyen. Ha a vizek minıségét javító intézkedés történik egy-egy vízfolyáson, vagy állóvízen, akkor 
az intézkedés eredményességét is az operatív monitoring segítségével lehet tisztázni.  

Az operatív monitoring helyként 2006-ban 1 pont lett kijelölve, a veszélyeztetı hatásnak megfelelı 
alprogram végrehajtására. 2007-ben és 2008-ban további 2 pont kijelölésére került sor. A helyek 
felülvizsgálatát az állapotértékelést követıen el kell végezni és 2009. december 22-tıl az operatív 
monitoringot a feltárt problémáknak megfelelıen kell folytatni.  

 

Az állóvíz víztesteknél két operatív alprogram került meghatározásra: a tápanyagtartalom miatt 
kockázatos tavak - HUSWPO_1LWNO alprogram és a hidromorfológiai beavatkozások miatt 
kockázatos tavak - HUSWPO_1LWHM alprogram. A túlzott tápanyagterheléssel sújtott tavaknál 
az eutrofizációt legjobban a vízi növényzet és a planktonikus algák jelzik. Az általános kémiai 
vizsgálatokon belül a tápanyag viszonyok vizsgálata a legfontosabb. A hidrológiai mérések a 
viszonylag ritka vízminıségi vizsgálat értelmezéséhez, valamint a vízcserélıdés nyomon 
követéséhez szükségesek. Az alegység területén két természetes állóvíz víztest található. Ebbıl 1 
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monitoring ponton a Kanyari Holt-Tiszán az eutrofizáció veszélye miatt operatív mérés történik 
HUSWPO_1LWNO alprogram. 

Az állóvíz víztesteknél leggyakrabban elıforduló hidromorfológiai problémák a szabályozott 
vízszint, módosított vízforgalom, a feliszapolódás, a kotrás és a part megváltoztatása (burkolás, 
betöltés, növényzet eltávolítása, stb.). A legtöbb tónál ezek a problémák kombináltan jelentkeznek, 
amelyre az élılények is összetetten reagálnak, ezért mind az öt biológiai elem vizsgálata 
szükséges. A hidrológiai és morfológiai elemek mérése is egyértelmően szükséges, valamint az 
alapkémiai elemek közül az oxigénellátottság, az átlátszóság, a sótartalom, stb. jellemzı lehet. 
Hidromorfológiai kockázat miatt monitoring pont nem lett kijelölve az alegység területén. 

 

2007-tıl 2009-ig 2 vízfolyás víztest (kb. a víztestek 40%-a) (Sajfoki-csatorna és a Jászsági 
fıcsatorna) operatív monitorozása kezdıdött el, tápanyag és szervesanyag kockázatosság 
miatt - HUSWPO_1RWNO alprogram. A túlzott tápanyag-ellátottság eredménye eutrofizáció, 
amelyre a vízi növényzet és a nagyobb folyóknál a planktonikus algák reagálnak 
legérzékenyebben. Az élıbevonat (kovaalgák) és a fenéklakó makrogerinctelenek jó indikátorai a 
tápanyag- és szervesanyag terhelésnek. Az általános kémiai jellemzık között fontos lenne a 
tápanyagok gyakoribb vizsgálata (a minimum programként elıírt évi 4 minta különösen diffúz 
szennyezés esetén nem elegendı a kockázatoság megállapításához). A hidrológiai mérések a 
viszonylag ritka vízminıségi vizsgálat értelmezéséhez, valamint a vízjárás nyomon követéséhez 
szükségesek. 

A hidromorfológiai okokra visszavezethetı kockázatok esetében értelemszerően a hidrológiai és 
morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Mind a négy operatív hidromorfológiai alprogram 
esetében az alapkémiai vizsgálatok elvégzése szükséges, viszont a monitorozandó biológiai 
elemek az emberi befolyásolás fajtájától függıen különböznek: a hosszanti átjárhatóság 
akadályozottsága miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók - 
HUSWPO_1RWHM alprogram esetében a halak mozgása van elsısorban akadályozva, ezért ezt 
az élılénycsoportot kell vizsgálni. Ezzel szemben a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, 
vízkivétel, vízmegosztás miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók - 
HUSWPO_2RWHM alprogram-nál a vízsebesség, vízszintesés, vízmennyiség megváltozására 
legérzékenyebben reagáló algák segítenek az állapotértékelésben. A keresztszelvény menti 
elváltozások, szabályozással kapcsolatos elváltozások hatásai miatt hidromorfológiai 
szempontból kockázatos folyók - HUSWPO_3RWHM alprogram keretében a 
makrogerinctelenek és a halak monitorozása szükséges. A kotrás, burkolat hatásai miatt 
hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók - HUSWPO_4RWHM alprogram monitoring 
pontjainál azért vizsgálják a makrofitát és a makrogerincteleneket, mert ezek a meder aljzathoz 
kötıdnek, a fenék és a part anyagában, szerkezetében történı minden változtatásra egyértelmő 
választ adnak. 

Hidromorfológiai kockázat miatt monitoring pont nem lett kijelölve az alegység területén. 

 

Vizsgálati monitoringot mőködtetünk, ahol ismerethiány felszámolására, vagy rendkívüli 
esemény következményeinek kivizsgálására, vagy az operatív monitoring ideiglenes 
helyettesítésére van szükség.  

A Víz Keretirányelv bevezetése óta hazánkban négy olyan jelentısebb országos felmérés történt, 
amely a víztestekkel kapcsolatos ismerethiány csökkentését célozta, így megfelel a vizsgálati 
monitoring elvárásainak. Az expedíciós felmérések helyszíneit a 4-1 térképmelléklet mutatja be. 

Az elsı, 2004. évi, országos bejárás célja referencia víztestek, illetve helyek felkutatása volt. A 
vizsgálati módszerek ekkor még korántsem voltak kidolgozva, ennek ellenére igen sok információt 
sikerült összegyőjteni és a víztestek tipológiája ezen alapult. 2005-ben az ECOSURV projekt 
keretében a biológiai elemek vizsgálati módszerének a meghatározása volt az egyik cél, ennek 
során közel 400 helyen történtek mintavételek és értékelések. 2008-ban 172 helyszínen 
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hidromorfológiai vizsgálatokat végeztek olyan víztesteken, vagy szakaszon, ahol ismeretek 
bıvítésére volt szükség, ahol nincs kiépített vízrajzi állomás. Emellett a hidromorfológiai elemek 
vizsgálatának módszertanát is pontosították. Ezzel egy idıben a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok szakemberei és biológusok a kis és közepes vízfolyások mentén morfológiai és 
makrofita gyorsfelmérést végeztek több mint 700 víztestrıl szerezve ezáltal nélkülözhetetlen 
információkat. 

A vizsgálati monitoring keretében a jövıben szükséges lenne különbözı célvizsgálatok elvégzése, 
például a különbözı stresszorok hatáselemzése, tér- és idıbeni változások típusonkénti 
felmérésére, stb. Ennek hiányában sem az intézkedések tervezése, sem a végrehajtásuk 
ellenırzése nem nyugodhat biztos alapokon (8. fejezet).  

 

4–1. ábra: Környezeti káresemény – felderítés vizsgálati monitoringgal 

A legjellemzıbb káresemények: 
olajszennyezés, úszó kommunális 
hulladék, oxigénhiányos állapot 
(halpusztulás, vagy halak pipálnak), 
kommunális, vagy ipari 
szennyvíztisztító nem megfelelı 
üzeme, habzó, vagy elszínezıdött, 
esetleg bőzös víz, stb. A vizsgálati 
monitoring mőködtetıi 
balesetszerő szennyezés esetében 
a kárt okozó környezethasználó 
és/vagy egymással együttmőködve 
a környezetvédelmi, a 
természetvédelmi és a vízügyi 
államigazgatási szervek. 

 

 

 

4.2 Felszín alatti vizek 

 

Hazánkban a felszín alatti vizeink vizsgálata, monitoringja évszázados múltra tekint vissza, mivel 
természeti adottságaink eredményeként a felszín alatti vizek állapota különösen fontos számunkra, 
hiszen különféle vízhasználatok mellett, ivóvizünk több mint 95%-a innen származik.  

A felszín alatti vizek monitoringja több szempontból is jelentıs eltér a felszíni vizek vizsgálati 
rendszerétıl, mivel hazánkban szinte mindenhol van felszín alatt víz, de annak feltárása 
nehézséget okoz a térbeli kitejedsége és heterogenitása miatt. Magyarországon több mint 4000 
forrást és közel 60 000 kutat tartunk nyilván, amely helyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a felszín 
alatti vizeket megvizsgáljuk, méréseket végezzünk. 

 

Az EU csatlakozást közvetlenül megelızı idıszakban az MSZ-10-433:1984 számú nemzeti 
szabvány definiálta a felszín alatti vizek vízminıségi vizsgálati és három osztályos minısítési 
rendszerét. A Víz Keretirányelv bevezetése kapcsán 2005-ben Phare projekt keretében több mint 
400 talajvízkúttal bıvült az állami kezeléső vízminıségi hálózat, valamint 2004-tıl kezdıdıen már 
a napi 100 m3-nél, vízmő esetében a 10 m3-nél többet termelı vízhasználóknak is adatot kell 
szolgáltatniuk (VKI elıírásnak megfelelıen). Különbözı országos, vagy térségi vízminıségi 
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felmérési (vizsgálati) monitoring programokból származó adatokat is összegyőjtöttük (pl. Magyar 
Állami Földtani Intézet, vagy az Országos Közegészségügyi Intézet adatait). A vízgyőjtı-
gazdálkodási terv elkészítéséhez az állami monitoring mérésekbıl és az üzemi adatszolgáltatásból 
származó adatokat is felhasználtuk, mivel csak így lehetséges térben (három dimenzióban!) és 
idıben megfelelıen megismerni a felszín alatti vizek állapotát, illetve annak változását. 

 

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringját „a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi 
tevékenységérıl” szóló 22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szabályozza. Vízszintet több mint 5000 
állomáson, vízhozamot közel 100 forráson mérnek az országban. Az állami monitoring hálózat 
jelentıs részét a KÖVIZIG-ek üzemeltetik, míg a Magyar Állami Földtani Intézet kb. 60 kút 
észlelését végzi. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotának nyomonkövetése nem lenne 
lehetséges az „üzemi adatszolgáltatók” által beküldött termelési és megfigyelési információk nélkül. 
2008-ban közel ezer adatszolgáltató több mint 9000 adatlapot küldött be.  

A felszín alatti vizekre vonatkozó VKI monitoring követelményeket a felszín alatti vizek 
vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 24.) KvVM rendelet foglalja össze. E szerint 
a felszín alatti monitoring rendszer két alrendszerbıl épül fel. Az egyiket az állami és 
önkormányzati felelısségi körbe tartozó, a közérdek mértékével arányban álló részletességő és 
sőrőségő, un. területi monitoring alkotja. A területi monitoring a következı fıbb elemekbıl épül 
fel: 

- a KvVM miniszter irányítása alá tartozó szervezetek által folyamatosan üzemeltetett rendszerek 
(pl. vízrajzi hálózat, rendszeresen vizsgált kutak), és a speciális rendszerek (pl. távlati vízbázisok 
vízrajzi hálózatba nem tartozó kútjai, felsı-dunai monitoring) 

- más állami szervezetek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek (pl. MÁFI 
megfigyelı kúthálózata és forrásmérései, FVM által fenntartott Talaj Információs Monitoring) 

- települési önkormányzatok (elsısorban a városok) által végeztetett monitorozás. 

 

A hazai monitoring rendszer másik alrendszerét a környezethasználók által végzett mérések, 
megfigyelések képezik (környezethasználati monitoring). Ide tartoznak – többek között – a 
vízmővek által végzett mérések, az ipari üzemek, hulladéklerakók, egyéb szennyezıforrások és a 
szennyezett területek környezetének monitoringja.  

 

A víztestek jellemzéséhez, állapotértékeléséhez a területi és környezethasználati monitoring szinte 
összes elemére szükség van. Sıt az „állapotértékelési monitoring” nemcsak a hagyományos 
értelemben vett észleléseket (vízmennyiség és vízkémia) kell, hogy tartalmazza, hanem a felszín 
alatti vizeket érintı minden környezethasználat monitorozását is. 2007. március 22-én az Európai 
Bizottságnak megküldött monitoring jelentésben felsorolt közel 3500 észlelési hely és mérési 
program alkotja az „EU-VKI jelentési monitoring program”-ot, vagy röviden a „jelentési 
monitoring”-ot. A jelentési monitoring az állapotértékelési monitoringból kiválogatott állomások 
alkotják. A jelentési monitoring a VKI által elıírt kötelezettségek mellett más adatszolgáltatások és 
adatcserék alapját is képezi. A VKI monitoring rendszerbıl kerültek kiválogatásra a Nitrát Irányelv 
által elıírt monitoring rendszer állomásai. A jelentési monitoring rendszer objektumain mért 
paraméterek alapján történik az éves statisztikai adatszolgáltatás az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség felé, és a határvízi egyezményekben rögzített adatcseréknél is a VKI állomások 
szerepelnek.  
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4–2. ábra: A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere 

 
 

 

A Víz Keretirányelv szerint a felszín alatti vizek esetében is egy feltáró és egy operatív 
monitoringot programot kell mőködtetni, de az operatív észlelés céljai kismértékben eltérıek. 
Ennek következtében az operatív monitoringot a feltáró monitoring mőködési idıszakai között kell 
üzemeltetni és megfigyelési tevékenység hangsúlyozottan a VKI célkitőzéseinek elérését 
veszélyeztetı, azonosított kockázatok felmérésére irányul. Hazánkban jelenleg még nincsenek 
kijelölve olyan monitoring pontok, ahol operatív észlelés lenne, mivel az elsı jellemzéskor (2005. 
évi országjelentésben) egyetlen víztestet sem nyilvánítottak határozottan gyenge kémiai állapotúvá, 
vagy kockázatossá. 2009. december 22-tıl kezdve ez meg fog változni, mivel e Vízgyőjtı-
gazdálkodási Terv 5. fejezetében gyenge állapotúnak minısített felszín alatti víztesteken operatív 
monitoringot kell majd mőködtetni. 

 

A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle programot mőködtetünk, ebbıl 
kettı mennyiségi, négy kémiai feltáró monitoring. 

A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szintjében bekövetkezı változások nyomon 
követése, valamint adatok biztosítása a vízmérleg számításhoz és a szárazföldi ökoszisztémák 
állapotának meghatározásához, valamint a határon átáramló víz irányának és mennyiségének 
becsléséhez. 

A vízszint mérési program - HUGWP_Q1 keretében 1685 kútban mérik a vízszintet. Az 
észlelések gyakorisága a víztest típusától függ, így a termál víztesteknél minimum évente egy 
mérés szükséges, de általában havonta egyszer mérnek, a többi víztest típusnál a minimális 
mérési gyakoriság havi, viszont a sekély víztestek monitoring pontjainál a heti kétszeri mérés 
szakmai elvárás a vízrajzi gyakorlatban. A vízszintet kézi eszközzel (síppal, elektromos 
mérıszalagos), vagy beépített szondával (úszó, nyomásérzékelı, pozitív kutaknál nyomásmérı) 
mérik a hatályos mőszaki elıírásoknak megfelelıen. A kutak jelentıs résznél digitális 
vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek. 

 

A vízhozammérési program - HUGWP_Q2 elsısorban forrásokra vonatkozik, de néhány esetben 
termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál. Országosan összesen 115 helyen mérnek 
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vízhozamot évente legalább egyszer, vagy a változatosabb vízjárású forrásoknál negyedévente, 
illetve havonta. A leggyakrabban alkalmazott hozammérési módszer forrásoknál a köbözés. A 
felszíni vizek hozammérésénél felsorolt összes többi eljárás (bukó, úszó, jelzıanyag, stb.) is 
alkalmas lehet, ha a természeti körülmények megengedik. 

4–3. ábra: Vízszintmérés szondával – egy mechanikus és egy digitális mérıeszköz 

 
 

A felszín alatti víz minıségének meghatározása céljából mőködtetett kémiai feltáró monitoring 
programok a vízadó típusa és mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A VKI V. mellékletében 
kötelezıen elıírt kulcsparamétereket és a fıelemeket minden kútban megmérik: oldott oxigén, pH, 
fajlagos elektromos vezetıképesség, nitrát, ammónium, valamint nátrium, kálium, kalcium, 
magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság. A többi vizsgálandó komponens listája 
mintaterületi elv alapján lett meghatározva.  

A sérülékeny külterületi program - HUGWP_S1 a sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg 
karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelı, erdı, szılı, 
vagy gyümölcsös található. Az általános kémiai paraméterek mellett ezeken a helyeken közel 
harminc növényvédıszer-hatóanyagra és azok bomlástermékeire terjed ki, valamint az erısen 
toxikus nehézfémekre (arzén, higany, ólom, kadmium). Szúrópróba szerően TOC, TPH, AOX, PAH 
és BTEX méréseket is végeznek. 847 helyen kell a sérülékeny külterületi program szerint 
monitorozni a kutakat (760 db), vagy forrásokat (87 db). A mintavételi helyek 60%-a szántó, 17%-a 
erdı, 16%-a rét-legelı és 7 %-a gyümölcsös, vagy szılı mőveléső területen található. 

A sérülékeny belterületi program - HUGWP_S2 ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak 
az ipari területeken, vagy településeken elhelyezkedı kutakban. Ebben a programban a tipikus 
ipari felhasználású szerves vegyületeket: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus 
rákkeltı vegyületeket (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémeket vizsgálnak. Az ipari 
szennyezıanyagokat itt is kiegészítik a növényvédıszer vizsgálatok, különösen a falusias 
beépítettségő területeken. A programban 287 monitoring pont van, amelybıl 52 ipari területen, 188 
falusias, 47 pedig városias beépítettségő környezetben található.  

A sérülékeny vizeket vizsgáló két programban összesen 1134 monitoring hely van, amelynek 
döntı többsége (696 db) sekély porózus víztestet tár fel. A porózus víztest felsı részét szőrızı 
kutak (191 db) a biztonság kedvéért a sérülékeny programokba lettek besorolva. 

 

A nyílt karsztba fúrt kutak, vagy a hideg karsztvíz források száma 116 db, míg a sekély hegyvidéki, 
vagy hegyvidéki monitoring pontok száma 66 és 65. A sérülékeny programokban az általános 
komponensek elemzésére évente kétszer vesznek mintát, míg a speciális szennyezıanyagokra 
hatévente egyszer. Az operatív monitoring program megalapozása, valamint a költségek elosztása 
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érdekében a hat éves ciklus alatt a leginkább veszélyeztetettnek tekintett monitoring helyeken a 
vizsgálatok 2007, illetve 2008 évre voltak ütemezve, így az eredmények már a vízgyőjtı-
gazdálkodási tervezés során rendelkezésre állnak. 

 

 

4–4. ábra: Merített mintavétel forrásból vízminıség 
vizsgálathoz 

A védett rétegvíz programban - 
HUGWP_S3 a vízminıségi 
mintavétel évente csak egy 
alkalommal történik és csak a 
legalapvetıbb, a kémhatásra, 
sótartalomra, összes szerves 
anyagra jellemzı paramétereket 
vizsgálják. 786 monitoring pont van 
a védett rétegvíz programban, 
amelyeknek több mint 90%-a 
porózus víztestbe fúrt termelıkút. 
A hegyvidéki vegyes összetételő, 
vagy a védett karszt vízadókat 
feltáró kutak száma elenyészı 29, 
illetve 25 db. Hatévenként ezeknél 
a kutaknál is vizsgálni kell a 
veszélyes szennyezıanyagokat, 
különösen a közel 700 
ivóvíztermelı kút esetében, ahol ezt a víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002 (IV.25.) KöViM 
rendelet elıírja. 



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9. Hevesi-sík alegység  

 

4. fejezet Védelem alatt álló területek  – 89 – 
 

 

4–5. ábra: Mintavétel figyelıkútból vízminıség vizsgálathoz 

A termálvíz program - HUGWP_S4 feltáró 
monitoringja a porózus termál és a meleg viző 
karszt víztestekre terjed ki. Célja elsısorban a 
természetes vízminıség jellemzése, illetve a 
termálvíz használatából eredı vízminıség 
változás követése. A termálvíztestek a 
megfigyelése 85 monitoring ponton, 
hatévenként egyszeri mintavétellel történik, az 
általános vízminıségi paraméterekre.  

A felszín alatti vizek mintázása a monitoring 
pont típusától függ. Forrásoknál általában 
merített mintát vesznek, figyelıkútból 
tisztítószivattyúzást követıen mintavevı 
szivattyúval, termelıkútból a mintavevı 
csapon keresztül történik a mintavétel. 
 
A határokkal osztott víztestek esetében a 
szomszédos országokkal a határvízi 
egyezmények keretében adatcserére kijelölt 
kutak (117 állomás) a VKI monitoring részét 
képezik. Ezen felül a jelen monitoring rendszer 
pontjai a Duna Védelmi Egyezményhez 
kapcsolódóan a Duna medence szinten 
kijelölt, jelentıs, határokkal osztott felszín alatti 

víztestek monitoringját is biztosítják (854 állomás). 

 

A felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi monitoringjának mintavételi helyeit a 4-2 – 4-5 
térképmelléklet mutatja be. A 4.2 mellékletben a feltáró monitoring programba, vagy „jelentési 
monitoringba” kijelölt kutak és források listája, valamint a vizsgálati program meghatározása 
szerepel. A 4.3 függelék többek között tartalmazza azoknak a jogszabályoknak, szabványoknak és 
mőszaki elıírásoknak a listáját is, amelyek a felszín alatti vizek vizsgálatával kapcsolatosak. 

 

4.3 Védett területek 

A védett területeknél a felszíni és felszín alatti monitoring programokat kiegészítik olyan 
jellemzıknek a megfigyelésével, amelyeket az a közösségi joganyag tartalmaz, amely alapján 
az egyes védett területeket kialakították. A védett területeket a 3. fejezet mutatja be, ezért ebben 
a részben kizárólag azok monitoringjával foglalkozunk. A felszíni és felszín alatti vizekkel 
kapcsolatban lévı védett területeken mőködtetett monitoring programok listáját a 4.3 melléklet, a 
mintavételi helyeket a 4-6 térképmelléklet tartalmazza.  

 

A Víz Keretirányelv 7. cikkelye elıírja, hogy monitoringozni kell azokat a víztesteket, amelyekbıl 
napi átlagban több mint 100 m3 ivóvizet termelnek ki. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az 
ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl meghatározza azokat a paramétereket 
és határértékeket, amelyek emberi fogyasztás szempontjából számottevıek. Az ivóvízkivételek 
védıterületein belül a monitoringot ki kell terjeszteni minden olyan anyagra, mely szerepel az 
Ivóvíz Irányelv követelményrendszerében és hiányzik a VKI által megadott általános paraméter és 
veszélyes szennyezıanyag listáról.  
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E monitoring program mőködtetıi azok az üzemeltetık, akik emberi fogyasztásra vizet termelnek ki, 
azaz a vízmővek és az élelmiszeripari üzemek. A mintavétel gyakoriságát és a vizsgálatok körét a 
víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet határozza meg. E szerint 
legalább hatévenként egyszer minden vízmőtelepen az arra kijelölt vízkivételi ponton alapállapot-
felmérést kell végezni. A vízbázis sérülékenységétıl és a termelés kapacitásától függıen ennél 
sőrőbb vizsgálat van elıírva, például a felszíni ivóvízkivételeknél napi-heti mintavétel.  

 

Az üzemeltetık által végzett méréseken túl a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelıségek laborjai ellenırzı méréseket végeznek a felszíni ivóvízkivételi helyeknél a 6/2002. 
(XI. 5.) KvVM rendelet elıírásainak megfelelıen (az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak 
kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeirıl és azok ellenırzésérıl). A környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok a távlati ivóvízbázisnak kijelölt védıterületeken belül végeznek monitoring 
tevékenységet annak érdekében, hogy nyomonkövessék ezeknek a jelenleg még nem 
hasznosított ivóvízkészleteknek a mennyiségét és minıségét. 

 

A 4.3 mellékletben felsorolt ivóvízbázis monitoring helyek nem tartalmazzák az összes mintavételi 
pontot, hanem csak azokat, amelyeket reprezentatív helyként a jelentési monitoringba kijelöltek. 
Az ivóvízkivételére kijelölt monitoring helyek darabszáma összesen 1453, amelybıl felszíni víz 
minıségére 20 pont, felszín alattira 1408 pont vonatkozik, a többi mennyiségi észlelıhely. Az 
ivóvizek vizsgálatával kapcsolatos további információk a következı honlapon találhatóak: 
http://www.antsz.hu/portal/portal/ivoviz.html. 

