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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 tartalmazza 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 a vízi ökoszisztéma állapotából
indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha a vízi és vizektıl függı ökoszisztéma mőködését nem zavarják
jelentısen az ember által okozott hatások, illetve, az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés)
használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó
ökológiai és kémiai állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél. Egy víztest együttes
értékelése akkor lehet „jó”, ha mindkét szempontból eléri a jó állapotot. Ha vagy a kémiai vagy az ökológiai (felszín
alatti vizeknél mennyiségi) állapota ennél rosszabb, az határozza meg az összesített értékelést is.
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1 Vízgyőjtık és víztestek jellemzése
A Felsı-Bácska tervezési alegység az Alföld nagytáj dél-nyugati részén található. Lásd 1-1 és 1-2
térképek.
1-1 térkép:

Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési alegységei

1-2 térkép: A Felsı-Bácska alegység áttekintı térképe

1. fejezet

Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások
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1.1

Természeti környezet

A Felsı-Bácska tervezési alegység az ország déli felében, az Alföld délnyugati sarkában
helyezkedik el. Délen az országhatár, nyugaton a Duna folyam határolja. Északon a határt a Dunavölgyi fıcsatorna vízgyőjtıje, míg keleten az Alsó-Tisza jobb parti tervezési alegysége jelenti.
1.1.1

Domborzat, éghajlat

Természetföldrajzi szempontból a terület nagyjából két részre osztható. Egyiket az Igali gravitációs
fıcsatorna vízgyőjtıje alkotja, míg a másikat a Margitta-sziget.
Az Igali gravitációs fıcsatorna vízgyőjtıterületének északi fele felnyúlik a térség legmagasabb
részét alkotó Észak-Bácskai Hátságra, legalsó szakasza részben már beleolvad a Duna-menti
síkságba. Általában elmondható, hogy a terület északi pereme a legmagasabb, majd dél felé
haladva a vízgyőjtı területe fokozatosan lejt.
Az Igali vízgyőjtı területe 297 km2, átlagos tengerszint feletti magassága 100 m Bf. Legmagasabb
az északi része, Mátéházapuszta és Mátéháza körzete, majd déli irányba fokozatosan lejtve a
torkolat térségében alig haladja meg a 85 m Bf-i magasságot (legmélyebb része 83-84 mBf). A
vízgyőjtı felszíne hullámos, helyenként buckás. A több kilométer hosszúságú és néhány száz
méter széles buckák általában nem haladják meg az 5-10 m vastagságot. A vízrendszer legalsó,
mélyfekvéső természetföldrajzi szempontból – morfológiai és talajtani viszonyai miatt is – már a
Duna-menti síksághoz tartozik.
A Margitta-sziget a Duna-menti síkság része. Teljes területe 277 km2. A terület észak felé ék alakú,
nyugatról a Duna folyam, keletrıl a Ferenc-tápcsatorna, míg délrıl az országhatár fogja közre. Ez a
belvízrendszer a terület legmélyebben fekvı része. Átlagos magassága: 83-85 m Bf. A felszín alig
szabdalt, a Szeremle alatti részek, vagy a sziget közepén húzódó gerinc magassága sem több 8688 m Bf-nél, alig emelkedik ki néhány méterrel az uralkodó tájból.
Éghajlatát tekintve a terület Magyarország legmelegebb vidékei közé tartozik. Az évi
középhımérséklet 10-12 °C között ingadozik. Úgy az évi, mint az évszakos vagy havi
átlaghımérsékletek eloszlása meglehetısen homogén. Mindezek ellenére szélsıséges
eseményként nem ritkák nyáron a 35 °C -ot meghaladó napi maximumok, vagy a -25, -30 °C -os
téli fagyok sem.
A terület az ország mérsékelten csapadékos részei közé tartozik. A csapadék mennyisége délrıl
észak felé fokozatosan csökken. A csapadékmennyiségek éves átlaga Karapancsán 1976-1995
közötti idıszakban 628 mm volt. Ebbıl 57 % a nyári, 43 % pedig a téli félévre esik.
A relatív páratartalom sokéves átlaga 75 %.
A tervezési alegység területén szabad vízfelszín párolgás mérés nem folyik. Irodalmi adatok
alapján az éves átlagérték 800 mm körüli. Az utóbbi két évtizedben a párolgási értékek
megnövekedtek.
A tényleges evapotranszspiráció éves összege általában nem több mint 580-600 mm. A bajai
állomás adatai alapján a leggyakoribb szélirányok egy ÉNy-DK-i irányú tengely mentén
koncentrálódnak, miközben az erre merıleges ÉK-DNy-i irányú szelek igencsak ritkának
mondhatók.
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A Felsı-Bácska területe meleg, napfényben gazdag. Ezt bizonyítja az is, hogy a csillagászatilag
lehetséges 4446 napsütéses órából a tényleges napsütéses órák száma eléri a 2080-2100-at,
amibıl mintegy 1500 óra jut a nyári félévi hónapokra.
1.1.2

Földtan, talajtakaró

Az alluviális üledékképzı folyamatok sajátosságai, illetve a negyedidıszaki tektonikai mozgások
eredményeként alakult ki az Igali és a Margitta-szigeti vízrendszerek vízgyőjtıjének mai,
morfológiai illetve a pleisztocén, holocén üledékek vonatkozásában, földtani elkülönülése:



az Igali vízgyőjtı az Észak-bácskai löszhát nyugati része
a Margitta – sziget a Duna alluviális síkságának egy szakasza.