 

A tápanyag- és nitrátérzékeny területek monitorozása a mai gyakorlatban már nem jelent külön 
programokat. A felszíni vizek vizsgálata általában kiterjed a tápanyag viszonyok monitorozására, 
így a tápanyag-érzékeny vizeknél az általános felszíni vizes program mőködtetése elegendı. A 
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet sorolja fel a települési szennyvíztisztítás szempontjából 
érzékeny felszíni vizeket, amelyeken a VKI felszíni vizekre vonatkozó feltáró és operatív 
monitoring programok keretében vizsgálva 27 mintavételi hely található. 

 

A nitrátérzékeny területeken a monitoring mőködtetésérıl a környezetvédelemért felelıs 
miniszternek kell gondoskodnia a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni 
védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint. A régebbi és a VKI szerint kialakított 
monitoring programmal ezt úgy oldották meg, hogy az országos hálózat kijelölésekor a nitrát 
irányelv elvárásait is figyelembe vették, így ugyanazok a helyek alkalmasak a két irányelv 
követelményeinek a teljesítésére.  

A felszíni vizek esetében a feltáró monitoring program felel meg a „nitrát rendelet” által 
meghatározott négyévenkénti, havi gyakoriságú mintavételnek és a tápanyagviszonyok 
vizsgálatának. A nitrátérzékeny területek monitoring programjában 218 felszíni víz mintavételi hely 
található. A felszín alatti víz vizsgálatára a vízkészlet szempontjából jellemzı helyek kiválasztását, 
a mintavételeket szabályos idıközönként végzését, valamint a gyakoriság hidrogeológiai 
adottságoktól és a vízkivétel mennyiségétıl való függıségét írja elı a rendelet. Ezeket a 
szempontokat a „VKI jelentési monitoring” állomások kijelölésénél is alkalmazták, ezért csak 
azokat a helyeket kellett meghatározni, amelyek érdektelenek a nitrát-érzékenység szempontjából, 
például termálvizet, vagy más védett rétegvizet észlelı kutak. Végeredményben 833 olyan felszín 
alatti kémiai monitoring pont van, amely a nitrátérzékeny terület vizsgálatát célozza. 

 

A természetes fürdıhelyek monitoringja számos elemmel kiegészíti a felszíni vizeknél általában 
alkalmazott méréseket. A természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a 
természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerint 
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a fürdıhely minıség-ellenırzését célzó mintavétel a strand helyszíni szemléjével egybekötve 
történik, amelynek ki kell terjednie a kátránymaradék, üveg, mőanyag, gumi vagy egyéb hulladék 
elıfordulásának, valamint fitoplanktonok (ezen belül a kékalgák) és makrofiták burjánzásának 
megállapítására. A laboratóriumi vizsgálatok elsıdleges célja a fertızı baktériumok (fekális 
Enterococcus, Escherichia coli) csíraszámának megállapítása, illetve ha szükséges a kékalgák 
által termelt toxin mérése. A Víz Keretirányelv szerinti víztest monitoringnál és a fürdıvíz 
vizsgálatnál alkalmazott módszertan a fitoplanktonok esetében azonos. Ezzel szemben a makrofita 
vizsgálata teljesen eltérı. A fürdıhelyeken a hínár, nád, sás jelenléte egyáltalán nem kívánatos, 
viszont a VKI ökológiai szempontú megközelítésében a természetes zonációjú vízi és parti 
növényzet szükséges a jó állapothoz. 

A természetes fürdıhelyek monitoringjának mőködtetıje a fürdıhely üzemeltetıje, tulajdonosa, az 
ellenırzésért a területileg illetékes közegészségügyi hatóság kistérségi intézete felel. Hazánkban 
jelenleg 275 fürdıhelyet tartanak nyilván, így a monitoring pontok száma is ennyi. A fürdıvizek 
monitoringjával kapcsolatban további információk az ÁNTSZ honlapján találhatóak 
http://www.antsz.hu/portal/portal/furdoviz1.html. 
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A védett természeti területeken a monitoring mőködtetésérıl a 
természetvédelemért felelıs miniszternek kell gondoskodnia. A 
nemzeti park igazgatóságok kezelésében, vagy felügyelete alatt lévı 
területeken a fenntartási, kezelési tervek tartalmazzák az adott védett 
terület monitoringjával kapcsolatos feladatokat. Gyakorlatilag minden 
védett természeti terület egyedi, így annak vizsgálata, az 
állapotváltozás nyomonkövetése, értékelése is egyedi. 

A Natura2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet (az európai közösségi jelentıségő 
természetvédelmi rendeltetéső területekrıl), végrehajtását támogatják 
a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 
végzett vizsgálatok. Az NBmR szabványosított biodiverzitás-
monitorozási alapelveket, eljárásokat és programot jelent, amelynek 
keretében egységes mintavételi és értékelési módszertan került 

kidolgozásra, illetıleg a rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll. 

Az NBmR szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából 
érdekes vízi és vizes élıhelyekere is kiterjed. A már rendelkezésre álló módszertani kézikönyvek 
alapján a mintavételi eljárások (vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak) és a vizsgálati 
módszerek az NBmR és a VKI biológiai monitoringban azonosak, azonban az állapotértékelési 
kritériumok különbözıek (állapotértékelés az 5. fejezetben található). Az NBmR keretében vizsgált 
124 élıhely négyzet (quadrát) mindegyike érint valamilyen víztestet: vízfolyást, állóvizet, erısen 
módosított, és/vagy felszín alatti víztestet. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel 
kapcsolatosan részletes információk az alábbi helyen találhatóak: 
http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr. 

 

Az ıshonos halak életfeltételeinek biztosítása céljából védett 7 víztesten 14 ponton történik 
kémiai paraméterekre (pl. oxigéntartalom, nitrogénformák, réz, cink, stb.) vízvizsgálat. A „halas 
vizek” monitoringban szükséges mintavételi gyakoriságot, illetve a mérendı komponensek körét, a 
határértékeket és a minıségi jellemzık mérésével szemben támasztott módszertani 
követelményeket „az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a 
halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok 
ellenırzésérıl” címő 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet határozza meg. 
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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, makrofiton, makrozoobentosz és halak), a háttér (támogató) fizikai-kémiai 
jellemzıkre és a hidromorfológiai állapot jellemzésére készített ötosztályos minısítı rendszerek6 
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 és az 5-1. függelék tartalmazza. 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. 

5-1. táblázat:  A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként  

Osztály Fitobentosz Fitoplankton Makrofiton Makrozoobentosz Halak 

Kiváló 1     

Jó    2 2 

Mérsékelt 2   1 1 

Gyenge      

                                                
6 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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Osztály Fitobentosz Fitoplankton Makrofiton Makrozoobentosz Halak 

Rossz      

Nincs adat 2 5 5 2 2 

Összes vizsgált  

víztest 3 0 0 3 3 

 

5-1. ábra: Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba sorolás 
szerint élılény 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.  

5-2. táblázat: Az összesített biológiai minısítés eredményei víztest kategóriánként 

Víztest kategória 
Osztály 

Természetes Erısen módosított Mesterséges 

Kiváló    

Jó    

Mérsékelt  2 1 

Gyenge    

Rossz    

Nincs adat 0 2 0 

Összes vizsgált víztest 0 2 1 
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5.1.1.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén nincs természetes, nem erısen módosított vízfolyás víztest. 

 

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 4 vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen módosított 
állapotúnak, melyek 50%-ára készült biológiai minısítés (5-2. táblázat). Ezek esetében három 
biológiai elemre volt adat. 

 

 

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 1 mesterséges vízfolyás víztest található. Ennek biológiai állapota mérsékelt. 

 

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 
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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 megfeleltetés alapján. 

Az értékelés eredményét az 5-3. táblázatban, az 5-3 térkép mellékletben és az 5-2. összesítı 
ábrán mutatjuk be. 

5-3. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített 
eredménye 

Osztály 

Szerves 
anyagok, 

oxigénháztartás 
Tápanyag-

készlet Sótartalom 
Savasodási 

állapot 
Fizikai-kémiai 

minısítés 

Kiváló 4 1 2 5 1 

Jó 1 2 3  2 

Mérsékelt  2   2 

Gyenge      

Rossz      

Nincs adat 0 0 0 0 0 

Összes vizsgált víztest 5 5 5 5 5 

 

 

5-2. ábra: Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba 
sorolás szerint élılény együttesenként 
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A vizek fizikai-kémiai állapota a biológiai minısítéssel összehasonlítva lényegesen jobb, az elem 
csoportok integrálásával kapott végeredmény (integrált fizikai-kémiai állapot) szerint az alegység 
területén a vizsgált vízfolyások 60%-a eléri a jó állapotot (20%-ban kiváló állapotot is). Az 
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eredmények a fitobentosz minısítéssel (mely a biológiai elemek közül legkevésbé érzékeny a 
hidromorfológiai hatásokra, ennél fogva a szennyezést leginkább mutatja) összhangban vannak.  

A csoport paramétereket külön vizsgálva a kép sokkal árnyaltabb. A csoportok közül legrosszabb a 
helyzet a növényi tápanyagok esetében. A magas szervesanyag-tartalom nem jelent problémát, a 
tápanyagtartalom miatt kifogásoltak aránya viszont 40%. Sótartalom probléma az alegységen nem 
jellemzı. 

Utalva a 2. fejezetben közölt terhelési adatokra, a határérték feletti tápanyagtartalom miatt 
kifogásolt vízfolyások (Doba-csatorna, Hanyi-csatorna) esetében a szennyezések forrásainak 
feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy a szennyvízterhelés és a diffúz szennyezés okoz 
tápanyag (elsısorban foszfor) problémát. A Doba-csatorna vízminıségét kedvezıtlenül 
befolyásolják a halastavakból leeresztett, tápanyagban és szerves anyagban gazdag vizek, a 
vízfolyás állapota a magas feliszapolódás miatt is kedvezıtlen. Az alegység vízfolyás víztesteirıl 
megállapítható, hogy a vizsgálatok alapján jó kémiai állapotú vízfolyásokat is éri tisztított 
kommunális szennyvíz illetve halastavi lecsapolásból származó használtvíz bevezetésbıl, diffúz 
mezıgazdasági és belterületi szennyezésbıl eredı terhelés. A víztestek állapotromlásának 
megelızése érdekében ezen víztestek esetében is szükség van vízminıség javító intézkedésekre. 

 

5.1.2.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén nincs természetes, nem erısen módosított vízfolyás víztest. 

 

5.1.2.2 Erısen módosított víztestek 

 

Az erısen módosított víztestek 50%-a eléri a jó fizikai-kémiai állapotot, szintén 50% állapota 
mérsékelt. 

 

5.1.2.3 Mesterséges víztestek 

 

Az alegységhez tartozó egyetlen mesterséges vízfolyás víztest – a Jászsági-fıcsatorna – integrált 
fiziko-kémiai minısítése kiváló (mint öntözıcsatorna a Tisza vizét szállítja). 

 

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. A módszertant az országos terv külön függeléke tartalmazza.  
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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 minısítésének eredményei a különbözı 
víztípusok és használat jellege függvényében 

Kis- és közepes síkvidéki 
vízfolyások 

Állapot 

Természetes Erısen módosított 

Mesterséges 
vízfolyások Összesen 

Kiváló     
Jó     
Mérsékelt  2  2 
Gyenge  2 1 3 
Rossz     
Nincs adat     
Összes víztest 0 4 1 5 

5-3. ábra: Vízfolyások hidromorfológiai minısítésnek eredményei, kategóriák szerinti 
felbontásban 
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Az 5-4 térkép melléklet mutatja valamennyi víztestre a hidromorfológiai minısítés eredményét. A 
térkép is jelzi az eltérı topográfiai és a vízrajzi adottságokból következı területi sajátosságokat. 

5.1.3.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén nincs természetes vízfolyás víztest. 

5.1.3.2 Erısen módosított víztestek 

Az erısen módosított vízfolyások (4 db) nem érik el a jó hidromorfológiai állapotot, pontosabban a 
kategóriára jellemzı jó potenciált. A víztestek fele mérsékelt minısítéső, fele pedig gyenge (ez 
utóbbiak a Doba- és a Millér-csatorna). A kis- és közepes vízfolyásoknál a szabályozottság, a nem 
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megfelelı parti területhasználat, és a lefolyás módosítása egyaránt jelentıs hatású (a víztesteket 
érı, hidromorfológiai állapotot befolyásoló beavatkozásokat a 2. fejezetben mutattuk be). 

Az erısen módosított állapot minısítést módosító (javító) hatása érvényesül a belvízcsatornaként 
funkcionáló vízfolyások esetében (a belvízelvezetés funkció fenntartásból adódóan kevésbé 
szigorú a szabályozottság mértékére vonatkozó elvárás). Az eredmények világosan jelzik, hogy az 
erısen módosított víztestek esetében is szükség van állapotjavító intézkedésekre, hiszen jelenleg 
nem érik el jó ökológiai potenciáljukat.  

5.1.3.3 Mesterséges víztestek 

Az alegységhez tartozó mesterséges vízfolyás víztest – a Jászsági-fıcsatorna – hidromorfológiai 
minısítése gyenge. Az egyenes, változatosság nélküli medrő öntözıcsatornára a védısáv hiánya 
mellett a jelentıs benıttség is jellemzı. 

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 minden vízfolyásra készült. Az 
általános kémiai jellemzık is rendelkezésre álltak valamennyi vízfolyásra. 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 makroszkopikus gerinctelenek vagy a halak közül legalább az egyik.   

A fenti megfontolásokkal az alegység területén összesen 3 víztestre (60%) áll rendelkezésre 
minısítés. Kiváló vagy jó állapotú vízfolyás egy sem lett, a vizsgált víztestek csak a mérsékelt 
állapotot érték el. Ez azt jelenti, hogy mindegyik vízfolyás intézkedést igényel! Az ökológiai 
állapot osztályba sorolását az 5-1 térkép mellékleten, valamint az 5-1 mellékletben víztestenként 
mutatjuk be. 

5-5. táblázat: Vízfolyások integrált ökológiai minısítésének eredményei a különbözı 
kategóriákban 

Állapot 
Természetes 

vízfolyás 
víztestek 

Erısen módosított 
vízfolyás víztestek 

Mesterséges 
vízfolyás víztestek Összesen 

Kiváló     
Jó     
Mérsékelt  2 1 3 
Gyenge     
Rossz     
Nincs adat  2  2 
Összes víztest 0 4 1 5 

 

Az 5-4. ábra a víztestek száma és a hossz aránya szerinti megoszlásban mutatja az osztályba 
sorolás eredményét. A vízfolyások hosszára vonatkoztatva a minısített (mérsékelt állapotú) 
vízfolyások aránya az alegységen 67%, tehát az adathiány arányaiban a minısített vízfolyások 
hosszára vonatkoztatva kedvezıbb, mint a víztestek darabszámára vetítve. 
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5-4. ábra: Vízfolyások megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás szerint 
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5.1.4.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén nincs természetes, nem erısen módosított vízfolyás víztest. 

5.1.4.2 Erısen módosított víztestek 

Az alegység területén található 4 db erısen módosított vízfolyás közül 2 db adathiány miatt nem 
került minısítésre, a két minısített víztest integrált ökológiai minısítése mérsékelt. 

5.1.4.3 Mesterséges víztestek 

Az alegységhez tartozó egyetlen mesterséges vízfolyás víztest – a Jászsági-fıcsatorna – integrált 
ökológiai minısítése mérsékelt. 

 

 

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 
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 
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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. 

Az elsıbbségi anyagokra (néhány kivételtıl eltekintve) a hazai monitoring korábbi gyakorlatában 
nem voltak rendszeres vizsgálatok. 2006-2007 közötti idıszakban készült az elsı, közel teljes körő 
felmérés. Eseti jelleggel a felügyelıségek laboratóriumai több vízfolyást is bevontak a 
vizsgálatokba, azonban az értékeléshez csak azokat az adatokat használtuk, melyeknél a VKI által 
elıírt 12 (havi gyakoriságú) mintaszám rendelkezésre állt. A négy fémre (oldott cink, réz, króm, 
arzén) régebb óta és nagyobb megbízhatósággal rendelkezünk adatokkal, a törzshálózati 
monitoring keretében az MSZ 12749-es szabvány elıírásai szerint a jelentısebb vízfolyásokon 
havi gyakorisággal vizsgálták. Jelen állapotértékeléshez a 2005-2006 évi adatokat használtuk (az 
adatszám tekintetében ez az idıszak volt még teljesnek tekinthetı). 

Az alegységen található vízfolyás víztestekre egy esetben volt elegendı adat az elsıbbségi 
anyagokra vonatkozó kémiai minısítés elvégzésére. Az egyéb fémek elıfordulására szintén egy 
víztesten volt lehetıség minısítésre (Hanyi-csatorna; jó állapotú). A minısített víztestek aránya 
mindössze 20%. 

A fenti arányok jelzik, hogy a víztestek túlnyomó része jelenleg nem minısíthetı részleges vagy 
teljes adathiány miatt. 

A kémiai minısítés az elsıbbségi mikroszennyezıkre közölt átlag és maximum koncentrációk 
alapján készült. 

Elsıbbségi anyag(ok) miatt kifogásolt folyóvízi víztest az alegység területén a vizsgálatok alapján 
nincs. 

A króm, cink, arzén, réz elemekre az EU elsıbbségi anyagoktól külön végeztünk minısítést a 
90%-os tartósságú koncentrációk alapján. A négy elem együttes minısítését az egyes elemek 
legrosszabb besorolása határozta meg. Az alegység területén nem található a Duna-medencei 
egyéb releváns veszélyes anyagok miatt nem jó minısítéső folyóvízi víztest. 

Összesített kémiai minısítés azokra a víztestekre készült, melyekre teljes körő adatsor (elsıbbségi 
anyagok és az egyéb fémek is) rendelkezésre állt. Ahol csak a fémekre állt rendelkezésre adat, és 
annak alapján a víztest kifogásoltnak minısült, a víztestet a nem jó állapotúakhoz soroltuk 
(ugyanis egy komponens szerinti nem megfelelés már az „egy rossz mind rossz” elv alapján azt 
eredményezi, hogy a víztest nem lehet jó állapotú. Ha a fémek alapján végzett minısítés jó 
állapotú eredménnyel zárult, de az elsıbbségi anyagokra nem készült vizsgálat, a víztest az 
adathiányosak között szerepel. 

Az 5-5. térkép mellékletben az elsıbbségi anyagok és a Duna-medencei egyéb releváns veszélyes 
anyagok minısítési eredményeit a folyóvízi és állóvízi víztestekre együttesen mutatjuk be. 

 

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, a részleteket az 5-1 függelék 
tartalmazza. 

. 
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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 makroszkopikus 
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 bányatavakra). Több vízhasználat együttes 
fennállása esetén a szigorúbb kritérium a mértékadó. Természetvédelmi kezelés alatt álló 
mesterséges 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 egyetlen természetes állóvíz víztest található – a Kanyari Holt-Tisza –, 
biológiai minısítésének eredményét az 5-6. táblázatban adjuk meg. 

5-6. táblázat:  A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként  

Osztály Fitobentosz Fitoplankton Makrofiton Makrozoobentosz Halak 

Kiváló      

Jó   1   

Mérsékelt      

Gyenge  1    

Rossz      

Nincs adat 1 0 0 1 1 

Összes vizsgált  

víztest 0 1 1 0 0 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a Kanyari Holt-Tisza csak a makrofiton minısítés alapján éri el 
a jó állapotot. A víztest biológiai minısítése az egy rossz mind rossz elv alapján gyenge. A 
problémát a túlzott tápanyag bevitel (melyhez a feliszapolódás és a vízcsere hiánya is hozzájárul) 
okozza.  

Kisebb holtágak, morotvák, kavicsbánya tavak többsége a mérete miatt önálló víztestként nem lett 
kijelölve. Velük elsısorban fürdıvíz célú hasznosítás esetén, vagy természetvédelmi szempontok 
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5.2.1.2 Erısen módosított víztestek 

Az alegységhez tartozó, erısen módosítottként nyilvántartott állóvíz víztest a György-éri 
halastavak. Ennek biológiai állapotát adathiány miatt nem minısítettük. 

 

5.2.1.3 Mesterséges víztestek 

A mesterséges állóvizek többsége halastó – az alegység területén 7 db található – biológiai 
állapotukat nem minısítettük. Ezek potenciálját a hasznosítás határozza 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. Az állóvíz típusokra meghatározott osztályhatárokat az országos terv minısítést 
bemutató függeléke tartalmazza.  

5.2.2.1 Természetes víztestek 

Az alegység területén egyetlen természetes állóvíz víztest található – a Kanyari Holt-Tisza –, fizikai 
és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés eredményét az 5-7. táblázatban adjuk meg. Az 
összesített eredmény alapján a holtág jó fizikai-kémiai állapotban van. 
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5-7. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés eredménye 

Osztály 

Szerves 
anyagok, 

oxigénháztartás 
Tápanyag-

készlet Sótartalom 
Savasodási 

állapot 

Kiváló  1  1 

Jó 1    

Mérsékelt vagy 
rosszabb   1  

Nincs adat 0 0 0 0 

Összes vizsgált 
víztest 1 1 1 1 

 

A biológiai állapothoz hasonlóan, a tavaknál a kép az általános kémiai jellemzıkre is kedvezıbb. 
Ez nem kizárólagosan csak a tavak – a vízfolyásokhoz képest – méréskeltebb 
szennyezettségeként könyvelhetı el, hanem az is hozzájárul, hogy az osztályhatárok meghúzása 
kevésbé szigorúan történt. Kémiai adatok csak szórványosan állnak rendelkezésre, az elégtelen 
mintaszám miatt az eredmények megbízhatósága alacsony. 

5.2.2.2 Erısen módosított víztestek 

Az egyetlen erısen módosított állóvíz víztest – a György-éri halastavak – fizikai és kémiai 
jellemzık szerint végzett minısítése adathiány miatt nem történt meg. 

5.2.2.3 Mesterséges víztestek 

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

 

 

5.2.3 Hidromorfológiai állapot értékelése 

Állóvizekre 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. Az integrált ökológiai minısítés szempontjából fontos kiváló állapotot egyik víztest sem 
érte el. 

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 5-8. táblázat mutatja. A víztestenkénti eredmények megtalálhatók az 
5-1 mellékletben, a minısítés részletei az 5-1 függelékben.  
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5-8. táblázat: Állóvizek integrált ökológiai minısítésének eredményei a különbözı 
kategóriákban  

Állapot Természetes 
állóvíz víztestek 

Erısen módosított 
állóvíz víztestek 

Mesterséges 
állóvíz víztestek 

Összesen 

Kiváló     
Jó     
Mérsékelt     
Gyenge 1    
Rossz     
Nincs adat  1 7 8 
Összes víztest 1 1 7 9 

 

5.2.4.1 Természetes víztestek 

A természetes állóvíz víztest (Kanyari Holt-Tisza) integrált ökológiai minısítése az egy rossz mind 
rossz elv alapján gyenge. 

5.2.4.2 Erısen módosított víztestek 

Az erısen módosított víztest (György-éri halastavak) integrált ökológiai minısítése nem történt 
meg. 

5.2.4.3 Mesterséges víztestek 

A mesterséges víztestek (halastavak) integrált ökológiai minısítése nem történt meg. 

 

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 

A tervezési alegység három-három sekély porózus (sp.2.10.2, sp.2.9.2, sp.2.9.1),és porózus 
(p.2.10.2, p.2.9.2, p.2.9.1), és egy porózus termál (pt.1.2), valamint egy termál karszt (kt.2.1) , 
víztest területéhez tartozik. Ezek közül az sp.2.9.1 és p.2.9.1 és kt.2.1 víztesteket csekély területi 
érintettsége, illetve csekély jelentısége miatt ebben az alegység tervben nem részletezünk,  azok 
tárgyalására a Tarna (2-11), illetve a Bükk és Borsodi-Mezıség (2-8) alegységek tervében kerül 
sor.  

A részletezett víztestek a következık: 

• Észak-Alföld (pt.2.2), 

• Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (p.2.10.2), 

• Jászság,Nagykunság (p.2.9.2), 

• Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (sp.2.10.2), 
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• Jászság,Nagykunság (sp.2.9.2), 

 

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.  

• 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. 

 

A vízmérleg7 teszt alapján 1 db porózus (p.2.10.2. Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy) valamint 
1 db sekély porózus víztest (sp.2.10.2. Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy) mennyiségi állapota 
bizonytalan. Ennek okai a közvetlen vízkivételek. Az érintett porózus termál víztest (pt.2.2. Észak-
Alföld) mennyiségi állapota nem megfelelı. Oka elsısorban a közvetlen vízkivételekben, a korábbi 
vízkivételek maradék hatásában, kisebb részben az engedély nélküli (vagy az engedélyezett illetve 
bevallott mennyiséget jelentısen meghaladó) vízhasználatokban is  keresendı. 

Az alegység területén a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történı legjelentısebb 
beavatkozások a vízkivételek. Ezek túlnyomó része fúrt kutakból történik, az egyéb víznyerı 
objektumok aránya elenyészı. 

Az ivóvízellátás szempontjából akut vízellátási mennyiségi problémáról nincs információ. 

 

5.3.1.1 Süllyedési teszt 

A megfigyelı kutak észlelési idısorait elemezve megállapítható, hogy a felszín alatti víztestekre 
kiterjedı léptékben az alegység területén a termál porózus víztest esetében tapasztalható tartós 
vízszintsüllyedési tendencia. A jelenség jelzi, hogy ezen víztest vízhasználatai a jelenlegi módon 
nem fenntarthatóak. A jelenlegi helyzet javítása intézkedéseket igényel.  A porózus és sekély 
porózus víztestek mennyiségi állapota a süllyedési teszt alapján megfelelı. 

                                                
7  Vízmérleg: A vízmérleg azt az összefüggést jelenti, ami egy teljes vízgyőjtı természetes vízháztartását jellemzi 

összetevıinek (csapadék, párolgás, felszíni és felszín alatti hozzá- és elfolyás) alakulásán keresztül. Tartalmaz 
ezenfelül egy összetevıt, amely a víz használatára irányuló emberi eredető hatásoknak a vízmennyiségre gyakorolt 
befolyását tükrözi (vízkivétel és vízbevezetés, amely azonban része a hozzáfolyásnak és elfolyásnak, annak emberi 
összetevıje).  
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5–9. táblázat: Nem jó állapotú termál víztestek az alegység területén 

Érintett víztest 
száma 

Az érintett terület 
megnevezése 

A süllyedés oka 

pt.2.2 Észak-Alföld 
 

Vízkivétel fürdı és energetikai, valamint 
ivóvízellátási célra 

 

Az Alföld termálvízadóiban több helyen elıfordul jelentıs mértékő süllyedési tendencia. Ez a 
megállapítás az alegység Észak-Alföld megnevezéső termál víztestjére is igaz. Nagy kiterjedéső 
víztestrıl van szó, ahol a monitoring hálózat nem fedi le a teljes területet, viszont több monitoring 
pont is jelentıs lokális süllyedést mutat, ami jelzi a problémát. A kitermelt termálvíz utánpótlódása 
a felette lévı fedırétegbıl korlátozott. Visszasajtolás nélkül ez a képesség szabja meg a 
kitermelhetı készletet. A süllyedés azt jelzi, hogy egyes területeken az intenzív kitermelés 
meghaladja az utánpótlódó készletet. A porózus termál víztestbıl kivett vízmennyiséget az 
alegység területén elsısorban fürdıvízként és ivóvízfelhasználási (Jászság középsı és déli része), 
kisebb részben energetikai céllal hasznosítják.  Az alegység területét érintı jelentıs termálvíz 
használatot a pt.2.2 víztest esetében Jászkisér-Jászapáti-Jászladány, valamint Besenyszög-
Szolnok térségében lehet megemlíteni. Kiemelendı Jászkisér-Jászapáti-Jászladány térsége, ahol 
a  felsı-pannon középsı tagozatába és a felsı-pannon alsó-tagozatába tartozó fı termálvíz adó 
összletekben egyaránt tapasztalható lokális, de mértékében jelentıs vízszintcsökkenés. Ennek 
mértéke az utóbbi három  évtized alatt területtıl függıen 10-20 m körüli. Meg kell jegyezni, hogy a 
termálvíz készletek megırzése egyik legfontosabb eszközeként említhetı visszasajtolás csak az 
energetikai céllal felhasznált vizek esetében lehetséges. 

 

5–5. ábra a pt.2.2 termálvíztest déli-középsı részén tapasztalt vízszintsüllyedését bemutató 
idısor  

 
 

 

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. Ilyen lokális probléma az alegység területén nincsen. 
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5.3.1.2 A felszín alatti vízkészlet hasznosulása a vízmérleg 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.  

 

1.) Az sp.2.10.1, p.2.10.1, sp.2.10.2, és p.2.10.2 víztestekbıl álló 44. sz. víztestcsoport összes 
utánpótlódása 269.039 m3/nap, mely az sp.2.10.1  víztesten (129.508 m3/nap) és sp.2.10.2 
víztesten (79.279 m3/nap) való beszivárgó csapadék, az sp.2.10.2 víztesten a felszíni 
vízfolyásokból történı táplálás (76.164 m3/nap),  és a szomszédos felszín alatti víztestek részére 
történı átadódás (-15.912 m3/nap) különbségébıl vezethetı le. Jellemzıen tehát csapadékból 
illetve részben felszíni vízbıl történik az utánpótlódás, a szomszédos felszín alatti víztestekbıl 
történı átadódás nem számottevı.  

Az sp.2.9.2 és p.2.9.2 víztestekbıl álló 54. sz. víztestcsoport összes utánpótlódása 144.611 
m3/nap, mely az sp.2.9.2  víztesten való beszivárgó csapadék (16.391 m3/nap), a felszíni 
vízfolyásokból történı táplálás (110.411 m3/nap),  és a szomszédos felszín alatti víztestekbıl 
történı vízátadódás (17.9808 m3/nap) összegébıl vezethetı le. Jellemzıen tehát a felszíni 
vízfolyásokból történı utánpótlódás a meghatározó, a csapadékból illetve felszín alatti vízbıl 
történı átadódás kisebb jelentıségő.. 

 

2.) FAVÖKO 

Ebben a témában az NPI-kel az egyeztetések folyamatban vannak. 

 

A FAVÖKO vízigény értelemszerően csak a sekély porózus víztesteknél jelentkezik. Az sp.2.10.2 
víztest esetében az 59.753 m3/nap FAVÖKO vízigény a vízfolyások alaphozama (4,6 %) és a 
magas talajvízállású területek vízigényébıl (95,4 %) tevıdik össze. Az sp.2.9.2 víztesten a 
FAVÖKO vízigény 64.210 m3/nap, mely a vízfolyások alaphozamából (3,1 %) és a magas 
talajvízállású területek vízigényébıl (96,9 %) tevıdik össze. 

 

3.) A  44. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
elıálló 143.197 m3/nap hasznosítható készlet 94 %-át a közvetlen, 1,3 %-át pedig a közvetett 
vízkivételek használják ki, a felhasználható (szabad) vízkészlet  6.631 m3/nap (4,7 %). 

A 134.635 m3/nap közvetlen vízkivétel túlnyomó része a p.2.10.1 (55,8 %) és a p.2.10.2 (43,7 %), 
víztestekbıl történik és csupán töredéke jut az sp.2.10.1 (2 %o) és az sp.2.10.2 (2,5 %o)  

 

Az sp.2.10.2 víztest szintén viszonylag csekély (335 m3/nap) vízfelhasználásában az ipari célú   
(53,7 %) mellett az ivóvízcélú (27,7 %),  és öntözési célú  (18,5 %) vízhasználat egyaránt jelentıs, 
az egyéb célú víztermelések nem számottevıek. 

 A p.2.10.2 víztest ugyancsak jelentıs (75.121 m3/nap) víztermelése nagyrészt az ivóvízcélú (62,5 
%)  és ipar (6,5 %) , valamint egyéb mezıgazdasági (2,4 %) és fürdési (2,3 %) vízfelhasználásból 
adódik, a mezıgazdasági öntözési, bányászati, energetikai és egyéb vízfelhasználások az 1-1 %-
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ot sem érik el. Az engedély nélküli vízhasználatok mennyiségét 19.041 m3/nap-nak becsülı 
megközelítés 25 %-ot jelent. Amennyiben ennek mennyiségét egy más (de szintén reálisnak 
tekinthetı) megközelítés alapján másfélszeresének feltételezzük, akkor az egész víztestcsoportra 
meghatározott felhasználható vízkészlet mennyiség megszőnik.  

 

 

Az  54. sz. víztestcsoport  esetében az utánpótlódás és a FAVÖKO vízigény különbségébıl 
elıálló 80.401 m3/nap hasznosítható készlet 33 %-át a közvetlen, 1,4 %-át pedig a közvetett 
vízkivételek használják ki, a felhasználható (szabad) vízkészlet  52.169 m3/nap (64,7 %), ami 
jelentıs nagyságú készletnek nevezhetı. 

A 27.114 m3/nap közvetlen vízkivétel túlnyomó része (98,8 %) a p.2.9.2 víztestre jut, és csupán 
töredéke (1,2 %) esik az sp.2.9.2  víztestre.  

 

Az sp.2.9.2 víztest csekély (676 m3/nap) vízfelhasználásában az ivóvíz célú  (20,3 %) mellett a 
bányászati (34,6 %),  és öntözési célú  (17,2 %) vízhasználat egyaránt jelentıs, az egyéb célú 
víztermelések nem számottevıek. Említésre érdemes még a 187 m3/nap mennyiségő parti szőrési 
víztermelés a víztestnek a nem a tárgyi alegységre esı területein.  

 A p.2.9.2 víztest nem túl jelentıs (26.1791 m3/nap) víztermelése nagyrészt az ivóvízcélú (58,7 %)  
és ipar (4,3 %) , valamint az egyéb  (8,5 %), és fürdési (1,7 %) célú vízfelhasználásból adódik, a 
mezıgazdasági öntözési, energetikai és egyéb vízfelhasználások mértéke nem jelentıs. Az 
engedély nélküli vízhasználatok mennyiségét 6.767 m3/nap-nak becsülı megközelítés 25 %-nak 
felel meg. Amennyiben ennek mennyiségét egy más (de szintén reálisnak tekinthetı) megközelítés 
alapján kétszeresnek feltételezzük, az egész víztestcsoportra meghatározott felhasználható 
vízkészlet mennyiség akkor sem csökken jelentısen.  

 

4.) A közvetett vízkivételek a belvízelvezetı csatornák, a bányatavak és a talajvízbıl pótlódó 
holtágak esetében lehet számottevı.  

A 44. sz. víztest csoport sekély porózus víztestjeibıl 1.931 m3/nap közvetett vízkivétel valósul meg, 
melybıl az sp.2.10.1 víztest 41 m3/nap, míg az sp.2.10.2 víztest 1.890 m3/nappal részesedik. Ezek 
az értékek az említett víztestek teljes (közvetlen és közvetett)  vízkivételét tekintve 13 %-ot illetve 
85 %-ot (!) jelentenek.  

Az 54. sz. víztest csoport sekély porózus víztestjébıl 1.118 m3/nap közvetett vízkivétel valósul 
meg, mely  érték a víztest teljes (közvetlen és közvetett)  vízkivételét tekintve 77,5 %-ot jelent. 

5) Az engedély nélküli vízhasználatok a tervezési alegységnek mind a két sekély porózus és 
porózus víztestjének esetében elıfordulnak, de a mennyiségi problémák kialakulásáért, 
fennmaradásáért is felelıs okként nem fogalmazhatók meg. Meg kell azonban említeni, hogy az 
engedély nélküli víztermelések pontos mértéke nem ismert, a nagyságrendjére vonatkozó 
becslések között a módszertıl függıen jelentıs eltérések vannak. A különbözı becslések az 
engedélyezetten kitermelt vízmennyiségek 20-40 %-át kitevı (egyes vélekedések szerint azzal 
összemérhetı) mértékő engedély nélkül kivett mennyiséget tartanak reálisnak. Az engedély nélküli 
víztermelések lehetetlenné teszik a precíz vízmérlegek készítését, és ezen keresztül a felszín alatti 
vízkészletekkel történı gazdálkodást. Ennek hiányában a különbözı (pl. korlátozó) intézkedések 
hatékonysága is jelentısen leromlik.  

 

Az utánpótlódás és a FAVÖKOK 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 
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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.  

 

a.) Nem jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel nagyobb, mint a 
hasznosítható vízkészlet 

A vízkivétel a 2-2 db porózus illetve sekély porózus felszín alatti víztestek egyikének esetében 
sem 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 tartozik az alegység területén található összesen 4 db sekély porózus és 
porózus víztest közül 2 db.   

5–10. táblázat. „Határeset állapotú” víztestek a vízmérleg teszt alapján  

Ví
zt

es
t k

ód
ja

 

A víztest 
jele 

A víztest neve 
A víztest mennyiségi 

állapota 

AIQ526 sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy jó/ nem jó határán 

AIQ527 p.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy jó/ nem jó határán 

 

A táblázatban szereplı, a tervezési alegység déli 1/3 részén elterülı sp és p. 2.10.2 víztesteket is 
magában foglaló 44. sz. víztestcsoport esetében az utánpótlódás mennyiségét a FAVÖKO 
vízigényével csökkentve kapott hasznosítható vízkészletnek (143.197 m3/nap) 94 %-át terhelik le a 
közvetlen, és 1,3 %-át a közvetett vízkivételek, így megállapítható, hogy a víztest csoport ugyan 
nem túlterhelt, de csekély (mintegy 5 %-os , 6631 m3/nap-nyi) szabad vízkészlettel rendelkezik. 
Vízmérleg helyzete tehát valóban kiélezett, bizonytalan (nem megfelelı) állapotba sorolása 
indokolt.  

A bizonytalan állapotba sorolás okaként kell megemlíteni a vízmérleg pontosításához szükséges 
részletes modellezés és ehhez kapcsolódó feltárások (pl. engedélynélküli vízhasználatok) 
elvégzését is. 

 

c.) Jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel kisebb, mint a 
hasznosítható vízkészlet 
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Az alegységhez tartozó sekély porózus és porózus víztestek közül a  terület északi kétharmadát 
elfoglaló 1-1 db víztest tekinthetı jó állapotúnak.  

A jelentıs szabad készlettel az 54. sz. víztest-csoportba sorolt sp.2.9.2 és p.2.9.2 víztestek 
rendelkeznek, ahol a felhasználható készlet (56.129 m3/nap) az utánpótlódás kb. 50 %-ának felel 
meg.  

 

 

5.3.1.3 A felszín alatti víztıl függı 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 károsodott ökoszisztémákatra vonatkozó információkkal kapcsolatosa az egyeztetések 
folyamatban vannak az NPI-kel. 

 

Az ökoszisztémák alapján nem jó állapotú víztest a tervezési alegység területén nem ismert. 

 

A nem jó állapotú ökoszisztémák részletes felsorolását, illetve az érintett víztesteket az 5-3 
függelék tartalmazza. 

 

 

5.3.1.4 A felszín alatti víz minıségének 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. Sem az országos szintő 
elemzések, sem pedig a helyi vizsgálatok  esetében nem merült fel ilyen probléma. Részletek az 
országos terv háttéranyagaiban találhatók. 

 

5.3.1.5 A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összefoglalása 

A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-10. táblázatban foglaltuk össze.  
Az állapotértékelés eredményét az 5-6. - 5-9. térkép mellékletek mutatják be. 

Az alegységhez tartozó 5 db felszín alatti víztest közül 2 db jó állapotú, 2 db van a jó/gyenge 
állapot határán (a vízmérleg teszt nem megfelelı), és 1 db (pt.2.2) nem jó állapotú a süllyedési 
teszt alapján. A nem jó állapotba sorolás oka a jelentıs és tartós vízszint süllyedés.  
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5-11. táblázat Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összegzése 
(A víztest állapotának jó* minısítése azt jelenti, hogy a vízmérleg bizonytalansága miatt a víztest jó 
mennyiségi állapota nem egyértelmő) 

Vízmérleg teszt 

Hasz-
nosítható 
vízkészlet 

Víz-
kivételek 

A víztest neve Víztest 
jele 

em3/nap em3/nap 

Eredmény 
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V
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Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy sp.2.10.2  2 jó/nem jó 

határán jó   jó jó* 

Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy p.2.10.2  75 jó/nem jó 

határán jó . . jó jó* 

Jászság, Nagykunság sp.2.9.2  1 jó jó   jó jó 

Jászság, Nagykunság p.2.9.2  27 jó jó . . jó jó 

Észak-Alföld pt.2.2    nem jó . . jó nem 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. 
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5.3.2.1 Háttérértékek és küszöbértékek meghatározása 

A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún 
receptorok8 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 tetraklór-etilén), 
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 – nyomtatható formában – az 
5-3. mellékelt tartalmazza. 

 

 

 

                                                
8 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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5–12. táblázat 

Nitrát Ammónium 
Fajlagos 

elektromos 
vezetıképesség 

Szulfát Klorid Arzén Kadmium Ólom Higany TOC 

háttér 
K 

ökológia 
K 

ivóvíz 
háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K háttér K K 

VOR Víztest neve Víztest 
kód 

mg/l mg/l µS/cm mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

AIQ585 Jászság, 
Nagykunság 

sp.2.9.2 8.2 50 50 2.2 5 2150 5000 211 600 177 600 34.6 TH 0.19 5 7.8 10 0.20 1 5 

AIQ584 Jászság, 
Nagykunság p.2.9.2 1.7 N 50 2.2 5 1210 2500 47.4 250 34.9 250 93.0 TH 0.32 5 4.0 10 0.38 1 10 

AIQ526 Duna-Tisza köze - 
Közép-Tisza-völgy 

sp.2.10.2 5.0 50 50 2.5 5 1352 5000 116 600 70.0 600 39.0 TH 0.01 5 4.8 10 0.14 1 5 

AIQ527 Duna-Tisza köze -  
Közép-Tisza-völgy p.2.10.2 1.0 N 50 2.7 5 1324 2500 40.0 250 33.0 250 43.7 TH 0.30 5 5.4 10 0.26 1 10 

AIQ563 Észak-Alföld pt.2.2 <1 N N 11.7 N 3134 N 25.0 250 500 N 49.2 TH 0.24 N 5.1 N 0.32 N N 

 

K       – küszöbérték 

TH    – természetes háttér érték 

N      – nincs küszöbérték 

TOC – összes oldott szén; háttér érték meghatározása nem volt lehetséges 

* A víztest csoportra vonatkozó háttér értékkel helyettesítve; **A háttér érték a párolgás hatását is tükrözhet
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5.3.2.2 Túllépések veszélyességének ellenırzése 

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).   

 

Termelıkutak, illetve vízbázisok veszélyeztetettsége alapján az alegység egyik felszín alatti 
víztestje sem minısült gyenge állapotúnak:  

  

Egyetlen vizsgált komponensre sem volt kimutatható az ivóvíz-határérték vagy a víztest adott 
komponensére vonatkozó küszöbérték fölötti tartós koncentráció túllépés, illetve nem volt 
szükséges technológia váltás az ivóvízellátás biztosításához. 

 

A termelıkutakra, illetve vízbázisokra vonatkozó vizsgálatok részletesebb 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 
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 szórványosnak tekinthetı, és nem veszélyeztet receptort 

A diffúz jellegő ammónium és nitrát szennyezésekkel külön fejezetben foglakozunk.  
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5.3.2.3 Diffúz nitrát- és ammónium-szennyezıdések 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 5-11. táblázat az alegységekhez tartozó víztestek esetében mutatja a nitrát-szennyezettségi 
arány jellemzıit. Az összesített arány egyetlen víztestnél sem haladja meg a 20%-ot. A táblázat jól 
mutatja, hogy a beszivárgási határterületen lévı sp.2.9.2 víztesten a nitrátszennyezettség a 
mezıgazdasági és ipari területeken, valamint a súlyozott értéket mutat összesen rovatban 
magasabb értékeket mutat, mint a feláramlási területen lévı sp.2.10.2 víztesten. 

 

5-13. táblázat: A nitrát-szennyezettség jellemzıi  

víztestek nitrát szennyezettségi arány % 

jele neve település mg-i 
terület 

erdı-rét, 
legelı 

ipari 
terület 

összesen 

sp.2.10.2 Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy 

41 10 0 5 9 

sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság 18 15 10 20 13 

 

Az alegység porózus és porózus termál víztestjeinél hidrogeológiai illetve földtani okok miatt a 
nitrát szennyezés nem jellemzı.  

 

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. 

 

 

5.3.2.4 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı 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.   

 

5.3.2.5 Szennyezési trendek elemzése VKI monitoring kutak alapján 

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 alegységhez 1  víztest (sp.2.10. 2) tartozik.  

A vizsgált víztestek közül egyik víztesten sem lehetett növekvı nitrát-trendet kimutatni 
(„NÖVEKVİ TREND”).  

A Nitrát-irányelvhez kapcsolódóan a  2000-2003, illetve 2004-2007 közötti idıszakokban a 
településeken és a mezıgazdasági területeken mért adatok átlagainak különbsége 5 – 15 mg/l 
növekedést mutat a Dunántúl és az Alföld sekély-porózus leáramlási területeire esı víztest-
csoportjaiban. A hegyvidéki és a feláramlási területekre stagnálás, illetve csökkenés volt jellemzı.     

 

A klorid és a vezetıképesség trendek esetén a feláramlási víztesteken nem egyértelmő, hogy 
felszíni eredető szennyezést jelez az emelkedı trend. (Összevethetı a vízkitermelés hatására 
bekövetkezı vízminıség változási elemzésekkel is.) 

 

5–14. táblázat. A trendvizsgálat eredményei  

VOR Víztest neve 
Víztest 

jele 

 

NO3 
NH4 Cl 

fajl. 

vezkép. 

AIQ526 Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy 

sp.2.10.2 - - 
JÓ; 

NÖVEKVİ 
TREND 

JÓ; 
NÖVEKVİ 

TREND 

 

 

5.3.2.6 A felszín alatti víztestek kémiai állapotának összefoglalása 

Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-12. 
táblázatban foglaltuk össze. Az 5-10. és 5-13. mellékletek térképi formában mutatják be az 
eredményeket. A kémiai minısítés részleteirıl az 5-4 függelék táblázata ad információt.  

 

Összességében megállapítható, hogy az 5 db felszín alatti víztest közül egy sem gyenge 
kémiai állapotú. 

 

Az ivóvízbázisok az alegység területén a kémiai állapot szempontjából sehol sem 
tekinthetık veszélyeztetettnek. Az 5.4.1. fejezet szerint íz ivóvízbázisok hidrogeológiai 
szempontból védettnek tekinthetık. 
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5-15. táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése  

Víztest  Szennyezett 
termelıkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 
védıterület/ 

védıidom 

Diffúz 
szennyezıdés a 
víztesten>20% 

Trend 

jele neve komponens komponens nitrát 
növény-

védı-
szer 

Szennye-
zett 

felszíni 
víztest 
száma kompo- 

nens 

Minısí-
tés 

sp.2.10.2 
Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy             jó 

sp.2.9.2 Jászság, Nagykunság             jó 

p.2.10.2 
Duna-Tisza köze - Közép-
Tisza-völgy             jó 

p.2.9.2 Jászság, Nagykunság             jó 

pt.2.2 Észak-Alföld             jó 
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5.4 Védelem alatt álló területek állapotának értékelése 

5.4.1 Ivóvízkivételek védıterületei 

5.4.1.1 Felszíni ivóvízbázisok 

Az alegység területén nem található olyan víztest, amelyen a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben 
kijelölt felszíni vízkivétel van. 

 

5.4.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok állapota monitoring alapján  

A felszín alatti vízbázisok állapotát a monitoring pontokban kimutatott, ivóvízminıséget meghaladó 
koncentrációk elıfordulása alapján minısítjük. Az elemzésben valamennyi, az adatbázisban 
szereplı termelıkút és védıterületekre, védıidomokba esı megfigyelıkút szerepelt. A minısítés 
módszertana az országos tervben található. Ennek az elemzésnek az eredményei épültek be az 
5.3.2. fejezetben bemutatott víztest szintő állapotértékelésbe: ha egy víztesthez termelıkútban 
észlelt vagy megfigyelıkút által jelzett jelentıs szennyezés tartozott, akkor a víztest kémiai 
szempontból gyenge állapotú lett.  

Az alegység területén (az egy vízmővön belül a rétegvíz és hévíz kutak csoportjait önállóan 
számítva) 28 db üzemelı vízbázis található, távlati ivóvízbázis nincs a területen. (Lásd a  3.13 
fejezetet és a 3-1 táblázatot mely felsorolja az ivóvízbázisokat. Ezek között nincs olyan, amelynél a  
termelı vagy megfigyelı kutak vizének elemzése szennyezıdést jelzett.  

A vízbázisokra vonatkozó egyéb adatok a 3-1 táblázatban, a 3-1 függelékben, az 5-13. táblázatban 
és 5-5. függelékben találhatók.  

 

5.4.1.3 Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 

Az elızı pontban a felszín alatti ivóvízbázisok állapotát a termelıkutak és a védıidomokon belül 
található megfigyelıkutak adatai alapján mutattuk be. A szennyezéseket különbözı 
szennyezıforrások okozzák, amelyek nem csak a megfigyelıkutak környezetében fordulnak elı. 
Létezésük abban az esetben is veszélyt jelenthet a termelt víz minıségére, ha azt a jelenlegi 
megfigyelı-hálózat nem mutatja ki. 

Az alábbiakban az alegység területén található sérülékeny vízbázisok értékelésének eredményeit 
mutatjuk be. A módszertant az országos terv tartalmazza. 