Az Igal vízgyőjtıjét magában foglaló hátsági rész folyamatos üledékképzıdéssel jellemezhetı
Negyedidıszaki képzıdményeinek feküje 75-100 m mélyen található, a vastagságuk NY-K
irányban fokozatosan nı.
A Késı-pleisztocénben a Margitta-szigetet is magában foglaló Duna-völgy megsüllyedt. A felszíni
morfológiában történt változások eredményeként az İs-Duna nyomvonala nagyjából a mai
állapotoknak megfelelı helyzetbe került. A Duna a korábban képzıdött pleisztocén üledékek teljes
egészét elhordta és helyükre durvább szemcsenagyságú alluviumot rakott le. A Duna–völgyben
fıleg ártéri képzıdési környezettel finomszemcsés alluviális üledékek, a hátság területén eolikus
eredető lösz és homok üledékek képzıdése volt jellemzı.
Talajtani szempontból az Igali vízgyőjtı heterogén képet mutat. A geológiai adottságokból eredıen
a térségben képzıdött talajok anyakızete finom és közepes szemcséjő homok, illetve lösz,
homokos lösz. A térség legnagyobb területi kiterjedéső talajtípusai a mészlepedékes csernozjom, a
humuszos homok, a réti csernozjom, a humuszos öntés és a futóhomok talajok. Kisebb területi
kiterjedése van a réti talajoknak és a foltokban megjelenı szikeseknek. Sok helyen, elsısorban a
réti csernozjom talajoknál a lösz iszappal keveredik. A térségben a könnyő mechanikai összetételő
talajok az uralkodóak.
A Margitta-sziget a Duna-völgy része, annak mélyártéri területét képezi. A Duna-völgyben a talajok
anyakızetét a folyó hordalékanyaga alkotja, így a területének legnagyobb részén karbonátos
humuszos öntéstalajok alakultak ki.
A gátakon kívüli terület holtmedrekkel tagolt mentesített alacsonyártér, melynek fı talajtípusa a réti
öntéstalaj. Ennek a talajtípusnak már kétharmada áll mezıgazdasági hasznosítás alatt. A terület
egynegyedét mocsaras ártéri ligeterdık és láperdık foglalják el.
Az Igali vizgyőjtı területén a bácskai löszös síksági jelleg mellett a homokos-futóhomokos
tájtípusok is elıfordulnak.
1.1.3

Vízföldtan

Az Igal-vízgyőjtı területén nagyobb mennyiségő és megfelelı minıségő rétegvíz tárolására a korapleisztocén közép és durva szemcséjő homokrétegei alkalmasak, melyek átlagos mélysége a
felszíntıl 50-60 és 90-120 m. A kisebb mélységő vízadókból kitermelhetı kutankénti vízmennyiség
400-500 l/perc, a nagyobb mélységőekbıl 600-800 l/perc.
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A Margitta-sziget kavicsos jellegő mederüledékei víztermelési szempontból nagyon kedvezıek,
mivel vízutánpótlások folyamatos, a kutankénti kitermelhetı vízmennyiség 400-500 l/perc.
Hátrányuk, hogy a felszínhez való közelségük, és a relatív vékony, 2-3 m vastagságú
fedıképzıdmények következtében sérülékenyek a felszíni szennyezıdésekkel szemben, illetve a
kitermelt vizek réteg eredető magas vas és ammónium koncentrációja gyakran meghaladhatja az
ivóvíz minıségi határértéket (200 µg/l, illetve 0,50 mg/l)
1.1.4

Vízrajz

A Ferenc tápcsatorna (Baja-Bezdáni csatorna) jelentıs szerepet kap a régió vízgazdálkodásában. A
Deák Ferenc zsilipen át betáplálva vizet szállít a terület mezıgazdasági vízigényeinek kielégítésére,
kapacitását megosztva a magyar és a szerb partnerek között. Belvizes idıszakban az Igali és
Margittai öblözetek belvizeinek elvezetésére is szolgál. Vízjárása gyakorlatilag teljes mértékben
mesterségesen szabályozott. Vízbetáplálásra jelenleg gravitációsan van lehetıség, ezt a Duna
vízjárása átlagosan legfeljebb az év napjainak a felében engedi meg. A tápcsatorna Bezdánnál
torkollik a Ferenc csatornába (Duna-Tisza csatornába). A torkolatnál a Sebesfoki zsilip ad
lehetıséget a vízszint és a vízszállítás szabályozására.
Az Igali vízrendszer fıcsatornája az Igali gravitációs fıcsatorna, amely Baja város határától kiindulva
elıbb D-i majd Gara alatt Ny-i irányba fordulva torkollik a Ferenc tápcsatornába. Belvízmentes
idıszakban a csatorna megcsapolja a talajvizet, bár tartósabb vízszállításra csak Gara alatt lehet
számítani. Legnagyobb mért hozama 0,7 m3/s.
Az Igali szivattyúzott öblözet belvizei a Klágya-Dunába kerülnek, ahonnan a Hercegszántói
szivattyútelep emeli át a vizet a Ferenc tápcsatornába.
A Margitta-sziget a Duna árterülete. A belvízrendszer egy gravitációs és egy szivattyúzott
öblözetre tagolódik. A gravitációs öblözetben a társulati kezeléső (Fásduna, Árkosdombi, Közréti,
Fertıs) csatornák biztosítják a vízelvezetést a Ferenc tápcsatornába, ill. a Baracskai Holt-Dunába.
A szivattyúzott öblözet csatornái az állami tulajdonban lévı Kadia-Ó-Duna, a Karapancsai
fıcsatorna, az Újfoki fıcsatorna, az Északi fıgyőjtı és a Keleti fıgyőjtı.
A területen lévı természetes állóvizek (Kadia-Ó-Duna, Nagybaracskai-Holt-Duna, Riha-tó), illetve
a wetland-ként számontartott Garai sóstó természetvédelmi védettséget élveznek.
1.1.5

Élıvilág

A Felsı-Bácska területe növénytakaró szempontjából is két részre osztható, a Margitta-szigetre és
az Igal vízgyőjtıjére. A Margitta-sziget területén lényegében két tájtípus fordul elı. Az egyik a
védgátakon belüli hullámtéren a Duna fiatal öntésanyagaival borított alacsonyártér. Az ártér
háromnegyed részét rétek, ligeterdık és szabad vízfelületek borítják. Szántóként csupán 20 %-át
hasznosítják.
A tervezési alegység területén található legnagyobb természetvédelmi védettségi szintet képviselı
terület a Duna-Dráva Nemzeti Park része, amely magába foglalja a Duna bal partján a védgáton
belüli, Bajától az országhatárig terjedı területet, és a Karapancsai Tájegységet. Védett mentett
oldali holtágak a területen: a Riha-tó, a Nagybaracskai-Holt-Duna, a Kadia-Ó-Duna.
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A szikes jellegő Garai-Sóstó vizes élıhelynek (wetland) tekinthetı. Területét mocsári és annál
kisebb nedvességigényő növényzet borítja, átlagmélysége még vízborítottság idején is 10-20 cm,
de a terület az év jelentıs részében száraz.

1.2
1.2.1

Társadalmi és gazdasági viszonyok
Településhálózat, népességföldrajz

A Felsı-Bácska “egységes és viszonylag egészséges” településszerkezető. A tervezési alegység
területe 12 önkormányzati jogú települést érint. Ezek közül egy város, egy településrészi
önkormányzat (Újmohács) és 10 község. (Baja város Szentistván városrésze nem tartozik a
tervezési alegység területére.) Az alegység területén mintegy 58 ezer ember él, akiknek 2/3-a Baja
városában, 1/3-a községekben él. A községek lakosainak többsége 1500 – 2600 lélekszámú
községekben (7 db) él, azonban található 1 db 3653 fıs község és 2 db 1000 fı alatti község is.
A térség népsőrősége, Baját kivéve alacsony, még az alföldi átlagot sem éri el. A tervezési
alegység területén az egyetlen város Baja, mely egyben funkcionálisan kistérségi központ.
Társadalmi és települési viszonyait tekintve ez a terület lényegében a trianoni határok megvonása
óta erısen periférikus helyzető, számos olyan hátránnyal (a volt Bács-Bodrog vármegye
kettéválasztása, kitelepítések, az ún. csonka megye megszőnése, a korábbi vasút és közúti
összeköttetések felszámolása, átrendezıdése, a délszláv háború, stb.) amelyek tartósan
akadályozták a térség szerves fejlıdését, a területi munkamegosztásba való bekapcsolódást
ugyanúgy, mint a kiemelkedı agráradottságok kihasználása mellett más, a modern területi
fejlıdésre ma már jellemzı gazdasági ágazatok megtelepedését, összességében a térség
eltartóképességének növelését.
1.2.2

Területhasználat

A tervezési alegység tipikusan mezıgazdasági terület, jelentıs ipar nélkül. Az alegység területének
2/3 része mezıgazdasági mővelés alatt áll, szántó. A szılı és a gyümölcsös a homokosabb,
magasabban fekvı területeken fordul elı, de területi arányát tekintve nem jelentıs. A rét-legelıerdı a terület 1/5-ét teszi ki. Területhasználatokat az alegységen lásd a 1.2 térképmellékleten.
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Belterület
Vegyes mezıgazdasági
Vizenyıs terület