Az 5-13. táblázatban csak azok a vízbázisok szerepelnek, amelyek állapota a monitoring 
pontokban kimutatott szennyezıdések alapján nem jó, vagy a vízbázist ismert talaj- illetve talajvíz-
szennyezıdés vagy jelentıs potenciális szennyezıforrás veszélyezteti. Hangsúlyozzuk, hogy 
potenciális veszélyeztetettségrıl van szó, és nem bizonyított, hogy a termelıkút olyan mértékben 
szennyezıdik, hogy az a vízbázis felhagyását vagy a kezelési technológia módosítását jelentené.  

 

Az értékelés a következı szennyezésekre, illetve szennyezıforrásokra terjedt ki:  

- a KÁRINFO 9  adatbázisban található, a vízbázisok védıterületeire esı jelentıs 
talajvízszennyezések; 

                                                
9 A KÁRINFO egy országos adatbázis, amely ismert, mennyiségileg és minıségileg (különbözı részletességgel felmért) 
szennyezıdések találhatók.  
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- a sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja 10  keretében feltárt, jelentıs 
talajvízszennyezést okozó szennyezıforrások elıfordulása; 

-  diffúz szennyezıforrások (települések és szántóterültek) aránya a védıterületen belül 
jelentıs. 

Az elemzés részletes eredményeit az 5-5. függelék tartalmazza. 

(Az 5-5. függelék pontosítása folyamatban van.) 

 

5-16. táblázat  Vízbázisok veszélyeztetettsége  

A vízbázis veszélyeztetettsége 

V
íz

b
áz

is
 

az
o

n
o

sí
tó

 

Vízbázis 
neve 

A vízbázis 
védendı 
termelése 
( m3/d), 

(ebbıl 
veszélyez-
tetett, %) 

Termelı-
kútban (T:), 
vagy 
megfigyelı-
kútban (M:) 
észlelt 
szennyezés 

talaj- és talajvíz 
szennyezések                                        
KÁRINFO 
adatbázis 
alapján 

potenciális 
szennyezı- 

források 
diagnosztika 
alapján 

diffúz 
szennyezı-
forrás terület-
használat 
alapján 

A 
terme-
lıkút 

veszé-
lyezte-

tettsége  

9110 

030 
Hevesi Vízmő 1718 - - 

nem 
jelentıs - 

nem 
jelentıs 

 

Az alegység területén található 28 üzemelı vízbázisból 1 vízbázis állapota nem jó a 
veszélyeztetettség miatt. A vízbázison nem találtak szennyezést a termelıkutakban és a 
megfigyelıkutakban.  

 

Ismert talaj és talajvíz szennyezések és hatásuk a KÁRINFO adatbázis alapján: 

A KÁRINFO adatbázis alapján nincs olyan ismert talaj és/vagy talajvíz szennyezés, mely az 
ivóvízbázisokat veszélyeztetné. Ezek a szennyezések többnyire kisebb-nagyobb foltokban, vagy a 
vízbázisok védıidomától nagyobb távolságban találhatók, tehát nem szennyezik el a vízbázisok 
területét, ezért jelenlétük többnyire nem volt kimutatható az elızı fejezetben bemutatott,  
monitoring kutakon alapuló állapotértékelési módszerrel.  

 

Ipari szennyezıforrások veszélyeztetettségének vizsgálata 

Az alegység területén elvégzett diagnosztikai munkák nem mutattak a vízbázisokat közvetlenül 
veszélyeztetı ipari szennyezıdést. A Heves sérülékeny ivóvízbázisának védıidom-védıterület 
rendszerének szomszédságában feltárt szénhidrogén szennyezés közvetlenül nem veszélyezteti a 
vízbázist. 

 

 

Diffúz szennyezıforrások veszélyeztetettségének vizsgálata  

Az alegység területén elvégzett diagnosztikai munkák szerint diffúz szennyezıforrás nem 
veszélyezteti a vízbázisok biztonságát.  

 

                                                
10 A sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja a 123/1997 Korm. rendelet alapján történik. Sérülékenynek számít az 
ivóvízbázis, ha utánpótlódási területének van olyan része, amelyrıl a beszivárgó víz termelıkutakba jutásához 50 évnél 
rövidebb idıre van szükség.  
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5.4.2 Nitrát-érzékeny területek 

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

Az 5-10. melléklet a sekély, a hegyvidéki és a karszt viztestek esetében mutatja a nitrát-érzékeny 
területek arányát, illetve az ezen belül található szennyezett (nitrát-koncentráció > 50 mg/l) 
kutak/források arányát. A számítás a teljes vízminıségi adatbázis felhasználásával történt, 
területhasználat szerinti bontásban, amely mutatja, hogy a nitrát-szennyezettségi arány mennyire 
függ a földhasználattól.  A víztesten belüli nirát-érzékeny területre jellemzı szennyezettségi arányt 
a területhasználatok szerinti súlyozással számították. Az 5-10. mellékletben, tájékoztatásul, a 
teljes víztest nitrát-szennyezettségi aránya is szerepel. (Karszt víztestek esetében a VKI-
küszöbérték 25 mg/l, ami a teljes víztesre vonatkozó szennyezettségi arányt értelemszerően 
növeli). A nitrát szennyezett víztesteket (arány > 20%) és a nitrát-érzékeny területeket együtt 
mutatja be az 5-14. térkép melléklet. 

 

5.4.3 Természetes fürdıhelyek  

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdıvizek által érintett víztesteket a 3.3 
fejezetben bemutattuk. 

Az alegység területén nem található olyan víztest, amely természetes fürdıhelynek minısül. Az 
alegység határán húzódik a Tisza Kiskörétıl Hármas-Körösig víztest (ezen található a nagykörői 
szabadstrand), a Tisza Tiszabábolnától Kisköréig víztest (ezen található a kiskörei és tiszanánai 
szabadstrand), valamint a Tisza-tó - Sarudi-medence víztest (ezen található a sarudi 
szabadstrand). A felsorolta víztestekkel kapcsolatos információk a 2-18 Nagykunság alegység 
tervében találhatók meg. 

5.4.4 Védett természeti területek 

Ezzel a fejezttel kapcsolatosan még folyik az NPI-kel a tervezıi egyeztetés. 

5.4.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme 

Az alegység területén nem található a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijelölt halas víz. 
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5.5 A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik 

5.5.1 Vízfolyások, állóvizek 

5.5.1.1 Vízfolyások és állóvizek szabályozottságával kapcsolatos problémák 
(hidromorfológiai problémák) 

A hidrológiai és morfológiai problémák okai között a meglévı duzzasztó, a szők hullámtér, a nem 
megfelelı hullámtéri tevékenység, a hosszirányú szabályozottság, a hiányos zonáció, vagy a 
zonáció teljes hiánya, a rendezett mederforma, a nem fenntartó jellegő kotrás, a belvízelvezetés, 
öntözés, továbbá a vízbevezetések közrejátszanak abban, hogy a vízjárás és az ökológia a 
természetestıl jóval eltérı. A természetes vízjárástól jelentısen eltérı mennyiségő és minıségő 
vízbevezetések és vízkivételek valósulnak meg. A használt technológiai vizek bevezetése 
idıszakában mértékadó belvízi állapot alakul, alakulhat ki. A kettıs mőködéső csatornákra a 
vízkivételek hatása – a saját vízkészletéhez képest – jelentısnek mondható. A vízkivételek 
legnagyobb része a halastavak feltöltését és azok vízpótlását szolgálja. A vízkivételek részben 
gravitációsak, részben szivattyúsak. 

 

Kanyari Holt-Tiszán közepes mértékő feliszapolódás tapasztalható. A feliszapolódás a hidrológiai 
és morfológiai problémák oka. 

 

5.5.1.2 Tápanyag és szervesanyag terhelésbıl származó problémák  

A tápanyag és szervesanyag problémák okai a kommunális szennyvíz bevezetések, a vízgyőjtın 
tapasztalható diffúz mezıgazdasági terhelések, a diffúz települési terhelések, a halastavak 
lecsapolóvizei, szennyezett üledék és a szennyezett felszínalatti vizek között keresendıek. 
Gyakorlatilag a felsorolt okokból kifolyólag a tápanyagtartalom túl nagy. Az alap vízhozam 
figyelembevételével, a többletterheléssel jelentıs mennyiségő tápanyag kerül be a mederbe. Ez a 
belterületi csapadékvizek, a halastavak lecsapoló vizeinek és a tisztított szennyvizek 
bevezetésébıl adódik. A területen jelentıs mértékben valósítanak meg szántóföldi mővelést, 
ezeken a táblákon tápanyagkihordás is történik. Azokon a területeken, ahol a belvíz 
veszélyeztetettség magas, nagy valószínőséggel kimosódás is történik. Ha a belvíz a felszínen 
össze tud gyülekezni, a tápanyagban gazdag vizek jelentıs része bevezetésre kerül a csatornákba, 
ami nagy terhelést jelent.  

A szennyvíztisztítók által kibocsátott tisztított szennyvíz a kiskörei szennyvíztisztító kivételével 
idıszakos vízfolyásba kerül elhelyezésre. A kibocsátott tápanyag jelentısen rontja a vízfolyások 
vízminıségi paramétereit. A magasabb tápanyag és lebegıanyag-tartalom miatt a vízfolyásokban 
fokozódó lerakódás rontja a vízszállító képességet.  A felszín alatti vizekre nézve nem jelentenek 
nagy vízminıségi terhelést, mivel a csatornában nem tartózkodnak hosszú ideig.  

A szántó mővelési ágú táblák egy részén vegyszeres gyomirtást és növénykezelést is végeznek, 
ezért diffúz terheléssel ezeken a területeken számolni kell. 
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5.5.2 Az alegységre jellemzı legfontosabb felszín alatti víztesteket érintı 

problémák és azok okai  

5.5.2.1 Mennyiségi problémák 

Az alegység területén a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történı legjelentısebb 
beavatkozásnak a (közvetlen) vízkivételek tartoznak. A vízkivételek túlnyomó része fúrt kutakból 
történik, az egyéb víznyerı objektumok aránya elenyészı. Az utánpótlódást meghaladó mértékő 
vízkivételek miatt a termálvíz testekben jelentıs vízszintcsökkenések tapasztalhatók. Hasonló 
okok miatt az alegység déli részén található felszín alatti víztestek az állapota sem megfelelı, a 
vízmérleg teszt alapján bizonytalan állapotúak. A vízkészletekkel való gazdálkodást megnehezíti, 
hogy nincsenek pontos ismereteink a használható felszín alatti vízkészletrıl, és az engedély nélkül 
kitermelt vízmennyiségekrıl. 

 

 

5.5.2.2 Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos problémák 

 

Az alegységhez sorolt felszín alatti víztestek esetében vízminıségi problémát a vizsgálatok nem 
jelezetek. 

Természetes eredető ivóvíz minıségi probléma az arzén, az ammónium, a vas, a mangán és a 
metán jelenléte.  

Az alegység Jász-Nagykun-Szolnok megyei településeinek mindegyikén, de a Heves megyei 
településeinek is mintegy felén problémát okoz az ivóvízellátásban a felszín alatti vizek réteg 
eredető „szennyezettsége”, melyet a régiós ivóvízminıség-javító programok lesznek hivatottak 
megoldani. Akut vízellátási mennyiségi problémáról nincs információ. 

 

5.5.2.3 Egyéb szennyezések 

 

Az ok-okozati viszonyok és a minısítések összefoglalásának áttekinthetıvé tétele céljából készült 
a következı oldalon található problémafa, amely azokat a folyamatokat kívánja bemutatni, amelyek 
a víztestek állapotának jelenlegi minısítéséhez vezettek. A meglévı hidromorfológiai és 
vízminıségi problémák jelentik a problémafa tengelyét. Elızményként ezek feltételezett okait 
mutatja be az elsı oszlop, nyilakkal jelezve a több irányba is kiterjedı folyamatot. Az utolsó oszlop 
a problémák következményeit jelzi a VKI adta víztest értékelési keretek között. 
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2-9 HEVESI-SÍK ALEGYSÉG - VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA  
Okok  Problémás állapotok  Jellemzı következmények a víztestekre 

 
Árvédelmi töltések, szők hullámtér 

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

 A csatornák gyakran töltésezettek az ötbıl 4 víztest 
esetében, egy víztest esetében probléma a szők 
hullámtér 

Duzzasztás  Hosszirányú átjárhatóság korlátozása  1 víztest esetében jelentkezik 

  

A természetestıl jelentısen eltérı vízszint-
szabályozás zsilipekkel 

 

Vízjárás nem megfelelı, vízszint (vízmélység), 
illletve ingadozása nem megfelelı, 
zavart/szabályozott vízszint, a 
sebességviszonyok nem megfelelıek  

Az 5 csatorna víztest egyike sem természetes, 
belvízvédelmi és öntözési célok miatt. A vízjárást 
módosító tevékenységek, vízbevezetések és kivételek 
eleve nem teszik lehetıvé a természeteshez hasonló, 
mőködést. 

Jelentıs vízkivétel, Vízmegosztás, 
vízelvezetés 

 Vízhiány, túl alacsony vízszint  Jelentıs vízkivételekkel kell számolni a halastavak 
feltöltése miatt 

Rendezett meder 

 
Mederforma, mederállapot, parti sáv nem 
megfelelı 

 A belvízcsatorna víztestek szabályozottak, 
trapézszelvényőek,  

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

 Zavart parti sáv, zonáció, ökológiai 
problémák, a meder benıtt 

 4 víztestnél probléma a fenntartás és a zonáció nem 
megfelelı volta, amihez a rendezett meder, és a 
hullámtéri tevékenységek is hozzájárulnak. 

 Hullámtéri tevékenységek elsısorban 
növénytermesztés 

  2 víztest esetében 

Kommunális szennyvíztelep - 
szennyvízbevezetés 

  2 víztest esetében jelentkezik, a problémát fokozza a 
befogadók kis vízhozama 

Belvízbevezetések    

Halastavi vízleeresztések   Kis alapvízhozam miatt 2 víztest problémás 

Szennyezett üledék   A belsı tápanyagterhelés egy víztest esetében 
problémás 

Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágya- és 
trágya használat - szennyezett lefolyás 

  A belvíz magas veszélyeztetettség miatt, nagy a 
kimosódás, 4 víztestnél okoz problémát 

Szennyezett FAV   Egy esetben okoz problémát 

Állattartó telepek    

Diffúz telephelyi források (mezıgazdaság, 
hulladéklerakók, stb)  

   

Belterületi lefolyásból származó 
szennyezések 

 

Tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom túl 
nagy  

Az öt víztest közül egy sem jó minısítéső 

 

 4 víztestnél belterületi csapadékvizekkel kerül a 
táranyag az amúgy is kisvízhozamú befogadókba 
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2-9 HEVESI-SÍK ALEGYSÉG FAV PROBLÉMAFA  

Okok  Problémás állapotok  Jellemzı következmények a víztestekre 
Beszivárgás-csökkenés terület-használat 
miatt 

   

 
Túlzott vízkivételek 

 

 

Korábbi túlzott vízkivételek hatása még 
érvényesül 

  

A problémák oka a túlzott vízkivételek miatt 
jelentkeznek a problémák, a vízkivételek 
elsısorban ivóvízcélúak. A pt.2.2 esetében a 
múltbeli túlzott kivételek is hatnak 

Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló 
hatása emberi beavatkozások miatt 

   

Illegális vízkivételek 
 

Mennyiségi csökkenés, hiány 

A 6 víztest közül a pt. 2.2 Észak-Alföld nem 
jó állapotú, a p és sp. 2.10.2 Duna-Tisza 
köze - Közép-Tisza-völgy a megfelelıségi 
határon van 

 Az engedély nélküli és a bevallotthoz képest 
nagyobb vízkivételek fokozzák a problémát 

Lokális talajvízkivételek  

Belvíz elvezetés Drénezés  
Ökológiai vízhiány léte 

  Öntözés hiánya. 
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6 Környezeti célkitőzések 
 

A 2015-ig elérendı környezeti célkitőzések lehetnek: 

- Felszíni vizek esetén: általában a jó ökológiai állapot (az emberi hatások nem zavarják a 
természetes élıhelyek mőködését) és a jó kémiai állapot (a szennyezıanyagok koncentrációja 
nem haladja meg az ökológiai szempontok szerint megállapított határértékeket).   

Olyan jelentıs emberi igények kielégítése esetén, mint ivóvízellátás, árvíz- és belvízvédelem, 
rekreáció, víztározás (vízellátási, öntözési és energiatermelési céllal), hajózás, természet-
védelmi szempontok, bizonyos víztestek az ún. erısen módosított kategóriába kerülhetnek. 
Ezekre a víztestekre az ún. jó ökológiai potenciál elérése a célkitőzés. A mesterséges víztestek 
esetén ugyancsak a jó ökológiai potenciált lehet célul kitőzni. 

- Felszín alatti vizek esetén: a jó mennyiségi állapot (amikor a felszín alatti vízkészletek 
hasznosítása nem okoz tartós vízszintsüllyedést, sem a felszín alatti vizektıl függı 
vizesélıhelyek károsodását) és a jó kémiai állapot (ha szennyezések elı is fordulnak, azok nem 
veszélyeztetnek ivóvízkivételt, egyéb vízhasználatokat, illetve felszín alatti vizektıl függı 
vízfolyásokat és szárazföldi ökoszisztémákat).  

A fenti általános célkitőzésektıl, a megvalósíthatóság értékelése alapján és/vagy az ún. aránytalan 
költség11 igazolása esetén el lehet térni. Ezt jól megalapozott mőszaki, természeti, társadalmi és 
gazdasági indokokkal kell alátámasztani. A 2015-ös határidı kitolható, másrészt a célkitőzések 
enyhébbek is lehetnek, mint a jó állapot, illetve jó potenciál követelményei. 

Az idıbeni mentesség esetén, amikor a célkitőzések teljesítése a meghatározott határidıkre 
ésszerő módon nem érhetı el, indokolható pl. azzal, ha a mőszaki természető gyakorlati vagy 
jogszabályi kényszerek meggátolják az intézkedés 2015-re történı megvalósítását, vagy ha az 
ökológiai vagy vízminıségi állapot javulása lassú folyamat. Az „aránytalanság” igazolása tipikusan 
az jelenti, ha az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása aránytalanul magas anyagi terheket 
jelent a lakosság, gazdaság, társadalom bizonyos szereplıi, vagy a nemzetgazdaság számára 
(megfizethetıségi problémák, finanszírozás lehetetlensége). A fenti indoklással a határidıket a 
VGT felülvizsgálati ciklusaihoz igazodva 2021-re, illetve 2027-re lehet módosítani.  

A másik lehetıség, amit csak különösen indokolt esetben lehet alkalmazni, a jó állapotnál kevésbé 
szigorú környezeti célkitőzések megállapítása (a vizek állapota azonban ekkor sem romolhat). 
Erre jellemzıen akkor kerülhet sor, ha pl. nincs ismert, jó mőszaki megoldás, vagy a jó állapot 
elérésének költségei lényegesen meghaladják az állapotjavulásból származó társadalmi hasznokat.   

E mentességeken túl még két speciális esetben van lehetıség a vízgyőjtı-gazdálkodási tervekben 
a célkitőzések mérséklésére.  

Kivételes vagy ésszerően elıre nem látható természetes ok vagy vis major, különösen a 
szélsıséges árvizek és a hosszú aszályos idıszakok, balesetek következményeként adódó 
idıszakos állapotromlás – bizonyos a VGT-ben rögzített feltételek fennállása esetén - nem számít 
a VKI követelmények megszegésének 

A célok elérése kivételes esetben meghiúsulhat a felszíni víztest fizikai jellemzıiben vagy egy 
felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások, illetve új emberi tevékenységek (pl. 
nagy vízgazdálkodási projektek) hatására. Ekkor azonban szigorú kritériumok, társadalmi-
gazdasági hatásvizsgálatok alapján kell igazolni, hogy e tevékenységek megvalósítása elsırendő 
közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével 

                                                
11  Aránytalan költség azt jelenti, hogy a beavatkozások költségei nem állnak arányban az elért eredményekkel, 

környzeti, társadalmi hasznokkal.  



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9 Hevesi-sík 

 

 

6. fejezet Környezeti célkitőzések  – 127 – 
 

elérhetı elınyöket felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkezı új változások vagy 
módosulások, valamint az emberek biztonságának megırzésében vagy a fenntartható fejlıdésben 
jelentkezı elınyök.   

 

6.1 Vízfolyás víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek 

indoklása 

6.1.1 Természetes víztestek 

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 

 

6–1. táblázat:  Természetes vízfolyás víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése 

Víztestek típusa 
Víztestek 

száma 
összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Vízfolyások összesen 5 - - 60% 40%  
Természetes - - - - - - 

 

6.1.2 Erısen módosított víztestek  

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 

6–2. táblázat:  Erısen módosított vízfolyás víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése 

Víztestek típusa 
Víztestek 

száma 
összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Vízfolyások összesen 5 - - 60% 40%  
Erısen módosított 4 - - 75% 25% - 

 

6.1.2.1 A célkitőzések és indoklásuk 

Az alegységen lévı Doba-csatorna, Hanyi-csatorna, Millér-csatorna és Sajfoki-csatorna víztestek 
erısen módosított besorolásúak, ezért a környezeti célkitőzés esetükben a jó ökológiai potenciál 
elérése.  

Az alegységen lévı egyetlen víztest esetében sem érhetı el a jó ökológiai állapot/potenciál 2015-
ig. A Doba-csatorna, Hanyi-csatorna, Millér-csatorna, Sajfoki-csatorna és Jászsági-fıcsatorna 
víztest esetében 2027-re érhetı el.  
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6.1.3 Mesterséges víztestek 

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 

6–3. táblázat:  Mesterséges vízfolyás víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése Víztestek típusa Víztestek 
száma 

összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Vízfolyások összesen 5 - - 60% 40%  
Mesterséges 1 - - - 100% - 

 

A Jászsági-fıcsatorna mesterséges vízfolyás víztest, azért a környezeti célkitőzés ennél is a jó 
ökológiai potenciál elérése. 

Az alegységen lévı Jászsági-fıcsatorna víztest esetében 2027-re érhetı el a jó ökológiai potenciál.  

 

6.2 Állóvíz víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek 

indoklása 

 

6.2.1 Természetes víztestek 

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 

 

6-4. táblázat: Természetes állóvíz víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése Víztestek típusa Víztestek 
száma 

összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Állóvizek összesen 9 - - 100% - - 
Természetes 1 - - 100% - - 

 

6.2.2 Erısen módosított víztestek  

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 
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6-5. táblázat: Erısen módosított állóvíz víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése Víztestek típusa Víztestek 
száma 

összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Állóvizek összesen 9 - - 100% - - 
Erısen módosított 1 - - 100% - - 

 

 

6.2.2.1 A célkitőzések és indoklásuk 

A György-éri halastavak erısen módosított besorolású állóvíz víztest. Ezen víztest erısen 
módosítottságának oka a gazdasági haszon (Tiszai holtág jelleget a halasítás módosította), így a 
víztest esetében környezeti célkitőzés nem fogalmazódott meg. Az ilyen típusú állóvizek 
(halastavak) esetében a jó potenciál elérése alatt azt értjük, hogy 2021-ig be kell vezetni a jó 
tógazdálkodási gyakorlatot. 

 

6.2.3 Mesterséges víztestek 

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 

6-6. táblázat: Mesterséges állóvíz víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése Víztestek típusa Víztestek 
száma 

összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Állóvizek összesen 9 - - 100% - - 
Mesterséges 7 - - 100% - - 

 

Az alegységen lévı kijelölt víztestek között 7 db halastó van, melyek mesterséges víztestek. Ezen 
víztestek esetében környezeti célkitőzés nem fogalmazódott meg. 

A mesterséges állóvizek (halastavak) esetében a jó potenciál elérése alatt azt értjük, hogy 2021-ig 
be kell vezetni a jó tógazdálkodási gyakorlatot. 

 

6.3 Felszín alatti víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek 

indoklása 

Az alábbi táblázat az alegység természetes, de erısen módosított vizeire vonatkozó célkitőzések 
elérésének ütemezését (az idıbeni mentességeket), illetve az esetleges célok enyhítését foglalja 
össze. A táblázatban foglalt adatok elızetes információkon alapulnak, a tervezés, a gazdasági 
vizsgálatok elırehaladásával és a társadalmi egyeztetés eredményeként módosulhatnak. 
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6-7. táblázat:  Felszín alatti víztestek célkitőzéseinek összegzése 

Jó állapot/potenciál elérése Víztestek típusa Víztestek 
száma 

összesen 

Jelenlegi jó 
állapot v. 
potenciál 

fenntartása 
(%) 

2015-re 
(%) 

2021-re 
(%) 

2027-re 
(%) 

Enyhébb 
célkitőzés 

(javaslat, %) 

Felszín alatti vizek 8 37%  37% 26% - 

 

Az alegységen található 3 db felszín alatti víztest, amely az összes víztest 14 %-a már jelenleg is 
jó állapotú. 
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7 Vízhasználatok gazdasági elemzése 
Az elemzések12 alapján a vízigény prognózis a Tisza vízgyőjtıre a következıképpen alakul. 