1.2.3

Szántó
Rét, legelı
Álló- és folyóvíz

Szılı, gyümölcsös
Erdı

Gazdaságföldrajz

Ipar
Az alegység területén az elmúlt években megszőntek, átalakultak a nagyobb gyáregységek, a
korábbi üzemek jelentısen karcsúsodtak. A térségben hagyományos iparág volt a könnyőipar (pl.:
textilipar), az utóbbi évek azonban ez az ágazat is jelentısen visszaesett. A korábbi nagy
fémfeldolgozó és gépgyártó üzemek helyett jelenleg több kisebb vállalkozás foglalkozik az
acélszerkezetek, gépalkatrészek gyártásával. A faiparban a főrészáruk, raklapok, épületasztalostermékek, korpusz és kárpitozott bútorok, kiegészítık termelése folyik, kisebb vállalkozások
formájában. Ipari tevékenységek közül említésre méltó még a húsipar (Baja), amely régmúltra
tekint vissza és napjainkban is jelentıs teret képvisel az iparágban.
Mezıgazdaság
A kistérség területének termıhelyi adottságai a megyében a legjobbak közé tartoznak: kedvezıek
a klimatikus viszonyok (magas napfénytartam) és jó a térség talajainak termıképessége is. A
térségben a szántóföldi és kertészeti termények közül a gabona, kukorica, napraforgó, paprika
emelhetı ki, számottevı az erdıgazdaság, az állattenyésztésbıl a nyúl, a baromfi, a hal említhetı.
A vízgyőjtı-gazdálkodási alegység Baranya megyei területrésze mezıgazdasági adottságait
figyelembe véve a Bács-Kiskun megyével megegyezınek mondható.
Szolgáltatás
A mőködı vállalkozások száma 1000 lakosra vonatkoztatva mindkét kistérségben az országos
átlag fölött van, melyek nagyrészt a kereskedelmi, javítási, vendéglátási, szállítási
tevékenységekbıl profitálnak.
Infrastruktúra jellemzıi
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Az alegység területén a forgalom elsısorban az utakon zajlik, mivel a vasútvonalak hiánya éppen
ezt a vidéket sújtja leginkább (csak Baján van vasútállomás, vasútvonal nem megy át a területen).
Gyorsforgalmú úthálózat nincs, rossz a kiemelt fontosságú és a mellék utak minısége is. A dunai
hajózás lehetıségei nincsenek kellıképpen kihasználva.
Az alegység valamennyi települése ivóvízzel ellátott. Baja város önálló vízmővel rendelkezik.
A Felsı Bácska vízgyőjtı-gazdálkodási alegységen található települések nagy részének
vízellátását (Szeremlétıl Dávodig) a Baja Környéki Kistérségi Vízmő Dávodi vízbázisa szolgáltatja.
A vízbázis 4 db kútja (melyek közül 1 db tartalékkút) a rétegvizet csapolja meg.
Gara község vízigényét egy 82 m-es rétegvíz kútból nyerik. Hercegszántón két rétegvízkút
található, melyek a helyi vízigényeket elégítik ki.
Az alegység területén lévı, de a Baranya megye közigazgatási határán belül található Homorúd
község is rétegvízkútból biztosítja a vizet a lakosság számára.
A Mohácsi kistérség településeinek közmőves vízellátását a PMRV biztosítja. A vízmő 28 db
partiszőréső kúttal rendelkezik (3db tartalékkút).
Az alegység területén nagy a vízkivétel, de igen gyengék a csatornázottság mutatói (a közmőolló
nyitottsága az érzékeny és veszélyeztetett környezet miatt igen fontos elem). Szennyvíztisztító
telep jelenleg csak Baján és Garán van, de a garai csak a helyi Szociális Otthon és néhány
lakóház kommunális szennyvizét tisztítja.

1.3

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi

Vízgyőjtıgazdálkodási tervek három szinten készülnek: országos, részvízgyőjtı és tervezési
alegység szintő tervek. A tervezési alegység szintő vízgyőjtıgazdálkodási tervek összeállításáért a
vonatkozó jogszabály szerint az arra kijelölt Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)
felelıs. A tervek elkészítésére a Vízügyi és Környezetvédeli Központi Igazgatóság (VKKI) és a
KÖVIZIGEK konzorciuma pályázatot nyújtott be. A sikeres pályázat alapján közbeszerzési eljárás
keretében vállalkozói konzorcium kezdte meg a feladat végrehajtását.
1.3.1

Hatáskörrel rendelkezı hatóság

A tervezési alegység területén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és a 347/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a vízügyi, vízgazdálkodási feladatokat a
bajai székhelyő Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVIZIG) látja
el, mint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) általános és a Vízügyi és
Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) szakmai irányítása alatt mőködı önálló jogi
személy. Az Igazgatóság mőködési területe a Duna Bács-Kiskun megye területésre esı bal parti
vízgyőjtıje, kis részben érintve Baranya megyét is. Számos feladata közül kiemelhetık az alábbiak:
−

−
−

az állami tulajdonban lévı és az Igazgatóság kezelésébe adott vizek, vízilétesítmények és
berendezések kezelése, üzemeltetése, fenntartása, azok fejlesztésénél beruházói
feladatok ellátása,
az árvíz és belvíz elleni védekezés területi lebonyolítása, a környezeti és vízminıségi
kárelhárítás operatív feladatainak végrehajtása,
közremőködés a mőködési területe vízgazdálkodását érintı koncepciók és tervek
elkészítésében, a települési ivóvízminıség-javítással, valamint a települési szennyvizek
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−
−
−

tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális
programok elkészítésében,
vízkészlet-gazdálkodási és vízrajzi feladatok ellátása, a vízkészletek nyilvántartása, a
vízgazdálkodási információs rendszer mőködtetése,
vízgyőjtı-gazgdálkodási tervezési részegység terveinek összeállítása,
a Területi Vízgazdálkodási Tanács mőködésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az igazgatóság sokrétő feladatait szakágazati és funkcionális egységek, valamint területi szervei, a
szakaszmérnökségek útján látja el. (ADUKÖVIZIG szakaszmérnökségei: a tervezési alegység
területén mőködı Bajai Szakaszmérnökség, továbbá a Kalocsai- és Kunszentmiklósi
Szakaszmérnökség)
Az igazgatóság szoros együttmőködésben dolgozik a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelıséggel, az önkormányzatokkal, a gazdálkodó szervezetekkel és a feladatkörébe
tartozó környezetvédelmi és vízgazdálkodási szolgáltató vállalatokkal, vízgazdálkodási
társulatokkal. Az együttmőködés keretei között kell az általános térségi és parciális érdekeket
összehangolni a környezetvédelem és vízgazdálkodás állami feladataival, a szakmai
követelményekkel.
1.3.2

A tervezési végzı szervezetek

A Felsı-Bácska tervezési alegység esetében a tervek összeállításáért az Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felel. A terv elkészítését a vállalkozói konzorcium
alvállalkozójaként a szegedi Vízpart Kft. végzi. A feladatok végrehajtásában aktívan közremőködik
a terület felügyeletét ellátó két környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség
(KTVF): az Alsó-Tiszavidéki KTVF és annak a területet egy részét közvetlenül felügyelı Bajai
Kirendeltsége, illetve a Dél-Dunántúli KTVF, valamint területen természetvédelmi kezelıi
feladatokat ellátó Nemzeti Park Igazgatóságok (NPI): Kiskunsági NPI és Duna-Dráva NPI. Az
elkészült tervek véleményezésében és társadalmi elfogadtatásában fontos szerepet tölt be az
Alsódunavölgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács, és annak vízgyőjtıgazdálkodási albizottsága. Az
albizottság kiemelt feladata, hogy bekapcsolódjon az ADUKÖVIZIG területén lévı vízgyőjtıgazdálkodási alegységek tervezésével összefüggı, társadalom bevonásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásába.
1.3.3

Határvízi kapcsolatok

Az ADUKÖVIZIG szoros határvízi együttmőködést folytat a szerb vízügyi szervekkel, az
árvízvédelem, folyószabályozás, belvízvédelem, vízminıségvédelem, vízkészlet-gazdálkodás, a
hidrológiai adat és egyéb információcsere területén.
1.3.4

Érintettek

A tervezési alegység területén jogkörrel bíró és a VGT szempontjából jelentıs közigazgatási
szervek felsorolása az alábbi táblázatban található.

Önkormányzatok, egyéb
érdekvédelmi szervezetek
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6000

Kecskemét

Deák
Ferenc
3.

6720

Szeged

Oroszlán
u.2.

6000

Kecskemét

Deák F. tér
deak@bacskiskun.hu
3. IX. em.

06-76-513873

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség

7602

Pécs

Papnövelde
u. 13.

06-72-567100

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség Bajai
Kirendeltsége

6500

Baja

Bajcsy-Zs.
u. 10.

Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége
Dél-Alföldi Regionális Tanács

tér moosz@bacskiskun.hu

06-76-513875

titkarsag@del-alfold.hu

06-62-422252

Bács-Kiskun Megyei
Kistérségi Fórum
Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Tanács
Zöldhatóságok

deldunantuli@zoldhatosag.
hu

csipkes@ftvktvf.hu

06-79-421010

Nemzeti Park Igazgatóságok
Kecskemét

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

6001

Liszt F. u.
www.knp.hu
19.

06-76-482611

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság

7625

Pécs

Tettye tér 9. www.ddnp.hu

06-72-517200

ÁNTSZ Dél-alföldi
Regionális Intézete

5600

Békéscsaba

Gyulai
61.

06-66-540690

ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézete

7401

Kaposvár

Fodor J. tér
06-82-528titkarsag@somogy.antsz.hu
1.
400

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
út

titkarsag@bekes.antsz.hu

Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
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Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság

út

76/502-

6000

Kecskemét

Halasi
36.

6500

Baja

Bajcsy-Zs.
50.

6000

Kecskemét

Irinyi u. 1.

Bács-Kiskun Megyei Erdészeti
6000
Igazgatóság

Kecskemét

József
u.2.

Baja

Szent
tér 2.

Mohácsi Területi Központ

Mohács

Széchenyi
tér 1.

69-322-120

Bajai Területi Központ

Baja

Árpád tér 1.

79-420-324

ntsz@bacs.ontsz.hu

450

Vízgazdálkodási társulatok
Bácskai-Margittaszigeti VT

bamavt@emitelnet.hu

79/322-177

Erdı- és fagazdasági
szakmai és érdekvédelmi
szervezetek
Magánerdı Tulajdonosok
Egyesülete (METE)

70/ 500-3110

Erdészeti Igazgatóságok
A.

spiegl.janos@aesz.hu

06 76 501-700

Állami Erdıgazdaságok
Gemenci Erdı- és
Vadgazdaság Rt.

6500

Imre

gemenc@axelero.hu

79-324 -144

Falugazdász területi
központok

Földhivatalok
Bács-Kiskun Megyei
Földhivatal

6000

Kecskemét

6001.
100.