 

7.1 A vízhasználatok elırejelzésével kapcsolatos elemzések 

összefoglalása 

7-1. táblázat: Vízfogyasztás, vízigény alakulása, Tisza vízgyőjtı 

2004. 2015. 2015./2004. 
 

millió m3/év % 

Összes vízfogyasztásból hőtıvíz 605,7 396,0 65,4%

Összes vízfogyasztásból nem hőtıvíz* 675,0 858,5 127,2%

Lakossági vízfogyasztás  118,3 142,6 120,5%

Ipari, szolgáltatási** vízfogyasztás (hőtıvíz nélkül) 186,2 198,6 106,6%

Mezıgazdasági vízfogyasztás 353,2 497,7 140,9%

Összes vízigény*** 1 419,7 1 365,7 96,2%

* A lakossági, ipari/szolgáltatási és mezıgazdasági vízfogyasztáson túlmenıen a közmőves belsı felhasználást is 
tartalmazza. 

** Beleértve a közületi/intézményi fogyasztást is. 

*** A vízfogyasztásokon kívül tartalmazza a közmőves vízveszteséget is, valamint az egyéb vízhasználatot (VKJ 
statisztika és OSAP 1062 eltérése) 

A lakossági vízfogyasztás számításaink szerint 2004-2015. között jelentısen, kb. 20%-kal nı (a 
népesség számbeli csökkenése ellenére a vezetékes ivóvízzel ellátottak arányának növekedése, 
valamint az egy fıre esı vízfogyasztás jelentısebb növekedése miatt). 

Az ipari, szolgáltatási vízfogyasztás hőtıvíz nélkül 2015-re kb. 6,5%-kal nı. (Az ipari, szolgáltatási 
vízfogyasztás mérsékelt növekedése a fajlagos termelési vízigény csökkenésének köszönhetı, 
ami ellensúlyozza a termelés növekedésébıl adódó vízhasználat növekedést.) 

A mezıgazdasági vízfogyasztás növekedése 2015-re kb. 40%-os (elsıdlegesen a halastavi 
vízhasználat növekedése, másodsorban az öntözési célú vízhasználat növekedése miatt). 

A hőtıvíz mennyisége várhatóan jelentısen, kb. 35%-kal csökken, ami meghatározó 
nagyságrendje miatt döntıen meghatározza a teljes vízfogyasztás és vízigény alakulását. Emiatt 
az összes vízigény, ami már a vízveszteséget is tartalmazza, a vízfogyasztások fent bemutatott 
növekedése ellenére is csökken, kb. 4%-kal 2015-re. A nem hőtıvíz vízfogyasztás esetében 
jelentısen, kb. 27%-os növekedés prognosztizálható 2015-re. 

 

 

                                                
12 2015-ig szóló gazdasági és vízgazdálkodási elırejelzés. Vízigények és egyéb vízhasználatok prognózisa VKI2 projekt Zárójelentés 3. 
melléklet. 

Településsoros vízigények, valamint részvízgyőjtıre vonatkozó és országos vízigények becslése 2015-re ÖKO Zrt 2009. 
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7.2 A költségmegtérülés értékelésével kapcsolatos elemzések 

összefoglalása 

7.2.1 VKI követelményei  

A teljes költségmegtérülés elvét a VKI az ún. vízszolgáltatásokra értelmezi. Vízszolgáltatások a 
VKI szerint: a felszíni és felszín alatti vizek kivétele, tározása, kezelése és elosztása, továbbá a 
szennyvizek összegyőjtése, kezelése és bevezetése a felszíni vizekbe. 

A VKI a vízi szolgáltatások költségeinek megtérülését helyezi a díjképzés középpontjába, amely a 
környezeti és készletköltségek díjakba való integrálását is jelenti. E megközelítés értelmében, a 
jövıben a környezetvédelmi és erıforrás megırzési követelmények a pénzügyi szempontok 
mellett nagyobb hangsúlyt kapnak.  

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 szükségesek13.  

 

7.2.2 Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás költség-

megtérülésének értékelése 

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 új közmő létesítmények beruházása állami, 
önkormányzati feladat, a meglévı közmővek pótlása, felújítása, korszerősítése pedig a közmő 
tulajdonosának kötelessége, hiszen a tulajdonosnak kell rendelkeznie a megfelelı forrásokkal. A 
tulajdonos hasznosítja a közmő eszközöket és a hasznosítással elért bevétel fedezi a pótló – 
felújító – korszerősítı beruházásokat. 

A vízellátás beruházásainak (beleértve a pótlásokat is) 2005-ben közel 86%-át, a 
szennyvízkezelés 18%-át, az összes víziközmő beruházás 26%-át fedezték a vállalati források 
(azaz lényegében a díjbevételek). A vízellátás támogatási aránya lényegesen kisebb, mint a 
szennyvízkezelésé. Ennek alapvetıen az az oka, hogy a szennyvízprogram keretében nagy 
volumenő beruházások valósultak meg már 2005-ben állami és önkormányzati forrásból, az 
ivóvízminıség-javító program pedig még nem indult el. Az állam támogatási rendszert mőködtet a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a kiemelkedıen magas költségek lakossági 
fogyasztókra való hatásának kiegyenlítése érdekében. A díjtámogatás összege és a támogatás 
feltételei (a küszöbérték, ami felett támogatás igényelhetı) a következıképpen alakultak. 

7-2. táblázat: A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás alakulása 

Év 

Elıirányzat 
(MFt) 

Ivóvízátvétel 
küszöbértéke 

Ft/m3 

Csak ivóvíz szolgáltatás 
küszöbérték 

Ft/m3 

Ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltatás 

együttesen 
Ft/m3 

2004 5 500 152 272  517 

2005 5 500 175 342 660 

                                                
13 A vízszolgáltatásokkal kapcsolatosan fennálló költségviszonyok és a ráfordítások értékelése, a költségek megtérülési szintjének 
vizsgálata, a helyzet kritikai elemzése és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása  ÖKO Zrt (VKI2 fázis Zárótanulmány 5. 
melléklet www.vkiprojekt.huI  
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Év 

Elıirányzat 
(MFt) 

Ivóvízátvétel 
küszöbértéke 

Ft/m3 

Csak ivóvíz szolgáltatás 
küszöbérték 

Ft/m3 

Ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltatás 

együttesen 
Ft/m3 

2006 4 800 192 319 601 
2007 4 800 222 375 733 
2008 4 800 247 412 818 
2009 4 500 275 435 870 

2009 a 2004. év %-ban 82% 181% 160% 168% 
2009 a 2004. év %-ában 

reálértékben 67% 149% 132% 138% 

Az állam támogatás összege abszolút mértékben is 18%-al csökkent 2004 és 2009 között, a 
támogatás reálértéke 33%-al csökkent. A küszöbértékek növekedése messze nagyobb, mint az 
infláció, tehát a legnagyobb lakossági díjak reálértéke 32-38% -kal nıtt.  

Díjrendszer  

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi. LXXXVII. törvényt módosító 1993. évi CXV. 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.  

A törvény szerint a hatósági ár megállapítójának felelıssége, hogy nem állapíthat meg olyan árat, 
mely a normális mőködést veszélyezteti, és az is, hogy a hatósági árban nem ismerheti el a nem 
hatékony mőködésbıl adódóan felmerülı ráfordításokat. 

A VKI szempontjából a lényeg, hogy elvileg az árhatóságnak a pénzügyi költség-megtérülés elvét 
érvényesíteni kell.   

Magyarországon közel 400 víz- és szennyvízszolgáltató cég mőködik a legkülönbözıbb feltételek 
között.  

Az országban tételesen és árképlettel megállapított, egy- és kéttényezıs, a szolgáltatási területen, 
esetenként, településenként eltérı, a fogyasztók között, így a lakosági és az ipari, intézményi 
fogyasztók között az állami (ráfordítás) támogatáson túlmenıen is erıteljesen differenciált  
üzletpolitikai és egyéb kedvezményekkel módosított díjrendszerek mőködnek. A fogyasztók közötti 
megkülönböztetés  nincs összhangban az EU elvárásokkal. 

 

A költségmegtérülési mutatók  

E pontban röviden ismertetésre kerül a víziközmővek egészére és különbözı csoportjaira végzett 
költségmegtérülési vizsgálat eredménye. Két fajta pénzügyi költségmegtérülési ráta kerül itt 
bemutatásra.  

Az alap pénzügyi költségmegtérülési mutató (értékesítés nettó árbevétel/üzemi ráfordítás) azt 
mutatja meg, hogy a nettó árbevételbıl, tehát a fogyasztók által fizetett díjakból az üzemi ráfordítás 
hány százaléka térül meg. Külön lakossági, és közületi pénzügyi megtérülési ráták kalkulálása is 
megtörtént.   

A módosított pénzügyi megtérülési mutató már figyelembe veszi az elmaradt pótlási és 
üzemeltetési költségeket, megmutatja, hogy a bevételek milyen arányban fedeznék az elszámolt 
költségeken felül az elmaradt pótlási és üzemeltetési igényeket is.  
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7-3. táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az elszámolt 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 

Regionális szolgáltatók 92,7 85,9 89,9 

> 5000 m3/év szolgáltatók 101,4 103,8 102,7 

1000-5000 m3/év szolgáltatók 95,7 97,6 96,5 

100-1000 m3/év szolgáltatók 98,4 85,5 92,2 

< 100 m3/év szolgáltatók 78,4 51,7 65,8 

 

Az egyes cégek, szolgáltatási csoportok helyzete rendkívüli módon eltérı. A nagy (pl. fıvárosi, 
regionális cégek) mutatói nagyságrendjüknél fogva lényegesen módosíthatják a tendenciákat. 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. 

7-4. táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az elszámolt és az elmaradt pótlási és 
üzemeltetési, karbantartási költségek együttes értéke alapján14, 2005 % 

Szolgáltatói csoport Ivóvíz Szennyvíz Összesen 

Ország összesen 78,0 85,7 81,6 

Regionális szolgáltatók 68,3 64,2 66,7 

> 5000 m3/év szolgáltatók 87,3 97,7 92,6 

1000-5000 m3/év szolgáltatók 66,4 68,0 67,0 

100-1000 m3/év szolgáltatók 68,0 56,7 62,5 

< 100 m3/év szolgáltatók 48,3 30,2 39,5 

Amennyiben figyelembe vesszük az elmaradt pótlásokat és az elmaradt üzemeltetési és 
karbantartási munkákat, akkor a kép sokkal rosszabb. A módosított pénzügyi megtérülési mutató a 
100%-ról, a két ágazat együttesére 81,6%-ra csökkent. 

A víziközmő szolgáltatásokra lehetıség van a jelenlegi teljes költség megtérülési ráta becslésére is. 
Ekkor a szolgáltatások nettó árbevételét osztani kell a ráfordítások és a külsı költségek 
összegével. A környezeti költséget, összhangban a nemzetközi ajánlásokkal a jó állapot 
eléréséhez szükséges szennyezés-csökkentési költségek nagyságával lehet becsülni A készlet 
költségmegtérülési rátához alkalmazható nemzetközi tapasztalatok nem állnak rendelkezésre, 
ezért a készletköltségekre a lehetı legóvatosabb becslést alkalmaztuk, a VKI miatti állami, zömmel 
adminisztratív jellegő többletkiadások társfinanszírozási igényét tekintettük alapnak. A környezeti 
jellegő díjak meglepıen nagy hányadát finanszírozzák a környezeti költségeknek mégpedig 12-
19%-át. 

                                                
14  Értékesítés nettó árbevétele - Áthárított környezetterhelési díj) / (Üzemi ráfordítások - Vízkészletjárulék - 
Környezetterhelési díj ráfordítás - Szennyvízbírság + Elmaradt pótlás + Elmaradt üzemeltetési és karbantartási költség) 
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A teljes költségmegtérülési ráta az ivóvízellátásra 79% körül alakul, a lakossági ráta ennél 
valamivel rosszabb (77,3%), a közületi pedig jobb (83,6%). A szennyvízszolgáltatás esetében a 
teljes megtérülés alacsonyabb, mint az ivóvízellátás esetében: kb. 67%. A lakossági ráta a 
szennyvízszolgáltatás esetében is valamivel rosszabb (63,1%), a közületi pedig jobb (73,2%), mint 
az átlag.  

 

7.2.3 Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költségmegtérülésének 

értékelése 

A mezıgazdasági vízhasználat szempontjából domináns halastavi (60 %-ot kissé meghaladó) és 
öntözési (30 %-ot megközelítı) célú vízigények – a saját kutas megoldástól, illetve az önellátás 
egyéb formáitól eltekintve – fımőveken keresztül, vagy azok nélkül történı kielégítése az állami 
tulajdonú vizekre és vízi létesítményekre alapozódik, s a KÖVIZIG, vagy a vízi társulat 
közvetítésével realizálódik.  

A többcélú rendszerek esetében (pl. mezıgazdasági öntözésre és belvízelvezetésre is 
használt csatornák), a költségmegtérülés érvényesítése  ott és olyan mértékben lehetséges, 
ahol mérhetı mezıgazdasági vízszolgáltatás kapcsolódik a rendszerhez ( ennek mértéke pl. 
a csatorna használata öntözési célra).  

Környzetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok 

A KÖVIZIG-ek által alkalmazott vízszolgáltatási díjak képzésére a központi árszabályozás 
megszőnését követıen központi elıírás, irányelv nem vonatkozik. A díjak emelése az 
inflációhoz igazodik, s a partnerek magasabb díjak térítésére nem képesek, a kihasználtság 
így is meglehetısen alacsony. A bevételek nagysága – a vízhasználatok megoszlására 
vonatkozó adatok hiányában – a vízszolgáltatási díjak alapján nem határozható meg. A díjak 
mértéke nagyon eltér, a szélsı értékek a következık: az alapdíj például öntözés esetén 0 Ft/ha és 
4500 Ft/ha, halastavakra 0 Ft/ha és 6795 Ft/ha, egyéb felhasználásokra 0 Ft/ha és 535 Ft/ha 
közötti, a víz mennyisége alapján számított díj 0,1 Ft/m3 és 25,0 Ft/m3 közé eshet.  Az 
átalánydíjas, illetve fix áras szerzıdések hatásait figyelembe sem lehet venni).   

A KÖVIZIG-ek gazdálkodását jellemzı dokumentumokban a hozzáférhetı pénzügyi adatokból – a 
pénzügyi költségmegtérülés helyzete nem ítélhetı meg.  

A pénzügyi megtérülési arányra tehát csak nagyvonalú szakértıi becslés adható.   

A mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi megtérülési aránya az üzemelési és fenntartási 
költségek vonatkozásában, a KÖVIZIG-ek esetében 65% és 80 % közé tehetı. A 
beruházások, beleértve a pótlások és rekonstrukciók teljes egészében állami forrásokból 
valósulnak meg.  

 
Társulatok 

A VKI szerinti vízszolgáltatók másik nagy csoportját a vízi társulatok 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, s térítik a 
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.  

A társulatoknál a mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek megtérülése már ma is 
szinte teljes mértékben biztosítottnak tekinthetı, mivel az érdekeltségi hozzájárulások az 
alapfeladat megoldását szolgálják, a mezıgazdasági vízszolgáltatás támogatottsága minimális és 
a fejlesztésekhez kapcsolódik, a társulat kiegyensúlyozott gazdálkodása ezért csak a szolgáltatás 
költségéhez igazodó díjak alkalmazása esetén valósulhat meg. Itt is elıfordul azonban, hogy a 
pótlásra a díjak, illetve az érdekeltségi hozzájárulások nem nyújtanak elegendı fedezetet. Az 
üzemeltetett mővek, vízfolyások esetében is az feltételezhetı, hogy a kiadásokat a szerzıdésben 
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meghatározott összegek fedezik. A gondos fenntartással a rekonstrukciós igények mérsékelhetık. 
A mégis indokolttá váló fejlesztések pénzügyi hátterét is az érdekelteknek és a szerzıdı 
partnereknek kell elıteremtenie esetlegesen ÚMVP támogatás segítségével.  

7.2.4 A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének 

helyzete 

Környezeti költségek 

Magyarországon két olyan eszköz is mőködik, amelyek VKI céljainak elérését, illetve a környezeti 
költségek (részbeni) internalizálását segítik elı. Ezek a környezetterhelési díj és a szennyvízbírság 
(csatornabírság). 

A környezetterhelési díjak (KTD) rendszere 2004-tıl mőködik Magyarországon, melyet törvény ír 
elı. A KTD a nemzetközi szakirodalomban ismert emissziós alapú kibocsátási adóknak felel meg. 
A díjat a kibocsátott anyag minden egysége után meg kell fizetni, nemcsak egy bizonyos 
határérték felett.  

A megfelelı nagyságú bírságtételek bevezetése „A felszíni vizek minıségének szabályairól” szóló 
220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet” sarkalatos pontja, hiszen az ösztönzı mértékő 
vízszennyezési bírság, illetve csatornabírság jelentısen elısegíti a rendeletben felállított 
határérték rendszer betartását. Olyan bírságszint került meghatározásra, amely mellett a 
vízszennyezık a részükre megállapított (EU konform) határértékek teljesítése érdekében 
szennyezés-csökkentı intézkedéseket foganatosítanak a határérték túllépés esetén kiszabott 
bírság fizetésével szemben. A megemelt szintő teljes bírságfizetési kötelezettség a türelmi idı 
lejárta és a kibocsátás megfelelı szintre történı csökkentésének elmaradása esetén keletkezik.  

 

Készletköltségek 

A vizekkel, vízi szolgáltatásokkal kapcsolatos teljes költség pénzügyi költségen kívüli részének 
egyik összetevıje az erıforrás költség, vagy készlet költség, azaz azon elszalasztott lehetıségek 
költsége. Ez a költség abban az esetben jelentkezik a társadalom számára, ha egy víztestbıl már 
nem lehet az újonnan fellépı igényt kielégíteni, azaz a készlet a kereslet szempontjából korlátossá 
válik és a jelenben illetve belátható jövıben létezik hatékonyabb, azaz jövedelmezıbb 
vízhasználati alternatíva, de az a jelenlegi használat miatt elmarad.  

Magyarország ezidáig nem szembesült nagymértékő vízhiányokkal. 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 tartamos használat lehetıségét biztosító határon. A differenciált 
helyzetre szabályozói oldalról is meg kell adni a választ. 

A Vízkészletjárulék (VKJ) jelenlegi rendszere, az új vizsgálati eredményekre alapozott 
igénybevételi korlátok beépítése után biztosítja a készletek megırzését – ha a jogszabályok 
ténylegesen betartathatóak és nincs jelentıs illegális vízhasználat. A terület ahol a jelenlegi 
rendszer továbbgondolása javasolható, az a rendelkezésre állónak minısített készletek 
felhasználásának szabályozása. A szabályozás megváltoztatásának célja annak biztosítása, hogy 
a rendelkezésre álló erıforrás a legnagyobb társadalmi össztermék elıállításához járuljon hozzá, 
figyelemmel a felhasználás gazdasági és tágabb társadalmi és környezeti elemeire, a VKI 
rendelkezéseivel összhangban.  

Azoknak a víztersteknek az esetében, ahol az igénybevételi korlátok tényleges korlátot jelentenek 
a gazdasági tevékenységek között új elosztási szabályokat kell alkalamzni. Ebbe a kategóriába 
sorolódik számos felszín alatti hideg víző víztest és a termál készletek jelentıs része. A termál 
karszt készletek esetén lényegében nincs mód további felhasználások telepítésére. Porózus 
termál készletek esetében nagyobb mozgástér áll rendelkezésre, mivel a mennyiségi szempontok 
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mellett a nagy területő lefedettség miatt a felhasználás területi dimenziót is figyelembe kell venni. 
Igénybevételi korlátokat nem csak a víztest egészén értelmezett mennyiségi, hanem a kitermelési 
helyek területi eloszlása szerint is meg kell szabni. Jelenleg egyszerre van jelen a készletek 
egészére jellemzı szabad felhasználható kapacitások megléte a több csomóponton is 
koncentrálódó, és emiatt együttesen lokális túlhasználatot eredményezı felhasználási gyakorlattal. 
Ez utóbbi esetekben kell a készlet költség megtérülés szempontját érvényesíteni.  

A felszíni készletek esetében a probléma az alacsony és csökkenı felhasználásból ered, 
miközben a felhasználás nagyléptékő bıvítésével szemben korlátot jelent a készletek éven belüli 
egyre egyenlıtelenebb megoszlása. Ezt a készletjáradék oldaláról a vízbı és vízszőke idıszakok 
vízkivételeinek megkülönböztetése tudja elısegíteni, ehhez azonban szükséges a jelenlegi nullás 
kulcsok felülvizsgálata. A gazdasági szabályozókon keresztül egyértelmő jelzést kell küldeni a 
használók felé: a vízmegırzés és az idıszakos vízfogadás a preferált irány. A vízszőke 
idıszakokban jelentkezı igényeket a készletek tényleges korlátossága alapján kell kezelni. A 
helyzetet nehezíti, hogy a csökkenı felhasznált mennyiség növekvı terheket jelent a megmaradó 
felhasználóknak.  

A felszíni készletek csökkenı (legális) használata azért is problémás, mert így csökken a tágabb 
természeti környezet által eddig használt mennyiség (ez a mennyiség a fı használat 
szempontjából eddig veszteségként jelentkezett, azonban voltak közvetett közösségi hasznai). A 
felszíni készlet használat problémáit, e tágabb keretben a társadalmi hasznot eredményezı 
felhasználásának közvetlen számításba vétele mellett kell kezelni.  

Az ágazatok összesített internalizált külsı költségeinek (VTD, VKJ, szennyvíz- és csatornabírság) 
nagyságát 2005-ben a következı táblázat mutatja be. 
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7-5. táblázat: Külsı költségek ágazatonként és annak az eredménymutatókhoz viszonyított 
aránya (2005-ben, ezer Ft) 

 
Nettó VTD 
kötelezett-

ség 

Szennyvíz-
bírság 

Csatorna
- 

bírság 
VKJ Összesen 

Összes 
külsı 

költség 
aránya a 

nettó 
árbevétel-

hez, % 

Mezı-, vad-, erdıgazdálkodás 1 155 36 108 1 965 971 295 1 010 523 0,0900 

Halászat 936 557 0 78 991 80 484 1,0000 

Ipar, víziközmő nélkül 165 725 34 393 253 804 8 035 375 8 489 297 0,0400 

Építıipar 6 031 0 0 9 510 15 541 0,0005 

Szolgáltatások (G-Q) 35 739 1 784 14 633 603 615 655 771 0,0024 

Víziközmővek 1 695 289 861 775 1 173 2 790 427 5 348 664 2,3900 

Összesen 1 904 875 934 617 271 575 12 489 214 15 600 281 0,0100 

A környezeti költségek súlya az árbevételhez, illetve a nyereséghez képest ténylegesen a 
közvetlenül és közvetetten viselt költségek összege alapján a mezıgazdaság, halászat esetén 
jelentısebb. 2006. évtıl kezdve az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználatok után 
nem kell a vízhasználónak vízkészlet-járulékot fizetnie.  

 

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 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. 

 

Javaslatok 

Az elmúlt évtizedekben a víziközmő szolgáltatások díja nem fedezte, a meglévı közmővagyon 
megújítását, pótlását szolgáló beruházásokat és egyéb gazdálkodási, szervezeti  problémák is 
jelentkeztek.   

Ezért szükséges olyan szabályozás (vízgazdálkodási törvény) megalkotása, amely a kialakítandó 
felügyeleti és árképzési rendszer által várhatóan kikényszeríti a szükséges szervezeti 
átalakulásokat, a hatékonyságjavulást, és megakadályozza a forráskivonást és 
keresztfinanszírozást, megteremti a stabil színvonalas gazdálkodás pénzügyi alapjait a 
költségmegtérülés lehetıségét. Az árakban érvényesíteni kell legalább az amortizációs 
költségeket, illetve a pótláshoz szükséges fedezetet, biztosítani kell a szolgáltatás pénzügyi 
fenntarthatóságát. Törekedni kell a fogyasztók közötti indokolatlan megkülönböztetések 
megszüntetésére. Ugyanakkor a szociálisan rászorulók számára megfelelı kompenzációs 
lehetıségeket kell kialakítani. 

A mezıgazdasági vízszolgáltatás (állami, társulati) pénzügyi fenntarthatóságának javítására 
szolgáló intézkedések, díjképzési rendszer kialakítása is szükséges a jövedelemtermelı 
képesség függvényében. 