Bajai Körzeti Földhivatal

6500

Baja

6501. Pf. 8.
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79/322-
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Horgászegyesületek
szövetsége
Horgász Egyesületek BácsKiskun Megyei Szövetsége

6000

Kecskemét

Batthyány
utca 19

Kecskemét

Deák
Ferenc tér tuobacs@t-online.hu
3. IV. em

bacshosz@hu.interware.hu

06/76/481-893

Katasztrófavédelmi
igazgatóságok
Bács-Kiskun megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

1.4

6000

06-76502-010
502-011

Víztestek jellemzése

A tervezési alegység vízgyőjtıjén 9 felszíni víztestet határoztak meg, ebbıl 3 mesterséges
vízfolyás és 5 természetes, ill. mesterséges tó víztest (lásd 1-1. térképmelléklet). A tervezési
terület Ny-i határát képezi és egyben szervesen kapcsolódik is hozzá a Duna Baja – Déli
országhatár közti, önálló víztestként kijelölt szakasza. A területet 8 felszín alatti víztest érinti.
1.4.1

Vízfolyás víztestek

A terület jellemzıje, hogy a Duna kivételével a vízhálózatot mesterséges csatornák alkotják. A
tervezési területen 1 db természetes vízfolyás, a Duna és 3 db mesterséges vízfolyás található.

Azonosító

Víztest neve

Kategóriája, típusa

AEP445

Duna Bajától délre

25

Duna Bajától délre

AEP490

Ferenc-tápcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP606

Igali gravitációs-fıcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

AEP635

Karapancsai-fıcsatorna

26

Mesterséges vízfolyás

A tervezési terület Ny-i határát képezı Duna Baja-Déli országhatár közti, önálló víztestként kijelölt
szakasza önálló tipust képvisel.
A Dunának ezen a szakaszon jelentıs vízhozamú mellékága nincs, hidrológiai viszonyai a fölötte
lévı szakaszok hatását tükrözik. Vízjárására az éven belüli változékonyság a jellemzı. A legkisebb
vízállások általában novemberben, a legmagasabb középvízállások viszonylag kis ingadozással
május végén, június elején jelentkeznek. Levonuló észlelt vízhozamai 600-8300 m3/s
tartományban mozognak, sokévi középvízhozama 2440 m3/s.
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A Dunán máig tartóan folyamszabályozási beavatkozásokkal igyekeznek javítani az árvizek és a
jég károkozás-mentes levonulását, továbbá a káros mederelfajulások elkerülését, ami az
akadálymentes hajózásnak is feltétele. Az érintett folyószakaszon az egyik legmarkánsabb
változtatást a XIX. században végrehajtott mederátmetszések jelentették, a folyószakasz hossza
mintegy 40%-kal lecsökkent, a folyó átlagos esése közel kétszeresére nıtt, megnövelve a Duna
folyásának sebességét is, ami a víz mederalakító energiájának növekedésével járt együtt.
Hatására egy erıteljes mederbeágyazódási folyamat indult meg, melyet csak erısítettek az
építıanyag nyerési célú kotrások.
Az említett okok következtében bekövetkezett medersüllyedés az elmúlt 100 évben mintegy 1 m-re
tehetı.
A mederbeágyazódás, a kedvezı mederváltozások és a fıvédvonal elıírás szerinti kiépítése
eredményeként javultak a lefolyási viszonyok, az árvizek zöme a fımederben vonul le, és csak egy
kisebb hányada – kisebb-nagyobb feltöltıdéseket okozva – halad a hullámtéren. A
mederbeágyazódás és a hullámtér feltöltıdése következtében jelentısen romlott a környezı
területek (elsısorban a hullámtéri erdıségek, mellékágak és holtágak) természetes vízpótlása.
A Ferenc tápcsatorna (Baja-Bezdáni csatorna) mesterséges vízfolyás, a felszíni víztest-tipológia
szerint a 26-os típusba tartozik. Ökológiai potenciáljának megítéléséhez a hozzá hasonló
természetes, 19-es vízfolyás típus jelenti a célállapotot. A csatorna jelentıs szerepet kap a régió
vízgazdálkodásában. A Deák Ferenc zsilipen át betáplálva vizet szállít a terület mezıgazdasági
vízigényeinek kielégítésére, kapacitását megosztva a magyar és a szerb partnerek között. Belvizes
idıszakban az Igali és Margittai öblözetek belvizeinek elvezetésére is szolgál. Vízjárása
gyakorlatilag teljes mértékben mesterségesen szabályozott. A szabályozás célja 3-6 m3/s vízhozam
biztosítása megfelelı vízmagasság mellett. Vízbetáplálásra jelenleg gravitációsan van lehetıség,
ezt a Duna vízjárása átlagosan legfeljebb az év napjainak a felében engedi meg. A tápcsatorna
Bezdánnál torkollik a Ferenc csatornába (Duna-Tisza csatornába). A torkolatnál a Sebesfoki zsilip
ad lehetıséget a vízszin és a vízszállítás szabályozására. Alacsony dunai vízállásnál a zsilipek
zárásával tartják vissza a vizet a tápcsatornában. A tápcsatorna kiépített vízszállító képessége 12
m3/s. A Deák Ferenc zsilipre számított középvízhozam 1,8 m3/s.
Az Igali vízrendszer fıcsatornája az Igali gravitációs fıcsatorna, amely Baja város határától kiindulva
elıbb D-i majd Gara alatt Ny-i irányba fordulva torkollik a Ferenc tápcsatornába. A csatorna 271 km2
nagyságú terület belvizeit győjti össze. Belvízmentes idıszakban a csatorna megcsapolja a talajvizet,
bár tartósabb vízszállításra csak Gara alatt lehet számítani. Legnagyobb mért hozama 0,7 m3/s.
Mesterséges víztest (26-os típus). A hozzá hasonló természetes típus a 16-os kategóriába tartozó,
idıszakos kisvízfolyás, melyet a célállapot meghatározásakor figyelembe kell venni.
Az Igali szivattyúzott öblözet (21 km2) belvizei a Klágya-Dunába kerülnek, ahonnan a Hercegszántói
szivattyútelep emeli át a vizet a Ferenc tápcsatornába.
A Karapancsai fıcsatorna által összegyőjtött belvízek általában a Kadia-Ó-Dunán keresztül, a
Karapancsai szivattyútelepnél, szivattyús átemeléssel a Ferenc-tápcsatornába kerülnek. Az elmúlt
években a Kandafoki vízkivétel, továbbá az Újfoki csatorna két szivattyútelepe nem játszott
jelentıs szerepet a rendszer vízforgalmában.
A Karapancsai fıcsatorna kettıs hasznosítású, belvízelvezetési és öntözési (Kandafoki
merülıszivattyús vízkivételi mő segítségével ) célokat elégít ki. Mesterséges víztest (26 típus). A
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hozzá hasonló természetes típus a 16-os kategóriába tartozó, idıszakos kisvízfolyás, melyet a
célállapot meghatározásakor figyelembe kell venni.
A Karapancsai fıcsatornán levonuló víz szabályozását négy zsilipes mőtárgy biztosítja. A
csatornán lévı zsilipek az Újfoki zsilip kivételével (6+723 cskm) elsısorban vízhasznosítási célúak.
Az újfoki zsilipnél van lehetıség a fıcsatorna alsó szakaszára érkezı víz mennyiségét úgy
szabályozni, hogy az összhangban legyen a Karapancsai szivattyútelep mindenkori vízszállító
képességével.
A Karapancsai fıcsatornába a 11+086 cskm szelvénynél csatlakozik az Északi fıgyőjtı.
A Karapancsai szivattyútelep
becsatlakozásánál épült meg.