A környezeti költségek – vízterhelési díj, talajterhelési díj, szennyvízbírság, csatornabírság – már 
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bevezetett fajtáit megtartva, azok módosítása javasolt, ösztönzı szintő bírság mértékek, 
díjmértékek, vízterhelési díj visszaigénylés, kiterjesztés átgondolása.  

A VKJ továbbfejlesztésének fı irányai a leginkább kihasznált készletek esetén a felhasználás 
lehetıségének megırzése és a hatékony felhasználás biztosítása (termál és gyógyvizek); a 
kihasználatlan kapacitásokat mutató, de növekvı igénybevételő készletek esetén az ésszerő 
használat érvényesítése (réteg, karszt és partiszőréső vízbázisok); a kihasználatlan készletek 
esetén (felszíni) a gazdasági érdekeltség hiányából fakadó használat csökkenés közvetett 
hatásainak mérséklése.  

Az elmúlt években az adatszolgáltatási gyakorlat megváltozása miatt a készletek használatának 
nyomon követése (számos részterületen) kérdésessé vált. Korrigáló lépések ezért ezen a 
területen is szükségesek (minimális, de nem nulla díjtételek).  

Egyéb (pl. vízienergia, in-situ vízhasználatokra új pénzügyi ösztönzık bevezetésének vizsgálata 
szükséges (összefüggésben a 2006/4640 számú a Víz Keretirányelvvel kapcsolatos Európai 
Bizottsági panaszra is).  

 

7.3 Költség-hatékony intézkedési programok kialakításának 

megalapozása 

 

A költség-hatékonysági elemzés a vizek jó állapotának, illetve jó potenciáljának elérését szolgáló 
(az adott környezeti cél érdekében) leggazdaságosabb megoldások kiválasztására szolgál.  

 

Elkészült „A költséghatékonysági szempontok az intézkedési programok kialakítására” címő 
iránymutatás. Számos elemzés, értékelés a   “Víz Keretirányelv végrehajtásának elısegítése II. 
fázis (2004-016-689-02-03)” projekt (továbbiakban VKI2) keretében történt (www.vkiprojekt.hu). A 
szennyvízkezelés vonatkozásában a költségek összehasonlításán túl a megfizethetıség 
értékelésre is sor került (VKI2 Zárótanulmány 26. melléklet). Sor került a terhelés-csökkentési 
intézkedések költség-hatékonysági sorrendjének meghatározására (VKI2 Zárótanulmány 10 
melléklet). Számos esettanulmány is készült (VKI2 projekt Zárótanulmány 22. melléklet).  Az 
esettanulmányok reprezentálják a VGT tervezés során elıforduló várhatóan nagy számban 
elıforduló típus-problémákat, szerepelnek benne a terület leggyakoribb beavatkozásai 
(dombvidéki tározók, árvízvédelmi létesítmények és beavatkozások, belvízcsatornák és 
belvíztározók) valamint a térség nagy jelentıségő egy-egy vízfolyást érintı komplex problémái. 

 

Az intézkedési programok tervezésére vonatkozó legfontosabb szempontokat, a prioritásokra, 
ütemezésre vonatkozó megfontolásokat a VKI2 Zárótanulmány 28. melléklet. 

 

Mindezen gazdasági vizsgálatok az intézkedési programokról való döntések megalapozását 
szolgálták. Az intézkedési programok részletes tervezésekor nincs szükség a legtöbb esetben a 
bemutatott példákhoz hasonló részletességő elemzésekre, hanem az elızetes vizsgálatok 
általánosítható eredményeit lehetett kiterjeszteni a vizsgált problémák szempontjából hasonló 
víztestekre, illetve területekre. 
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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 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 vízgyőjtıgazdálkodási 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 a hullámtéren 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 
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.  
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A tervezés során alkalmazott intézkedési csomagokat, a hozzájuk tartozó intézkedési elemekkel a 
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 célok megvalósításához vannak már jelenleg mőködı intézkedések (EU-irányelvek és hazai 
jogszabályok, illetve a kapcsolódó országos programok, valamint finanszírozási források). 
Amennyiben ezek nem elegendıek a célok megvalósításához további mőszaki intézkedések és 
további szabályozási intézkedések is számításba kerülnek. Utóbbiak egyes esetekben önállóan 
is képesek hatékonyan hozzájárulni a célok eléréséhez, vagy a mőszaki intézkedések 
végrehajthatóságát biztosítják.  

Az alegység víztestjeire javasolt intézkedések az állapotértékelés eredményeit és a környezeti 
célkitőzéseket az 1. melléklet tartalmazza. 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.) 

 

8.1 Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó 

intézkedések 

 

Az alegység területén a vízfolyások 20%-a, az állóvizek 11%-a és a 8 db kapcsolódó felszín alatti 
víztestek közül 1 db nem éri tápanyag (szervesanyag) szempontjából a jó állapot/potenciál 
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 szervesanyag terhelések csökkentése jelenti.  

8.1.1 Területi agrárintézkedések a tápanyagterhelés csökkentése érdekében  

Síkvidéken a vízfolyások tápanyagterhelését a bevezetett belvíz mennyisége határozza meg. 
Mértékadó belvízi helyzetben a belvíz tápanyaggal való terheltségét nem mérik (nehezen mérhetı). 
A felszíni vizek tápanyagterhelése számottevıen a bevezetett belvíz mennyiségével 
csökkenthetı (TA5-intézkedés). Ez történhet területi vízvisszatartással, lokális mély fekvéső 
területeken történı tározással, belvíztározók létesítésével (amelyek öntözésre is felhasználhatók), 
a belvízlevezetı csatornák megfelelı átalakításával, üzemeltetésével. A befogadóba történı 
bevezetés elıtt szőrımezık kialakításával csökkenthetı a terhelés. A síkvidéki intézkedések 
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hozzájárulhatnak a vízvisszatartáshoz, illetve a védett természeti területek és a felszín alatti 
vizektıl függı élıhelyek állapotának javulásához is.  

A felszín alatti vizek szempontjából egyaránt alkalmas intézkedés lehet a tápanyagfelesleg 
jelentıs csökkentése (megfelelı trágyázási gyakorlat síkvidéken) illetve a területhasználat 
módosítása (erdısítés, gyepesítés, élıhelyek létrehozása).  

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 5,9%-a nitrát érzékenynek van kijelölve, 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 alegység területén számottevı a belvizes terület, ahol érvényesíthetık a „jó gyakorlat” 
követelményei. Ezek kijelölése jelenleg folyik az árvíz- és belvízvédelmi kockázati tervek 
kidolgozása keretében. Továbbá, a bevezetéshez a területeket és a követelményeket rögzítı  
jogszabály kiegészítés szükséges. Síkvidéki területeken alkalmazható hatékony intézkedés a 
belvíz visszatartása (összhangban a belvízi kockázattal).  

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.) 

A források rendelkezésre állásától függı ütemezéssel az erózióvédelmet segítı, ill. a nitrát- és a 
belvízérzékeny területeken a szükséges mővelési mód váltás, vagy mővelési ág váltás 2027-ig 
megvalósítható.    

Ugyancsak a Nitrát Akció-program tartalmazza a „trágyázás jó mezıgazdasági gyakorlatát”, 
amelynek során a nitrát-érzékeny területeken lévı nagylétszámú állattartótelepek 
korszerősítése 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 mezıgazdasági 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 pufferzónák 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. 
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Az alegységen 2015 után megvalósuló intézkedések: 

Az alegység terültén a tápanyagterhelés szempontjából az egyik probléma a mezıgazdasági diffúz 
szennyezés, melynek megoldása a költségektıl és támogatásoktól függıen az alábbi intézkedések 
lehetnek: 

Agrár-környezetvédelmi intézkedések és mővelési mód váltás síkvidéken belvíz- és nitrát-érzékeny 
területeken (TA3) intézkedés: a szántókon a vízvisszatartást segítı mővelési mód váltás 
(mélyszántás, talajjavító meliorációs mővelés) alkalmazása. A lebegıanyaghoz kötött terhelés 
mérséklése a táblák menti erdıs-füves szegélyek, védısávok kialakításával lehetséges. Az 
intézkedést a belvíz érzékeny területeken kell végrehajtani.  

Az intézkedés az alegységen lévı valamennyi erısen módosított vízfolyás víztestet valamint a 
természetes besorolású Kanyari Holt-Tiszát érinti. 

A belvízvisszatartás érdekében belvíztározók kialakítása, a belvízelvezetı rendszer átalakítása, a 
célnak megfelelı üzemeltetése (TA5) intézkedés végrehajtása az alegységen lévı valamennyi 
erısen módosított vízfolyás víztesten szükséges. 

Víztakarékos növénytermesztési módok (TA6) bevezetését célzó intézkedés lényege a meglévı 
vízkészlet jobb kihasználása érdekében (fıleg az aszály-érzékeny területeken) a nıvényfajta 
váltás, lokális területi vízvisszatartás, takarékos öntözési technológiák bevezetése. 

Az intézkedés a kettıs mőködéső csatornákat érinti.  (Doba-csatorna, Millér-csatorna) 

Az alegységen található víztestek többségénél az agrárintézkedéseken keresztül a 
tápanyagterhelés csökkentését célzó intézkedések 2015-ig nem fognak megvalósulni, ezért a 
tevékenységeket 2021- 2027-ig folytatni szükséges. A források rendelkezésre állásától függıen 
ütemezett megvalósítás szükséges (2015, 2021, 2027). 

A vízhiányos területeken (az alegység északi részén) tiltani szükséges a felszíni vízkészlet felszín 
alatti vízbıl való illegális pótlását. 

Megvalósító, költségviselı: 

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

8.1.2 Vízfolyások és állóvizek rehabilitációjának terhelés-csökkentı hatása 

 

Állóvizek és vízfolyások medrének fenntartása (HM7) intézkedés része a felesleges biomassza és 
laza üledék eltávolítása, amely tápanyagterhelés csökkentı hatású a belsı terhelés 
megszüntetése révén. 

Állóvízbıl az üledék egyszeri eltávolítása (vízminıség javító kotrás) vagy kezelése (HM5) 
intézkedés állóvizek esetében szintén alkalmas a belsı terhelés csökkentésére. 

Belsı tápanyag terheléssel érintett víztestek az alegységben a vízfolyások közül a Doba-csatorna, 
az állóvizek  közül a Kanyari Holt-Tisza természetes állóvíz víztest érintett. 

8.1.3 Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása  

 

Az alegység települései közül 14 csatornázott, és az összegyőjtött szennyvizet 4 szennyvíztelepen 
tisztítják és vezetik be valamelyik felszíni befogadóba.  A régi építéső telepek hatásfoka jellemzıen 
nem felel meg az elıírásoknak. Ezt tükrözi, hogy 3 vízfolyás víztest esetén szerepelt a kommunális 
szennyvízbevezetés a nem megfelelı kémiai állapot lehetséges okaként. Természetközeli 
szennyvízelhelyezést az alegységen Tenk községben alkalmaznak.  A csatornázatlan 
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településeken a szikkasztott szennyvíz a talajvizet szennyezi, hozzájárulva az alegységhez 
kapcsolódó felszín alatti víztest 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 
megakadályozása érdekében szükség lehet a hálózat rekonstrukciójára (CS4 intézkedés). Kisebb, 
és a talaj- és talajvízviszonyok szempontjából alkalmas településeken az elıbbieknél kevésbé 
költséges megoldás a szakszerő 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)15 nagyobb települések csatornázását és megfelelı szennyvíztisztítását. 
A szennyvíztelepeknek technológiai, területi és egyedi határértékek alapján meghatározott 
tisztítási követelményeknek kell megfelelniük.  

A szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint (SZ1) – melynek elemei új 
szennyvíztisztító építése és/vagy meglévı bıvítése és korszerősítése, szennyvíziszap kezelés 
megoldása vagy természetközeli szennyvíztisztítás megvalósítása lehetnek, jelentıs mértékben 
hozzájárulnak a környezeti célkitőzés, a jó állapot/potenciál eléréséhez. Ezt tekintjük a 
legfontosabb feladatnak az alegység területén. 

A szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint (SZ1) intézkedés az alegység 
területén a KEOP támogatási rendszer keretén belül valósul meg. 

Környezet és Energia Operatív Program – 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás: 

- Érintett vízfolyás víztest: Hanyi-csatrna, érintett felszín alatti víztest:  sp.2.9.1 
Szennyvízgyőjtı csatorna és szennyvíztisztító telep építés Erdıtelken  
KEOP-7.1.2.0-2008-0117 (SZ1,CS1) 

Az átfogó cél az erdıtelki agglomerációjában a szennyvízgyőjtı csatornahálózat és a 
szennyvíztisztító telep kiépítése. Erdıtelek közüzemő csatornahálózattal nem rendelkezik, a 
kommunális szennyvíz túlnyomó része szakszerő tisztítás nélkül közmőpótló berendezésekkel a 
talajba kerül, kis hányada zárt szennyvízgyőjtıkben történı győjtést és szippantással történı 

                                                
15  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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elszállítást követıen kerül elhelyezésre részben szakszerő szennyvíztelepi ártalmatlanítással, 
részben illegális, környezetet szennyezı elhelyezéssel.  

Települések csatornázása Szennyvíz Program szerint (Cs1) intézkedés célja a felszín alatti 
víztestek szennyezésének csökkentése. Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik a 
csatornahálózatok rekonstrukciója (CS4) intézkedés. 

Érintett felszínalatti víztest: sp.2.9.2 
Környezet és Energia Operatív Program – 7.1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 

- Érintett felszínalatti víztest: sp.2.9.2 

Kiskörei Szennyvíztisztító Telep hatásfok javítása és bıvítése –  

KEOP-7.1.2.0-2007-0032 (SZ1, CS4) 

A tisztítótelep 2000. évi bıvítése során nem oldódott meg a keletkezı iszap ártalommentes 
elhelyezésének a kérdése, ezért hosszú távon biztonságos, a környezetet kímélı iszap elhelyezési 
megoldást kell kialakítani, továbbá biztosítani kell, hogy az ellátott öt település – Kisköre, 
Tiszanána, Sarud, Újlırincfalva, Poroszló – szennyvízkibocsátói által kritikus idıben bebocsátott 
szennyvíz fogadására és a befogadóba történı ártalommentes átvezetésére a szennyvíztisztító 
telep hidraulikailag is alkalmas legyen.   

A Kiskörei szennyvíztisztító telepen tervezett fejlesztés a szakszerő szennyvíziszap elhelyezés és 
hasznosítás megoldására (CS8) is ad lehetıséget. 

A tervezési alegységen található szennyvíztelepek többségénél valószínőleg a bıvítés és 
korszerősítés, szennyvíziszap kezelés, szennyvíztisztítás megvalósítása folytatódni fog 2015 után 
is. 

Meglévı szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése a Szennyvíz Programban elıírtakon felül 
(SZ2) intézkedést nem javasoltuk egyik víztest esetében sem, mivel ilyen jellegő többlet tisztítási 
igényt az alegység területén mérési adatokkal nem tudunk alátámasztani és finanszírozási háttere 
jelenleg nem biztosított. A beavatkozás – a nitrogénre vagy foszforra vonatkozó tisztítási hatásfok 
növelése a telep intenzifikálásával vagy további tisztítási fokozat kiépítésével – szükségességét 
újra meg kell vizsgálni, ha a Szennyvíz Programban elıírtak már teljesültek. 

A kommunális szennyvízelhelyezésre vonatkozó intézkedési csomag (IP9) jelentısen hozzájárul a 
sekélyporózus víztestek jó állapotának eléréséhez, illetve a jó állapot fenntartásához, különösen a 
Szennyvíz Programban nem szereplı, 2000 LE alatti településeken. 

A hígítási viszonyok szempontjából kedvezıbb befogadóba történı szennyvízbevezetés (SZ3) 
intézkedési elem célja a tisztított szennyvíz bevezetése olyan befogadóba, ahol a hígítási 
viszonyok megfelelıek. A kisvízi idıszakban tartósan kis vízhozamú, illetve idıszakos vízfolyások 
helyett más befogadó keresése. A tisztított szennyvizek elsıdleges befogadója lehet nagyfolyó 
(Tisza) vagy belvízelvezetı csatorna. A belvízcsatornák jellemzıen idıszakos vízfolyások (kivéve 
a Hanyi-csatorna), és így esetükben potenciális intézkedésként az SZ3 intézkedési elem 
szóbajöhetı intézkedés. Az intézkedés alkalmazását 2015 után sem javasoljuk, mivel a tisztítási 
határértékek megállapításánál figyelembe vették, ha a befogadó ideiglenes vízfolyás, illetve ez a 
drága megoldás valószínőleg nem lehet költséghatékony. 

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. 
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8.1.4 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. 
A korszerszerő települési hulladékgazdálkodás kialakítását szolgáló intézkedések az alegység 
területén a KEOP, ISPA  támogatási rendszer keretén belül valósul meg. 

Az ide tartozó intézkedés a kommunális hulladéklerakók rekultivációja, új hulladéklerakók 
kialakítása megfelelı mőszaki védelemmel (TE1). 

 

Környezet és Energia Operatív Program – 7.2.3.0 A települési szilárd hulladéklerakót érintı térségi 
szintő rekultivációs programok elvégzése: 

- Érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.2 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás jászberényi és Dél-hevesi 
kistérségében lévı 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja 
KEOP-7.2.3.0-2007-0003 

A programban részt vevı települések részére megépült a jásztelki új korszerő 
hulladéklerakó. 2009-ig az EU elıírásoknak nem megfelelı hulladéklerakók rekultivációját 
el kell végezni. A rekultiváció tervezésénél alapelv volt a lerakott hulladéktömegbıl való 
szennyezés-kimosódás megakadályozása, talajerózió elleni védelem kialakítása és a tájba 
illesztés megvalósítása. A konkrét cél 32 db felhagyott szilárd kommunális 
hulladéklerakónál a depóniafelszín rendezése, tömörítése, a hulladék elszállítása, 
növényesítés.  

- Érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.2 

Tisza-Tó környéki települések konzorciumának területén lévı 31 lerakó rekultivációja 

KEOP-7.2.3.0-2008-0020 

A program kiemelt jelentıségő feladata a települések területén található 31 lerakó 
szakszerő bezárása és rekultiválása, területük természetközeli állapotba hozása. A Tisza-
tó környéki települések konzorciumában résztvevı települések rendelkeznek önálló szilárd 
kommunális hulladéklerakó teleppel. A korábbi idıszak törvényi szabályozásának a 
hiányában a lerakóhelyek a települések közigazgatási területén található mezıgazdasági 
mővelésre alkalmatlan területeken (anyagnyerıhelyek, lápos-mocsaras területek) alakultak 
ki mőszaki elıkészítés, tervezés nélkül. Felszámolásuk és az igénybe vett területek 
rehabilitációja elengedhetetlen. A projekt részét képezı rekultivációs elıkészítı munka az 
alábbi elemeket tartalmazza: vonatkozó rendeleteknek megfelelıen bezárt és 
rekultiválandó 31 lerakó környezetvédelmi felülvizsgálatának, és az alapján történt 
rekultivációs terveknek megfelelı megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 31 hulladék-
lerakóra vonatkozó rekultivációs terv felülvizsgálata, aktualizálása, az engedélyek és a 
tervek közötti harmonizáció kialakítása. 

- Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.9.2 és sp.2.10.2 

A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kıtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó 
települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintő rekultivációs programja 

KEOP-7.2.3.0-2008-0036 
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A projekt közvetlen célja, hogy az érintett 19 település, 20 szilárdhulladék-lerakójának 
rekultivációja a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági kötelezéseknek megfelelıen, 
engedélyes tervek alapján megvalósuljon. 

Strukturális Felzárkózást Segítı Eszköz (ISPA): 

- Érintett felszín alatti víztest: sp.2.9.2 

Helyi hulladékgazdálkodási rendszer kifejlesztése, Tisza-tó régió – 2000/HU/16/P/PE/006 

A projekt keretében átrakó állomás, regionális hulladéklerakó, elıírásoknak nem megfelelı 
lerakók rekultivációja szerepel. A projekt eredményeként egy, Tisza-tó és környékére 
kiterjedı komplex települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer épül ki a szakszerő 
európai normáknak megfelelı hulladékgyőjtés, szállítás és az ártalommentes hulladék-
elhelyezés megvalósításával. A regionális hulladéklerakó helye Tiszafüred területén, a 
szükséges átrakó Poroszló mellett épül.  

A belterületi csapadékvíz-elvezetés és elhelyezés (TE2) intézkedés célja a csapadékvíz 
szabályozatlan lefolyásából származó szennyezés csökkentése a felszíni és felszín alatti vizek 
védelme érdekében. A belterületi csapadékvíz-elvezetést és elhelyezést szolgáló intézkedés az 
alegység területén a ROP támogatási rendszer keretén belül valósul meg. 

Észak-magyarországi Operatív Program – 3.2.1/C Belterületi vízrendezés, vízrendszerek 
fejlesztése: 

-  Érintett felszíni és felszín alatti víztest: Sajfoki-csatorna és  sp.2.9.2  

Tiszanána község belterületi vízrendezése – ÉMOP-3.2.1/C-2008-0017 

Tiszanána településen a meglévı vízelvezetı mővek állapota leromlott, egy részük 
feliszapolódott, növényzettel benıttek. A beépített átvezetı mőtárgyak vízátvezetı 
képessége, és helyenként magassági elhelyezése jellemzıen nem megfelelı. A tervezett 
fejlesztés szerint összesen 24 576 fm hosszúságú vízelvezetı árok és csatorna 
rekonstrukciójára, építésére kerül sor, ill. megépül három, összesen 83 900 m3-es 
belvíztározó, melyek tározási és vízkormányzási lehetıséget biztosítanak minden nagyobb 
lefolyású, ill. belvizes idıszakban.  

Települési eredető szennyezések csökkentése jó vízvédelmi gyakorlat megvalósítása intézkedés-
csoportból a „Kommunális hulladéklerakók rekultivációja, új hulladéklerakók kialakítása megfelelı 
mőszaki védelemmel” (TE1) intézkedési elem alkalmazása 2015 után is szükséges. 

A 2015-ig nem rekultivált hulladéklerakók, földmedrő települési folyékonyhulladék leürítı helyek, 
dögkutak rekultivációja várhatóan 2021-ig megtörténik.  Ez érinti valamennyi sekély porózus 
víztestet az alegység területén. 

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, hosszútávon 
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).  
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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.  
 

8.2 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 víztesteken nem fordult elı olyan mértékő határérték túllépés, hogy a víztestet 
kémiai szempontból gyenge állapotúnak kellett volna minısíteni.  

Termálvíz- és egyéb sós víz, veszélyes anyag vagy hőtıvíz bevezetésbıl adódó terhelés nem 
jellemzı az alegységen.  

A víztestek egyéb diffúz eredető szenyezéseinek csökkentésére vagy megszüntetésére megfelelı 
intézkedés lehet a kibocsátásra vonatkozó technológiai elıírások szigorítása, vagy emissziós 
határértékek módosítása. A már bekövetkezett szennyezésekre kárelhárítási vagy kármentesítése 
terv készítése szüksége. 

 

8.2.1 Növényvédıszerekre vonatkozó intézkedések  

Az alegységhez tartozó víztest egyikében sem mutattak ki számottevı növényvédıszer 
szennyezést. Így a növényvédıszerek a meglévı EU-elıírások szerinti általánosan alkalmazott 
intézkedéseken (forgalmazás, használat ellenırzése), és a rendszeres monitoringon kívül egyéb 
intézkedéseket nem igényelnek. 

 

8.2.2 Termálvíz-bevezetések korlátozása 

Az alegység területén lévı vízestek közül termálvíz-bevezetéssel a Hanyi-csatorna és a Millér-
csatorna érintett.  A vízbevezetések sem mennyiségi, sem minıségi értelemben nem befolyásolják 
a víztestek állapotát, ezért „Használt termálvíz bevezetések felülvizsgálata, korlátozása” (PT2) 
intézkedés alkalmazása nem szükséges.   

Az alegységet Tölgyes termálviző strandfürdı fejlesztése (Jászapáti) projekt érinti, de a projekt 
pontos mőszaki tartalmának ismerete nélkül nem jelenthetı ki biztosan, hogy a tervezett fejlesztés 
összhangban van a használt termálvíz bevezetések felülvizsgálata, korlátozása (PT2) 
intézkedéssel. Érintett felszíni víztest: Millér-csatorna 

 

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). PT2: Ipari szennyvíz és használt termálvíz közvetlen bevezetések felülvizsgálata 
(korlátozása, szükség esetén megszüntetése) intézkedés célja a pontszerő bevezetések által 
okozott szennyezések csökkentése. Az intézkedés jelentheti elıírt technológia alkalmazását (BAT) 
vagy a kibocsátott szennyvízre vonatkozó határérték betartását, valamint a kibocsátás 
ütemezésére vonatkozó elıírásokat (pl tározó leeresztés). 

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 
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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   

Az alegységen lévı víztesteket nem éri jelentıs terhelés az utak, vasutak vízelvezetı-rendszerein 
keresztül.  

Az alegységet az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza híddal 
elnevezéső projekt érinti, de projekt pontos mőszaki tartalmának ismerete nélkül nem jelenthetı ki 
biztosan, hogy a tervezett fejlesztés összhangban van a korszerő vízlevezetı-rendszer (ME1) vagy 
szőrımezı kialakítását (PT3) célzó intézkedéssel. 

Az intézkedések célja a közlekedési út felületérıl a csapadékvízzel lemosódó mikroszennyezık 
megfelelı összegyőjtése 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 kezelıje az intézkedés megvalósítója és költségviselıje egyaránt. 

 

8.2.4 Felszín alatti vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető 

szennyezett területek feltárása, kármentesítése  

Az alegységhez nem tartozik olyan felszín alatti víztest amely gyenge kémiai minısítést kapott. Az 
alegység területén 4 jelentısebb kármentesítés említhetı meg. A két legjelentısebb egyikén 
(Heves postahivatal) főtıolaj-szennyezés /TPH/ befejezıdött. 

Az  intézkedések célja a veszélyes anyagot gyártók vagy használók lehetséges szennyezéseinek 
megakadályozása, (KÁ2 intézkedés) illetve a múltbéli környezeti szennyezések felszámolása 
(KÁ1 intézkedés). A nem megfelelı 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 alegység területén lévı, a Kömlı térségét érintı, géptelepen történt olajszennyezésnél /TPH/ 
folyamatban van a kármentesítés. 

Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.9.2 

Szakszerő kútkiképzés, kútrekonstrukció (ME2) intézkedés célja a rossz kiképzéső kutak melletti 
szennyezések megakadályozása. Az intézkedés magába foglalja a meglévı kutak rekonstrukcióját, 
illetve új kutak megfelelı kiképzését.  

Az alegység területén jellemzı, hogy az önkormányzati engedélyezési körbe tartozó, illetve 
engedély nélkül létesített kutak nem szakszerően megépítettek (palást szigetelés nélküli) ezért – 
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elsısorban a belterületeken– leszívják a szennyezett talajvizet a mélyebb vízadókba is.  A 
probléma megoldására a kútrekonstrukció (ME2) intézkedés alkalmazása szükséges. 

Érintett felszín alatti víztestek: sp.2.9.2 és p.2.9.2 

A tervezési alegységen szakszerőtlenül kialakított kutak rekonstrukciója folytatódni fog 2015 után 
is. 

Megvalósító, költségviselı: 

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

8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító 

intézkedések  

Állóvizek és vízfolyások medrének fenntartása (HM7) intézkedés része a felesleges biomassza és 
laza üledék eltávolítása, amely tápanyagterhelés csökkentı hatású a belsı terhelés 
megszüntetése révén. 

Állóvízbıl az üledék egyszeri eltávolítása (vízminıség javító kotrás) vagy kezelése (HM5) 
intézkedés állóvizek esetében szintén alkalmas a belsı terhelés csökkentésére. 

Belsı tápanyag terheléssel érintett víztestek az alegységben a vízfolyások közül a Doba-csatorna, 
az állóvizek  közül a Kanyari Holt-Tisza természetes állóvíz víztest érintett. 

medrét, a parti sávokat és az ártereket is. Az alegység felszíni víztestei majdnem mind jelentısen 
befolyásoltnak tekinthetık. A módosítások legfontosabb okai az árvíz-és belvízvédelem, a 
víztározás, vízszintszabályozás, duzzasztás, vízkivételek és vízátvezetések, 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 kis és közepes vízfolyások az alegység területén erısen módosított vagy mesterséges csatornák, 
ezért nem ebben a pontban foglalkozunk velük részletesen. 

 A medrek és környezetük ökológiai állapotának javítása a vízgyőjtı-gazdálkodási terv egyik fontos 
célkitőzése.  

A vízfolyás rehabilitáció fontos eleme a megfelelı szélességő 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 ellen véd (általában 8-10 m széles erdısáv, de 
lehet szélesebb füves-bokros zóna is - HA3-intézkedés). A vízfolyások mentén kialakuló, változó 
szélességő növényzónák fontos részei lehetnek az élıhelyek mőködése szempontjából alapvetı 
zöld folyosók rendszerének.  



Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 

2-9 Hevesi-sík 

 

 

8. fejezet Hiba! A hivatkozási forrás nem található. – 151 – 
 

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 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. 

A megvalósítás 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.  

 
Megvalósító, költségviselı: 
Az intézkedések megvalósítója a vízfolyások tulajdonosa, kezelıje. Egyes projektek 
megvalósítására a ROP-okból támogatás szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a 
KEOP-ból támogathatók.  
 

8.3.2 Mesterséges csatornák rekonstrukciója   

A csatorna funkcióját (belvízlevezetés, öntözés, kettıs mőködés) 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 alapvetıen 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. 

Mederrehabilitáció síkvidéki vízfolyásokon (HM2) intézkedés célja a mederforma átalakítása és a 
part menti növényzónák helyreállítása, illetve ehhez a morfológiai feltételek megteremtése. A 
mederforma változatosságának javítása fıként kiöblösödések kialakításával, a kisvízi 
meanderezés elısegítésével lehetséges. 

A mederrehabilitációt célzó intézkedések az alegység területén a ROP támogatási rendszer 
keretén belül valósulnak meg. 
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Észak-alföldi Operatív Program– 5.1.2/D Települési bel- és külterületi vízrendezés 

�  Érintett felszíni víztest: Millér-csatorna 

Millér belvízfıcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója – ÉAOP-5.1.2/D-2008-0014  

A projekt elsıdleges célja a csatorna alapfunkció ellátásán kívüli kapacitás növelése, az 
érintett települések csapadékvizeinek és tisztított szennyvizeinek biztonságos 
befogadása, Hanyi-Tiszasőlyi tározó leüríthetıségének biztosítása, kistérségi vízpótlás. 
A tervezett munkák: mederrekonstrukció, mőtárgyak átépítése és egy új mederelzáró 
mőtárgy megépítése. 

� Érintett felszíni víztest: Doba-csatorna 

Doba belvízfıcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója – ÉAOP-5.1.2/D-2008-0039 

A projekt elsıdleges célja a csatorna alapfunkció ellátásán kívüli kapacitás növelése az 
érintett települések csapadékvizeinek és tisztított szennyvizeinek biztonságos 
befogadása érdekében. A tervezett munkák: mederrekonstrukció, mőtárgyak vízszállító 
képességének növelése és egy új mederelzáró mőtárgy megépítése.  

 

Észak-magyarországi Operatív Program – 3.2.1/D Térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése 

� Érintett felszíni víztest: Hanyi-csatorna 

Hanyi-éri belvízfıcsatorna meder fejlesztése és rekonstrukciója –  

ÉMOP-3.2.1/D-2008-0004 

A projekt célja a hidraulikai méretezés által kijelölt csatorna szakaszok kapacitásának 
növelése az érintett települések csapadékvizeinek biztonságos befogadása érdekében. 
A tervezett fejlesztési és rekonstrukciós munkák: lefolyás gyorsítása a hullámtér 
tájidegen növényállományának ritkításával; mederkotrás és mederrekonstrukció 
természetközeli mederállapot kialakításával; az elégtelen mőtárgyak vízszállító 
képességének növelése és egy új vízleadó mőtárgy megépítése.  

Azon a vízfolyás víztesten ahol 2015-ig a  mederrehabilitáció nem valósult meg, a morfológiát 
javító intézkedést (HM2) folytatni szükséges 2015 után. Ilyen érintett felszíni víztest: Sajfoki-
csatorna 

Part menti védısáv (erdısáv és/vagy füves növényzónák) kialakítása vízfolyások partja mentén 
(HA3) intézkedés célja a vízpart és a szántóterületek elválasztása erdıs, bokros, füves területtel, a 
lefolyással vagy széllel terjedı szennyezések csökkentésére, a gyomok terjedésének 
megakadályozására.  Az intézkedés a megfelelı ÚMVP kompenzációs források biztosításával 
lehetséges. A források rendelkezésre állásáról nincs információ. Az intézkedés az alegységen lévı 
összes erısen módosított és mesterséges vízfolyás víztestet érinti. 

Települési, ill. üdülıterületi mederszakaszok rehabilitációja (HM6) intézkedés célja a vízfolyások 
települési szakaszainak átalakítása, figyelembe véve a speciális árvédelmi (partvédelmi) 
követelményeket, a rendelkezésre álló helyet, valamint turisztikai és rekreációs szempontokat.  Az 
alegységen lévı vízfolyás víztestek közül a Hanyi-csatorna és a Millér-csatorna érint belterületet 
így az intézkedés végrehajtása szükséges. A rendelkezésre álló település-rehabilitációs források 
nem ismertek, ezért az intézkedés megvalósítása 2015 utánra várható. 

A kijelölt vízfolyás víztesteken forrás hiánya miatt a medrek rendszeres fenntartása jelenleg nem 
biztosított. A vízfolyások medrének fenntartása (HM7) intézkedés végrehajtásával a felesleges 
biomassza és laza üledék eltávolítása, a lágyszárú növényzet és a parti fás szárú növényzet 
gondozása célozható meg. Az intézkedés keretén belül a meder partján lévı füves területek 
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kaszálása mellett biztosítani szükséges a mederbeli lágyszárú és fás szárú növényzet fejlıdését. A 
növényzetirtás csak szelektív lehet. 

Intézkedés végrehajtásával az alegységen lévı összes kijelölt vízfolyás víztest érintett.   

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedés megvalósítója a csatorna tulajdonosa, kezelıje (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.  

8.3.3 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).  

Part menti védısáv (erdısáv és/vagy füves növényzónák) kialakítása állóvizek partja mentén (HA3) 
intézkedés célja a vízpart és a szántóterületek elválasztása erdıs, bokros, füves területtel, a 
lefolyással vagy széllel terjedı szennyezések csökkentésére, a gyomok terjedésének 
megakadályozására. Az intézkedés a megfelelı ÚMVP kompenzációs források biztosításával 
lehetséges. A források rendelkezésre állásáról nincs információ. Az intézkedés az alegységen lévı  
Kanyari Holt-Tisza víztestet érinti. 

Az állóvizek medrének fenntartása (HM7) intézkedés végrehajtásával a felesleges biomassza és 
laza üledék eltávolítása, a lágyszárú növényzet és a parti fás szárú növényzet gondozása 
célozható meg. Az intézkedés keretén belül a meder partján lévı füves területek kaszálása mellett 
biztosítani szükséges a mederbeli lágyszárú és fás szárú növényzet fejlıdését. A növényzetirtás 
csak szelektív lehet. 

Intézkedés végrehajtásával az alegységen lévı összes kijelölt állóíz víztest érintett 

A Tisza Kiskörétıl Hármas-Körösig víztest másik alegységbe van sorolva, de a mentett oldali 
holtágak és mélyárterek élıhelyeinek vízellátása intézkedés (VT4) az alegység területén lévı 
Kanyari Holt-Tiszát is érinti. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés folyamán különösen fontos annak 
eldöntése, hogy az intézkedés megvalósítható-e. 

Megvalósító, költségviselı: 

Állóvizek tulajdonosa, kezelıje. 

8.3.4 Eróziócsökkentés és vízvisszatartás (területhasználattal kapcsolatos 

intézkedések)  

Környezet és Energia Operatív Program – 7.3.1.1 Élı- és élettelen természeti értékek megırzése, 
vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 

Pély-Ludas III. ütem vizes élıhelyrehabilitáció (Tarnaszentmiklós, Pély) –  

KEOP-7.3.1.1-2008-0002 

A projekt során a térség jelenlegi adottságaihoz igazodó komplex élıhelyfejlesztés valósul 
meg. Ennek egyik fı eleme a napjainkra a degradáció jeleit mutató vizes élıhelyek 
vízellátásának biztosítása, melynek során lehetıség nyílik mind a szikes tavakkal rokon 
nyílt, sekély viző élıhely, mind pedig a sőrőbb vegetációjú mocsaras, fertıs típus 
kialakítására. A tevékenység másik fı eleme a térség fás vegetációinak rekonstrukciója, 
ami leginkább a már meglévı elemek (fasorok, facsoportok), honos fa-és cserjefajokkal 
történı felújítását jelenti.  
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Érintett nem kijelölt felszíni víz: Bútelki-csatorna , amely a Hanyi-csatorna vízfolyás 
 víztest  vízgyőjtıjén van. 

Környezet és Energia Operatív Program – 2.1.1/2F Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 

Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentı tározó projekt – KEOP-2.1.1/2F-2008-0002 

A projekt célja árvízszintek magasságának csökkentést szolgáló, töltésekkel körülhatárolt, 
szabályozható töltı és ürítı mőtárgyakkal rendelkezı tározó a Közép-Tisza vidékén. A 
tározó az árhullámoknak a mértékadó árvízszintek alatt való tartásához járul hozzá, 
lehetıséget teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó tájgazdálkodásra.  

Érintett felszíni víztest: Hanyi-csatorna és Jászsági-fıcsatorna 

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.  

Az tervezési alegységen belüli erózió-védelmi programokat a területi agrárcsomag kapcsán 
ismertettük.   

8.3.5 Egyedi intézkedések  

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. 

2015 után megvalósítandó intézkedések: 

A duzzasztók üzemeltetése az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével (DU1) intézkedés az alegység területén a Millér-csatornát érinti. Az intézkedés 
célja a kritikus tavaszi-nyári idıszakokban a duzzasztók üzemeltetési rendjének összehangolása 
az átjárhatóság és az alvízi vízjárás szempontjaival. 

A Millér-csatorna torkolati zsilipje nem átjárható, így hosszirányú átjárhatósági problémát okoz a 
víztesten, de az üzemeltetésével kapcsolatos intézkedés (DU1) csak potenciális, mert a torkolati 
duzzasztás a kettıs mőködés ellátásához szükséges. 

A zsilipek üzemeltetése a minimális beavatkozás elve, illetve a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével (DU2) intézkedés célja a vízkormányzás (vízjárás) felülvizsgálata, ahol lehet a 
természetes felé való közelítése, gravitációs kapcsolatok helyreállítása, és ennek megfelelıen a 
mőtárgyak és üzemeltetésük felülvizsgálata, módosítása. 

A Millér-csatornán – mely kettıs mőködéső – a duzzasztás az öntözıvíz biztosítása érdekében 
szükséges. Többek között ez okból lett erısen módosított csatornának nyilvánítva.  

A Doba-csatornán – mely kettıs mőködéső – a duzzasztás az öntözıvíz biztosítása érdekében 
szükséges. A duzzasztó hatás nem érinti jelentıs hosszban a csatornát, így az intézkedés 
végrehajtása nem szükséges.  

A Hanyi-csatornán egy mederelzáró keresztgát biztosítja a füzesabonyi-tározó feltölthetıségét. A 
mőtárgy által okozott duzzasztás jelentéktelen, így intézkedést nem igényel. A mőtárgy jelenleg is 
biztosítja a halak számára átjárhatóságot alvíz és felvíz között. A mőtárgy átépítést „Hanyi-éri 
belvízfıcsatorna meder fejlesztése és rekonstrukciója” projekt tartalmazza. 

Megvalósító, költségviselı: 
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Az intézkedések megvalósítói a mőtárgyak tulajdonosai, illetve kezelıi. 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 folyók 
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 vízzel való takarékosság elısegítése, a 
területi vízvisszatartás növelése és a tározók alvízi igényeket szem elıtt tartó üzemeltetése (a két 
utóbbi intézkedést más csomagokban tárgyaltuk).  

A kettıs mőködéső csatornákra a vízkivételek hatása – a saját vízkészletéhez képest – 
jelentısnek mondható. A vízkivételek legnagyobb része a halastavak feltöltését és azok 
vízpótlását szolgálja. A vízkivételek részben gravitációsak, részben szivattyúsak. 

 

Az alegység területén a vízkivételekre vonatkozóan, a következı általánosan érvényes 
intézkedéseket be kell tartani. 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-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.  

 

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.  

Az alegységen lévı víztestek közül csak a Hanyi-csatorna rendelkezik alap vízhozammal, de a 
csatorna nem érintett vízkivétellel. 

A Doba-csatorna és a Millér-csatorna kettıs mőködéső, állandó vízjárású víztest. A Sajfoki-
csatorna csak belvízlevezetéssel érintett víztest, ideiglenes vízfolyás besorolású, így esetleges 
kiszáradása megengedhetı. 

A fent felsorolt intézkedések az alegységen lévı víztesteket nem érintik. 
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8.4.1 Fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása igénybevételi 

határértékekre alapozva  

Az alegység területén a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történı legjelentısebb 
beavatkozásnak a vízkivételek minısülnek. A jelentıs vízkivételek túlnyomó része fúrt kutakból 
történik, az egyéb víznyerı objektumok aránya elenyészı. A felszín alatti vizekbıl kitermelt, 
nyilvántartott mennyiség 2006-ban 4 777 490 m3

 
volt. Ennek 70,5%-a közcélú (túlnyomórészt 

közüzemi ivóvíz), 11,1%-a fürdıbeni, 6,8%-a állattartó-telepi, 5,5%-a energetikai célú, 4,4%-a 
gazdasági ivó, 0,9%-a gazdasági egyéb, 0,8%-a pedig öntözési célú vízkivétel volt. A jelentısebb 
vízkivételek (Jászapáti, Jászkisér, Heves települések ivóvízellátása) környezetében komolyabb 
depressziók feltételezhetık. Az ivóvízellátáshoz viszonyítva az egyéb (ipari, energetikai, 
mezıgazdasági) vízkivételek jelentısége csekélyebb.  

Az alegység területének északi kétharmadát elfoglaló sp.2.9.2 illetve p.2.9.2  víztesteknek a 
mennyisége és minıségi állapota is megfelelı. Az alegység déli egyharmadát elfoglaló sp.2.10.2 
illetve p.2.10.2  víztesteknek a kémiai állapota szintén megfelelı, de a mennyiségi állapotuk 
bizonytalan a vízmérlegteszt alapján. 

A pt.2.2 porózus termál víztest mennyiségi állapota nem megfelelı a süllyedési teszt alapján. Oka 
a közvetlen vízkivételekben és a korábbi vízkivételek maradék hatásában és az engedély nélküli 
(vagy az engedélyezett illetve bevallott mennyiséget jelentısen meghaladó) vízhasználatokban 
keresendı. 

Az sp.2.10.2 p.2.10.2 illetve víztest állapotának folyamatos nyomon követésére további vízmérleg 
jellegő vizsgálatok elvégzése szükséges. Szükséges a rendelkezésre álló vízkészletek 
meghatározása 2015-ig. 

Az állapot okaként megjelölhetı közvetlen vízkivételek miatt javasolt a sp.2.10.2, p.2.10.2 és  
pt.2.2 víztest esetében a víztakarékosságot elısegítı /technológia-korszerősítés/ (FE2) intézkedés 
bevezetése.  A FE2 intézkedés 2015-ig a vízkivételek többségénél megoldhatók, hatásuk azonban 
csak késıbb jelentkezik. 

Az engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása intézkedés (FA3) alkalmazása a sp.2.10.2, 
p.2.10.2 és pt.2.2 víztest esetében szükséges. 

Az állapot romlása, vagy nem megfelelı mértékő javulása esetén a felszín alatti víz használatok 
/vízkivételek és felszín alatti víz elvonással járó vízhasználatok/ fenntartható megvalósítása 
igénybevételi korlátok figyelembevételével (FA1) intézkedés  és ehhez kapcsolódóan szükség 
esetén új vízkivételi helyek igénybevétele /korlátozás esetén/ (FE3) intézkedések bevezetése 
(önálló intézkedésként jelenleg nem javasolt az sp.2.10.2 víztest esetében).  

Érintett felszín alatti víztest. sp.2.10.2. p.2.10.2 és pt.2.2 

 

A FA1 és FE3 intézkedések szükség esetén 2015 után bevezethetık, hatásuk késıbb jelentkezik.  

A jelenlegi vízkivételek korlátozására szolgál az igénybevételi határértékeken keresztül történı 
vízjogi engedélyezés (FA1-intézkedés). Ez jelentheti a vízjogi engedély visszavonását, mely 
esetben a vízhasználó új vízkivételi helyek igénybevételére szorul (FE3-intézkedés). Ezeken a 
területeken kiemelt jelentısége van a takarékos vízhasználatok ösztönzésének (FE2 és TA6 
intézkedések), a tényleges használat nélküli engedélyek felülvizsgálatának, valamint az illegális 
vízkivételek felszámolásának (FA3-intézkedés). A csatornák megcsapoló szerepének 
csökkentése szorosan kapcsolódik a belvíz-rendszerek vízvisszatartáson alapuló átalakításához 
(TA5-intézkedés)  

 A TA5 és TA6 intézkedéssel érintett felszín alatti víztest. sp.2.10.2. p.2.10.2  
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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, a felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásuk azonban 
jóval 2015 után fog jelentkezni.)  

 

Energetikai célra hasznosított vizek visszasajtolása (FA2): 

Az új igényeknél a jelenlegi bizonytalan állapotban nem megengedhetı az energetikai célú, 
visszasajtolás nélküli termálvízhasználat. A meglévı vízhasználatoknál javasoljuk, hogy konkrét 
vizsgálatok eredménye alapján szülessen meg a döntés arról, hogy az adott földtani-vízföldtani és 
gazdasági körülmények között megvalósítható és üzemeltethetı-e a visszasajtolás. 

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.  

 

8.5 Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések 

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.  

A 22 településbıl 20 önálló vízmővel rendelkezik, 2 település pedig kistérségi kapcsolatban van 
(Erdıtelek-Tenk).  

A jövıben az ivóvízminıség EU normatíváknak való megfeleltetése a cél. A minıségi problémák 
alapvetıen a felszín alatti vizekben lévı vízszennyezıkre (arzén, ammónium, vas, mangán, bór) 
vezethetık vissza. Az Észak-Alföldi Régióban 2001. év során kezdıdött az Észak-Alföldi Régió 
Ivóvízminıség-javító Program I. üteme, melyben az alegység területén egy település érintett 
(Besenyszög). Az I. ütemében érintett településen (Besenyszög) a vízminıségjavítás vízjogi 
létesítési engedéllyel rendelkezik. 

Az Ivóvízminıség-javító Program II. ütemében érintett településeken (Jászapáti, Jászivány, 
Jászladány, Jászkisér, Tiszasüly) a pályázat benyújtásához szükséges tervek véglegesítése és a 
társulások megalakítása van folyamatban. 

Az alegység Heves-megyei részén Tiszanána, Sarud, Poroszló, Újlırincfalva településeken 
(Tiszanána térségi ivóvízminıségjavítási projekt), valamint Hevesvezekényen az 
ivóvízminıségjavító program I. üteme befejezıdött 2008-ban.  

 

Vízkezelési technológia vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminıség biztosítása érdekében 
(IV1) intézkedés az alegységen KEOP támogatási rendszerben valósul meg. 

 

Környezet és Energia Operatív Program – 7.1.3.0 Ivóvízminıség javítása 

 

Kiskörei Vízmő technológiai fejlesztése – KEOP-7.1.3.0-2008-0010 

A Kisköre város vízellátását biztosító felszín alatti vízbázisra települt vízmő víztisztítási 
technológiája nem teljesíti a szolgáltatott víz paraméterei tekintetében a 201/2001. (X.25.) sz. 
Kormányrendelet elıírásait. Az 1960-as években épült, mőszakilag és erkölcsileg 
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elhasználódott és elavult vízmő telepi berendezések átépítésével valósítható meg a célként 
kitőzött arzéntalanítás és mangán eltávolítás. Az újonnan létesítendı víztisztítási technológia 
központi eleme az arzén eltávolítás. Az arzénmentesítés technológia köré csoportosítva kell 
megoldani a nyersvíz jellegébıl adódó vas, mangán és ammónia szükség szerinti eltávolítását. 
A technológiai korszerősítési javaslathoz kapcsolódóan a csurgalékvíz kezelés, elhelyezés 
valamint az elöregedett vízhálózat egyes részeinek korszerősítése a cél. 

Hevesi kistérségi települések ivóvízminıség-javító programjának II. üteme –  

KEOP-7.1.3.0-2008-0036 

Heves város, Kömlı és Pély községek ivóvízellátását biztosító felszínalatti vízbázisokra települt 
ivóvízellátó mővek nem teljesítik a szolgáltatott ivóvíz paraméterei tekintetében a 201/2001. 
(X.25.) sz. Kormányrendelet 1.sz. mellékletében elıírt határértékeket. Heves város és Kömlı 
község esetében az ammónium, Pély községben pedig az arzén és ammónium értéke nem 
felel meg az elıírt határértékeknek. A Hevesen jelenleg is üzemelı víztisztító mő (Fe-Mn) 
technológiája kerül kibıvítésre ammóniummentesítı technológiával. Kömlı és Pély 
községekben - mivel jelenleg nem rendelkeznek víztisztító mővel - ki kell építeni a teljes körő 
víztisztító technológiát, hogy a szolgáltatott ivóvíz minden paramétere megfeleljen az 
elıírásoknak. Az ivóvíztisztító technológiák bıvítési, ill. kiépítési javaslataihoz hozzá kapcsoltuk 
az elöregedett vízhálózat egyes részeinek korszerősítési igénye által indukált fejlesztési 
elképzeléseket is. 