1.4.2

a

Kadia-Ó-Duna

holtág

Ferenc-tápcsatornába

történı

Állóvíz víztestek

Az alegység területén összesen 5 db állóvíztest található. Ezek közül 3 természetes holtág.
Méretükbıl adódóan kettı halastó (rendszer) is szerepel az állóvíztestek között, de szakmai
meggyızıdésünk szerint ezek üzemi területek nem pedig víztestek.

Azonosító

Víztest neve

Kategóriája, típusa

AIG999

Nagybaracskai Hal Kft II. tó

Mesterséges tó

AIQ010

Nagybaracskai Hal Kft. I. tó

Mesterséges tó

AIH081

Kadia Ó-Duna

12

Meszes - kis területő - sekély - benıtt
vízfelülető

AIH119

Riha-tó

13

Meszes - kis területő - sekély - nyílt
vízfelülető

AIQ011

Nagybaracskai Holt-Duna

13

Meszes - kis területő - sekély - nyílt
vízfelülető

A Kadia Ó-Duna a Mohácsi-sziget keleti részén, közvetlenül a Ferenc tápcsatorna jobb partján
található. A Ferenc-tápcsatorna építése során, egy nagy "S" kanyarulatának átvágásával
keletkezett 1875-ben. A holtág hossza 10,4 km, befogadója a Ferenc tápcsatorna14+000 cskm
szelvénye. Mindkét végét teljesen áttöltötték, tehát gravitációs kapcsolat a holtág és a Ferenctápcsatorna között nincs. Alsó áttöltésénél található a Karapancsai szivattyútelep. A holtágba
csatlakozik a Karapancsai fıcsatorna, valamint a Keleti-fıgyőjtı.
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Az állóvíztipológia szerint a 12-es tótípusba sorolt Kadia Ó-Duna 40-60 m szélességő vízfelülete
hínárnövényzettel erısen benıtt, vízmélysége helyenként a 4 m-t is meghaladja, egyes helyein
erısen feliszapolódott.
A Nagybaracskai Holt-Duna a Duna bal parti ármentesített területen, a Ferenc-tápcsatorna jobb
partján helyezkedik el. A holtág a Duna szabályozásakor, illetve a Ferenc-tápcsatorna
kialakításakor, 1875-ben alakult ki. Hossza 12,7 km, átlagos szélessége 30 m, területe 38 hektár,
átlagos vízmélysége 1 m, víztérfogata 380 ezer m3. Saját vízgyőjtıje csekély. Az alsó végénél
mőtárggyal csatlakozik a Ferenc tápcsatornához, szükség esetén vízpótlása ezen át megoldható.
Ezen kívül feltételezhetı, hogy a felszíni vízpótlás mellett - a magasabban fekvı, a Bácskai hátság
irányából kifutó talajvíz rétegekbıl - felszín alatti vízutánpótlása is van. A 13-as tótípusba tartozik,
hosszának kevesebb, mint a felén van nyílt vízfelülete, a többi része hínárnövényekkel benıtt,
néhol a meder mocsári növényekkel átnıtt, feliszapolódott.
A Riha-tó a Mohácsi-sziget nyugati részén, Mohács magasságában a Duna-menti síkságon, a
Duna balpartján található, egykori dunai holtágmaradványban alakult ki. A 2003. évben történt
felmérések alapján a tó nyilvántartott felülete 130 ha, az átlagos vízmélység 0,5 m, a tározott
vízmennyiség hozzávetıleges nagysága 650.000 m3. Száraz idıszakban vízpótlása nem
megoldott.
Nagy nyílt vízfelületével a 13-as tótipusba tartozik, a keleti szakaszán alámerült hínárnövényzet
borítja a medret.
Nagybaracskai Hal Kft. I. és II. tóegysége ugyan külön víztestként jelenik meg, de a VKI
szempontjai szerint ezek a mesterséges tavak „üzemként” tekintendık, legfeljebb más víztestekre
gyakorolt hatásuk miatt kell velük kiemelten foglalkozni.
1.4.3