Megvalósító, költségviselı: 

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

 

Az alegység területén lévı valamennyi ivóvízbázis állapota megfelelı, azonban egy ivóvízbázis az 
ún. sérülékeny kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a vízkivételi helyek bizonyos környezetébıl 
(felszíni védıterület) a felszíni, emberi eredető szennyezıdés 50 éven belül elérheti a vízkivételi 
helyet. Az alegység területén lévı egyetlen sérülékeny ivóvízbázison (Heves) a vízbázisvédelmi 
program keretén belül megtörtént a diagnosztika. A vízbázis biztonságban tartását az üzemeltetı 
végzi. A többi település vízbázisa a hidrogeológiai adottságok miatt nem tekinthetı sérülékenynek, 
illetve a sérülékenységet esetükben elızetes vizsgálati eredmények nem igazolják. 

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 
megelızése, a természetes, jó vízminıség hosszú távú megırzése (biztonságba helyezési fázis) 
(mindkettı IV2-intézkedés). Amennyiben a vízkivételt veszélyeztetı szennyezıforrást 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).   

Lényeges további szabályozási feladat az ivóvízbázis-védelemre vonatkozó jogi szabályozás 
korszerősítésén túl a gazdasági érdekeltség megteremtése.  

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). 
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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  

A madárvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelıen hazánkban rendszeresen elıforduló fajok 
élıhelyeit figyelembe véve kerültek kijelölésre a Különleges Madárvédelmi Területek. Az élıhely-
védelmi irányelvnek megfelelıen pedig az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása 
alapján a Különleges Természetmegırzési Területek kerültek kijelölésre. A két terület összesen, 
azaz a Natura 2000 területek nagysága az alegységen 50647 ha. Natura 2000 területen bizonyos 
tevékenységek végzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges, így többek között 
a gyep feltöréséhez, átalakításához, bizonyos fakivágásokhoz, száznál több fı részvételével zajló 
sportesemény rendezéséhez, vagy sporttevékenység folytatásához. 

Az intézkedés megvalósítása folyamatban van, az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges a 
továbbiakban: 

� A Natura 2000 fenntartási tervek készítésére, készítıjére 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) 

A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapot minısítési feltétele, hogy a felszín alatti vízkészletek 
hasznosítása nem okozhatja a felszín alatti vizektıl függı élıhelyek károsodását. További mőszaki 
intézkedést jelentenek a felszíni és felszín alatti vízhasználatok korlátozásai, megszüntetései, 
szükség esetén felszín alatti vízpótlás a károsodott felszín alatti vizektıl függı élıhelyek lokális 
rehabilitációja érdekében. 

Megvalósító, költségviselı: 

Az intézkedések megvalósítója a Natura 2000 terület tulajdonosa, kezelıje (állam, mezıgazdasági 
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. 

 

8.6.2 Halas vizek 

A halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylı édesvizek minıségérıl EU 
Irányelv rendelkezik, amelynek alapján kijelölésre kerültek a magyarországi „halas” vizek.  

A halas vizek megfelelı vízminıségének biztosítása érdekében vízszennyezettségi határértékeket 
állapítottak meg. A halas vizek vízminıségi követelményeinek biztosításához vízvédelmi 
intézkedési programot kell készíteni a kibocsátók szennyezés-csökkentési intézkedési tervei 
alapján. (VT6 - intézkedés) 

Megvalósító, költségviselı: 
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Az intézkedés megvalósítói azok a vízhasználók, akik az eseteleges nem megfelelı vízminıséget 
okozzák. A szükséges szennyezés-csökkentési intézkedések megvalósítására a Halászati 
Operatív Program (HOP) források igénybe vehetık. 

 

 

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 Monitoring 

Monitoring (ÁT3) intézkedés célja a víztestek állapotának folyamatos nyomon követését biztosító 
monitoring fejlesztése és üzemeltetése, labor- és adatbázis-fejlesztés, az intézkedések pontosabb 
tervezéséhez (állapotjellemzık pontosabb meghatározása, ok-okozati kapcsolatok feltárása), 
illetve az intézkedések hatékonyságának jellemzéséhez.  

 

8.7.4 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. 
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8.7.5 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 felelısség-
biztosításának (környezeti biztosíték) bevezetése is javasolt az esetleges szennyezések 
felszámolásának megkönnyítésére. A vízkészlet-járulék rendszer továbbfejlesztése a már jelenleg 
korlátos készletek vonatkozásában fontos, a vízkészletek fenntartható kihasználása, az erıforrás 
költségek biztosítása érdekében. 

 

8.7.6 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 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 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. 

 

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 
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� 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 

 

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 
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A tematikus akcióprogramok különbözı szakterületi programokon, illetve a KEOP prioritásokon, 
konstrukciókon keresztül valósulnak meg. 

 

3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program  

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fı célja a magyar gazdaság tartós növekedésének 
elısegítése. Az EU Víz Keretirányelve szempontjából kiemelt szerepe GOP 2. prioritásának, a 
„Vállalkozások technológiai korszerősítésének” van, amely a fenntartható fejlıdés elvét emeli ki. 

A program a környezetbarát hulladékszegény, energia- és anyagtakarékos termelési technológiák 
elterjesztését támogatja olyan önálló mővelet keretében, amelynek kiemelt és elsıdleges célja a 
környezeti teljesítmény javítása a fenntartható termelés eszközeinek alkalmazásával, erısítve a 
környezettudatos gondolkodásmódot. 

Horizontális szempontként a versenyképesség fejlesztésén túl a fenntartható erıforrás-
gazdálkodás és a környezetbarát vállalati mőködés elterjesztése a magyar gazdaságban szintén 
megjelenik a GOP-ban, amely mind a víz mennyiségi, mind minıségi elemeinek javulását maga 
után vonhatja.  

A gazdasági fejlıdés áttételesen a Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervben megfogalmazott intézkedések 
végrehajtását szolgálja, ugyanis a környezetvédelmi beruházások megvalósíthatósága erıteljesen 
függ a gazdaság állapotától. Ennek következtében Magyarország aktualizált konvergencia 
programja, amely alapvetıen gazdasági megszorító intézkedéseket tartalmaz, jelenleg 
akadályozza a VKI végrehajtását, azonban célkitőzései elérésekor a megvalósítás új gazdasági 
alapokra helyezıdhet. 

 

4. 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. 

Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe, melyek a következık: 
Dél-alföldi OP, Dél-dunántúli OP, Észak-alföldi OP, Észak-magyarországi OP, Közép-dunántúli OP, 
Közép-magyarországi OP, Nyugat-dunántúli OP. 

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 
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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. Ezek nagy részben (80%) már jóváhagyott és megvalósítás alatt álló ISPA és 
Kohéziós Alap projektek rekultivációs részei, illetve olyan hulladékgazdálkodási 
nagyprojektek rekultivációs részei, amelyeknek elıkészítése elırehaladott állapotban van. 
Azon lerakók listáját, melyek KEOP-ban megvalósuló projektek részei, a KEOP a pályázati 
kiírások rögzítik. A ROP-okba csak az itt nem szereplı települések pályázhatnak. 

� környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása 

� vizeink mennyiségi és minıségi védelme intézkedés regionális jelentıségő vízvédelmi 
területeken (VKI célkitőzéssel megegyezı projekt lehetıségek a ROP-okban): 

meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminıség javítása, 
rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-, 
tavak, holtágak, mellékágak) 

vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében (a belvízzel, 
mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, 
vízrendszer rehabilitáció) 

 

5. Közlekedés Operatív Program 

A KözOP közlekedés-fejlesztést megalapozó operatív program. Stratégiai céljai elsısorban a 
versenyképesség támogatását és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálják a közúti és 
vasúti elérhetıség javításával. A közlekedésbıl származó környezeti terhek – elsısorban a 
légszennyezés és a zajterhelés – enyhítését, és a fenntartható (erıforrás-takarékos) közlekedés 
kialakítását a KözOP keretében megvalósuló fejlesztések támogatják. A KözOP négy prioritási 
tengelyén belül a kedvezıbb környezeti hatással jellemezhetı közlekedési módok (vasúti, vízi, ill. 
általában a közforgalmú közlekedési módok) elıtérbe helyezése az alábbiak szerint valósul meg: 

   1. prioritási tengely: Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetıségének javítása 

A vízi közlekedés fejlesztésében Magyarországon elsısorban a dunai vízi út intermodális 
fejlesztését szolgálja. Ez a célkitőzés a Duna-részvízgyőjtın hátrányosan érinti a Víz Keretirányelv 
célkitőzéseit.  

   2. prioritási tengely: Térségi elérhetıség javítása 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen prioritási tengely kizárólag a vasúti és vízi közlekedés dinamikus 
fejlesztése mellett jelenthet környezeti szempontból kedvezı megoldást.  

   3. prioritási tengely: Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

Az intermodális logisztikai központok közlekedési csatlakozásainak fejlesztése révén a 
környezetbarát közlekedési módok (vasúti, vízi úti szállítás) erısítése. Ennek érdekében a 
következı idıszakban a kikötık fejlesztésének is célja a trimodális funkció betöltése (a vasúti 
kapcsolat kialakítása) és áruforgalmi központ kialakítása. Kikötık fejlesztése akadályozza a Víz 
Keretirányelv célkitőzéseinek megvalósítását.  
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6. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program több mint 1400 milliárd forint mezıgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatást biztosít a 2007-2013. évek közötti hét éves idıszakban. A program 
intézkedéscsoportokra és intézkedésekre tagolódik. Az egyes intézkedések súlyozása nagyon 
eltérı, a legnagyobb (jóllehet komplex) intézkedés csaknem 30 %-át fedi le a teljes összegnek 
(mezıgazdasági üzemek korszerősítése), a legkisebb pedig 0,02 % alatti összeggel számol 
(agrár-erdészeti rendszerek, szaktanácsadási szolgáltatások létrehozása). Szerencsés körülmény, 
hogy a VGT szempontjából legalább részben jelentıséggel bíró intézkedések a legnagyobb súlyú 
intézkedések között is megtalálhatók. Ezek az I. és II. intézkedéscsoportot érintik (százas és 
kétszázas számozású intézkedések), de az egész program végrehajtásának a támogatására 
tervezett technikai segítségnyújtás (511 intézkedés) is tartalmazhat releváns tevékenységeket a 
megfelelı döntéshozói szándék esetén.  

A két legnagyobb forrást lekötı intézkedés (együttesen 50 %, azaz évi 100 milliárd forint) a 214 
(agrár-környezetvédelem) és a 121 (mezıgazdasági üzemek korszerősítése). Az ÚMVP VKI 
végrehajtását erısítı pontjaiban kiemelt szerepet kell kapnia a VKI céloknak, annak érdekében, 
hogy a VKI 2015-ig teljesítendı elıírásai elérhetık legyenek (ezt az EU Bizottsági észrevételei is 
szorgalmazzák). Kapcsolódó intézkedések: 

1.2.1.1.Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben 

1.2.1.2.Állattenyésztést szolgáló beruházások 

1.2.5.1.Melioráció mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése 

1.2.5.3.A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés 

2.1.2. 
A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzető területek mezıgazdasági 
termelıinek nyújtott kifizetések 

2.1.3. Natura 2000 kifizetések mezıgazdasági területeken 

2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések 

2.1.6. Nem termelı beruházásoknak nyújtott támogatás 

2.2.1. A mezıgazdasági földterület elsı erdısítése 

2.2.2. Agrár-erdészeti rendszerek elsı létrehozása mezıgazdasági földterületeken 

2.2.3. Nem mezıgazdasági földterület elsı erdısítése 

2.2.4 Erdı-környezetvédelmi kifizetések 

2.2.5 Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelızı intézkedések bevezetése 

 

Halászati Operatív Program 

Halászati Operatív Program az Európai Unió által társfinanszírozott támogatás az önálló 
strukturális alapot képezı beruházásokat támogat, amelynek fı célja az alacsony hazai 
halfogyasztás növelése. Az uniós szabályozás nagyon korlátozott mértékben, de lehetıvé teszi a 
természetes vízi halászat támogatását is.  

A Halászati Operatív Programjai közül a VKI-hoz kapcsolható intézkedések a következık: 

� halastavak, telelı/tároló tavak és medencék halkeltetık építése, értéknövelı felújítása, 
gátak, tómedrek, halágyak, táp- és lecsapoló csatornák, mőtárgyak rekonstrukciója, újak 
kialakítása; (2.1. Akvakultúra) 
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� telephelyen megvalósuló szociális- és munkakörülményeket javító beruházások; telepi 
infrastruktúra fejlesztése; környezetterhelést csökkentı beruházások; halászati telephelyen 
történı közvetlen értékesítés infrastruktúrájának létesítése. (2.1. Akvakultúra) 

� halászati eszközök (beleértve a megfogott hal biztonságos tárolására szolgáló eszközöket, 
halászcsónakot és motort) beszerzése, felújítása, kivéve a fogóeszközöket; (2.2. Belvízi 
(természetes vízi) halászat) 

 

7. A Svájci és a Norvég alap 

Svájc a tíz, 2004-ben EU taggá vált ország részére öt éven át fejlesztési hozzájárulást biztosít. Az 
együttmőködési program csökkenteni kívánja egyrészt az Európai Unió tagállamai közötti, 
másrészt az érintett országok belsı viszonyaiban tapasztalható egyenlıtlenségeket.  

A prioritások közül négybe VKI-s kapcsolódású projektekkel is lehet pályázni: 

� Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzető régiókban;  

� Természeti katasztrófák megelızése és kezelése;  

� Az alapinfrastruktúra javítása/helyreállítása és modernizációja, valamint a környezet 
fejlesztése;  

� Határon átnyúló környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem. 

A támogatás minimum 40%-a a leghátrányosabb helyzetben lévı észak-magyarországi és észak-
alföldi régiókban kerül felhasználásra, külön figyelemmel Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár megyékre. 

 

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) között 2004 májusában megkötött 
megállapodás értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat 
fizetnek a belsı piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
elnevezéső támogatási forma alapját, amelyet az új, valamint a fejletlenebb régi EU-tagországok 
pályázatok révén a felzárkózásukra fordíthatnak. Norvégia hasonló céllal, a tíz új tagországgal 
megkötött kétoldalú szerzıdésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust is.  

A korábbiakhoz hasonlóan ebben e pályázati körben kilenc kiemelt területen volt lehetıség 
fejlesztési forrást igényelni. Ezek között szerepelt egyebek mellett az egészségügy, az európai 
örökség megırzése, a környezetvédelem, valamint a humánerıforrás-fejlesztés. Következı 
környezetvédelmi projekttípusokra lehet pályázni, amelyek VKI érdekeltségőek: 

� NGO-k bevonásának elısegítése a környezetvédelem területén; 

� környezettudatos nevelés; 

� szennyezést nem okozó, ún. tiszta technológiák bevezetésének elısegítése; 

� fenntartható fejlıdés; 

� organikus mezıgazdaság fejlesztése, hazai növény- és állatfajták termesztése, ill. 
tenyésztése. 
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10 A közvélemény tájékoztatása 

10.1 A tájékoztatás folyamata 

A Víz Keretirányelvben kitőzött célok eléréséhez, és így a vízgyőjtı-gazdálkodási tervek 
elkészítéséhez is, a szakemberek, kidolgozásban érintett szervezetek, a különbözı, 
végrehajtásért felelıs kormányzati szervek és a társadalom széles rétegeinek szoros 
együttmőködésére van szükség. 

A társadalom bevonása a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szerves része, amelyet többek között a 
vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet (221/2004 (VII. 21.) Korm. 
rendelet) is elıír. 

A társadalom bevonása nem a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatnak egy külön 
lépése. A VKI végrehajtásának legjobb gyakorlata csak úgy valósítható meg, ha a tervezési 
folyamat fontos lépésének végrehajtásába bevonjuk a társadalmat.  

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 bevonás a felsı-tiszai mintaprojekt keretében kidolgozott végleges társadalom-
bevonási stratégia alapján folyik. A stratégia a tanácsok kialakításán felül, többek között azt is 
elıírta, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés folyamán országszerte fórumokat kell tartani és 
vitaindító, ún. Konzultációs anyagokat is kell készíteni a társadalom számára. 

A társadalom bevonás a VKI elıírásai szerint, három fázisban zajlik. 

1. 2007. elsı félévében zajlott a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemtervének és 
munkaprogramjának társadalmi vitája, írásbeli véleményezés keretében. A beérkezett 
észrevételek alapján a tervezık által eredetileg javasolt társadalmi tanácsok összetétele 
és mőködése módosult. Egy országos, négy rész-vízgyőjtı (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) 
és 12 területi vízgazdálkodási tanács alakult, amelyeknek a közigazgatás, a civil 
szervezetek, a gazdasági szektor és a tudományos élet képviselıi a tagjaik (részletesen 
lásd 1.3.4 pontban). 

2. 2008. elsı félévében a jelentıs vízgazdálkodási kérdések feltárására és társadalmi vitájára 
került sor.A konzultáció alapját az elkészült 42 alegységi és az országos szintő 
dokumentum képezte. Az országos vitaanyagot véleményezı szervezeteknek a Vízügyi és 
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) szervezett egy zárófórumot. Az írásbeli és 
szóbeli észrevételek alapján a tervezık módosították az országos szintő, jelentıs 
vízgazdálkodási kérdésekrıl szóló dokumentumot, amely a www.euvki.hu, valamint a 
www.vizeink.hu honlapról is letölthetı. 

3. 2009-ben kerül sor a VGT tervezetek, kiemelten az intézkedési programok társadalmi 
vitájára 

 

A társadalom bevonás négy szinten folyik. 

a) Folyamatos internetes írásbeli konzultáció zajlik az elkészült anyagokról, tervezetekrıl 
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2008. december 22-tıl elérhetı volt az „Országos VGT háttéranyaga” a www.vizeink.hu 
honlapon, amely véleményezhetı volt január 30-ig. 

2008. április 22-tıl volt elérhetı az “Országos Szintő Intézkedési Programok – Országos 
vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 8. Fejezetének munkaközi anyaga” a www.vizeink.hu 
honlapon, amely véleményezhetı volt július végéig. 

2009. május végére elkészültek a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetet bemutató 
közérthetı vitaanyagok (alegységi konzultációs anyagok), amelyek elérhetıek és 
véleményezhetıek voltak 2009. július 31-ig a www.vizeink.hu honlapon. Ezek a 
konzultációs anyagok a vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek állapotjavítását célzó 
intézkedési javaslatokat tartalmazzák. A kapott véleményeket és módosító javaslatokat 
rendszeresen, írásban továbbították a tervezıknek. Az alegységi konzultációs 
anyagokra beérkezett vélemények beépítésére a következı szakaszban megjelenı 
terv tervezetek készítésekor még nem minden esetben volt lehetıség. A vélemények 
értékelésére és beépítésére vagy elvetésére csak a tervek véglegesítésekor kerül 
majd sor. Minden beérkezett vélemény foolyamatosan megtekinthetı a 
www.vizeink.hu oldalon. 

Augusztus közepéig felkerülnek a honlapra szeptember 15-i véleményezési határidıvel a 
VGT terv tervezetek, azaz a 42 alegység terv tervezete, a 4 részvízgyőjtı terv tervezet 
és az Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv tervezete. A tervezetekre beérkezı 
véleményeket és módosító javaslatokat szintén továbbítják a tervezıknek, akik a teljes 
társadalmi egyeztetési folyamat eredményei alapján véglegesítik a terveket.  

 

b) Alegységi fórumok  

Mind a 42 alegységi fórum megtartásra került 2009 június végétıl július végéig. E fórumok 
biztosították a területi lefedettséget. A fórumok nyilvánosak és nyitottak voltak minden 
érdeklıdı számára. A területen érintett érdekcsoportok közvetlen értesítést és meghívót 
kaptak az eseményekre. 

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 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. 

2009 tavaszán a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe való társadalmi bevonást elısegítendı 
az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok VGT koordinátoraival, PR 
szakembereivel, egyéb szervezetek képviselıivel több egyeztetés zajlott a társadalmi 
bevonást szervezı és irányító munkatársak között. A területi fórumok szakmai alapja 
az 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 a www.vizeink.hu honlapon 
elérhetıek. Az emlékeztetıket továbbították a tervezıknek, akik a társadalmi 
egyeztetés eredményei alapján változtatnak a terveken. 

 

c) Tematikus fórumok 
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A tematikus fórum a társadalmi véleményezési folyamat egyik csatornája. Célja egyrészt a 
VGT 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. 

A tematikus fórumoknak három fı csoportja van: országos szinten fontos témakörök (pl. 
mezıgazdaság, természetvédelem, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, 
horgászat, intézményfejlesztés, finanszírozás) továbbá a földrajzilag lehatárolható és 
különös figyelmet igénylı területek (pl. karsztvíz, Körösök), valamint a 4 részvízgyőjtı 
szintjén jelentkezı kérdések. 

A tematikus fórumokon felvetıdött kérdéskörök megtárgyalása, a javaslatok 
megfogalmazása nem ér véget a fórumokon, hanem igény esetén folytatódhat tovább az 
internetes témaspecifikus fórum-felületeken (www.vizeink.hu). 

Várhatóan 25 tematikus fórum szervezésére kerül sor augusztus, szeptember folyamán. 

d) A Vízgazdálkodási tanácsok 

A társadalmi bevonás nagyon fontos része a döntéshozás folyamatába bekapcsolódó, 
javaslattevı, véleményezı szereppel rendelkezı területi, Részvízgyőjtı és Országos 
Vízgazdálkodási Tanácsok mőködése. 

 

Emellett a széles nyilvánosság folyamatos tájékoztatására a sajtón és elektronikus médián 
keresztül került és kerül sor. 2009 tavaszától kezdıdıen során több sajtótájékoztatót szerveztek a 
téma megismertetése érdekében. 

 

10.2 A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára  

Az alegységen a területi fórum megtartására Hevesen, 2009.07.20-án került sor.  

A fórumon 32 fı vett részt.  

A fórumon 14 szervezet képviseltette magát.  

A résztvevık összesen 62 véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg. 

A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamit a tematikus 
fórumokon elhangzottak feldolgozásra kerülnek és a tervezık témakörönként mindegyikre leírják 
rövid véleményüket a következı módon. 

a terv szempontjából nem releváns hozzászólás (indoklás) 

elfogadjuk, a tervbe beépítésre került 

részben elfogadjuk, a hozzászólás egyes elemei a tervbe beépítésre kerültek (indoklás) 

nem fogadjuk el, a tervbe nem építjük be (indoklás) 

A társadalom bevonásának tényleges tartalmi hatását a tervekben a végleges tervek alapján, azok 
elkészülte után lehet majd vizsgálni és megállapítani. 

Az egyes javaslatok hatása a tervekre egyeztetési naplóban kerül rögzítésre, amely a végleges 
tervek melléklete lesz.  
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Egyeztetési napló (minta): 

FÖLDRAJZI TERÜLET  

TÉMA/KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM  

DÁTUM  

HOZZÁSZÓLÁS CÍME  

HOZZÁSZÓLÁS SZÖVEGE TÉMAKÖRÖKRE LEBONTVA  

HOZZÁSZÓLÓ  

SZEKTOR  

TERVEZİI VÉLEMÉNY  

INDOKLÁS  

 

A beküldött vélemények digitális formátumban szintén a végleges tervek társadalmi egyeztetést 
bemutató fejezetének mellékletébe kerülnek 
 

 

10.3 A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége 

A www.vizeink.hu honlapon érhetı el minden a társadalom bevonásához kapcsolódó dokumentum, 
beleértve az országos és részvízgyőjtı terv tervezetek, konzultációs anyagok és mellékletek, 
háttéranyagok, Stratégia Környezeti Vizsgálat dokumentumai. Minden írásban érkezett 
hozzászólás megtekinthetı.  Az alegységi konzultációkkal kapcsolatban az alábbi dokumentumok 
érhetık el a honlapon: 

Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének konzultációs anyaga és mellékletei 

Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének konzultációs anyagához és mellékleteihez 
érkezett naplózott, mindenki által követhetı, és tovább véleményezhetı hozzászólások 

Alegységi Területi Fórumok dokumentumai 

2) Meghívó 

3) Prezentációk 

Fórum keretei (bevezetı elıadás) 

Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás) 

4) Emlékeztetı füzér:  

emlékeztetı 

jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név és aláírás) 

4 db fotó 