Erısen módosított és mesterséges víztestek

Az alábbi táblázat az alegységen található mesterséges víztesteket mutatja be. Erısen módosított
kategóriába sorolt természetes víztestek a területen nincsenek.

Víztestek

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

1) Állapotértékelés alapján erısen módosított
kategóriába sorolt

2) Az állapotértékelés alapján bizonytalan,
hogy erısen módosítottá nyilvánítsák-e

3) Mesterséges víztestek
Ferenc-tápcsatorna
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Igali gravitációs-fıcsatorna

Belvízlevezetés

Karapancsai-fıcsatorna

Kettıs mőködéső
belvízlevezetés)

Nagybaracskai Hal Kft. I. tó

Halgazdálkodás

Nagybaracskai Hal Kft II. tó

Halgazdálkodás

1.4.4

csatorna

(öntözés

és

Felszín alatti víztestek

Az alábbi táblázat az alegység területén található felszín alatti víztesteket mutatja be (lásd az 1.7 ;
1.8; 1.9; 1.10 térképmellékleteken).

Azonosító

Víztest neve

AIQ529

Duna-Tisza közi
vízgyőjtı déli rész

AIQ522

Sekély
leáramlás

porózus,

Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész

HU_sp.1.15.2

Sekély
feláramlás

porózus,

AIQ528

Duna-Tisza közi
vízgyőjtı déli rész

HU_p.1.15.1

Medencebeli porózus
hideg, leáramlás

AIQ523

Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész

HU_p.1.15.2

Medencebeli porózus
hideg, feláramlás

AIQ515

Dél-Baranya, Bácska termálkarszt

HU_kt.1.9

Termálkarszt

Mohácsi-rögök

HU_k.1.9

Hideg karszt

Nyugat - Alföld

HU_pt.1.2

Porózus termál

Délnyugat - Dunántúl

HU_pt.3.1

Porózus termál

AIQ623

hátság

-

-

Duna-

Típusa

HU_sp.1.15.1

AIQ612

hátság

Víztest kód

Duna-

AIQ517
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Az alegység területén két darab sekély porózus víztest található melyek közül egy
hidrodinamikailag leáramlással (Észak-Bácskai löszhát területe, sp.1.15.1) egy pedig feláramlással
(Duna –völgy területe, sp.1.15.2) jellemezhetı. Az sp.1.15.1 víztest területének túlnyomó részén
semleges nyomásviszonyok jellemzıek, az egyértelmően leáramlási területek csak az ÉK-i
peremen, Rém térségében figyelhetık meg. A víztestek összterületének megközelítıleg 1/5 része
található az 1-16. számú alegység területén.
A sekély porózus víztestek szomszédos víztestekkel való laterális illeszkedése földtani
szempontból folytonosnak tekinthetı.
Hidrodinamikai megközelítésben a két víztest egy K – Ny-i, illetve ÉK – DNy-i irányú átmenetekkel
jellemezhetı regionális áramlási rendszer része, melynek Ny-i határa a Duna vonalával esik egybe.
A K-i határa megközelítıleg a Rém – Gara vonallal azonosítható. Rém térségében az sp.2.16.1
sekély porózus víztesttıl való hidrodinamikai elkülönülés a relatív magas térszínnel jellemezhetı
Illancs tengelyével egybeesı vízválasztó vonal mentén egyértelmően kijelölhetı. Délen Gara
térségében az sp.1.15.1 és a sp.2.16.1 víztestek közötti éles határvonal elmosódik, tehát a
hidrodinamikai kapcsolat lehetısége fennáll.
A víztestek feküjét képezı medencebeli porózus víztestekkel való vertikális illeszkedés túlnyomó
részt konkordáns, vagyis folytonos. Az sp.1.15.2 víztest esetében Duna vonalától keletre
megközelítıleg 10-15 km-es sávban, ahol a kavicsos teraszüledékek képviselik a sekély porózus
víztestet az illeszkedés diszkordáns, tehát feküre való település üledékhézaggal történt.
A felszín alatti vizek, a sekély porózus víztestek esetében talajvizek áramlási irányának vertikális
komponense megfelel a víztest hidrodinamikai besorolásának, tehát leáramlási területeken lefelé,
feláramlási területeken felfelé mutat. Az oldalirányú komponens egybeesik a térszín
magasságcsökkenésének irányával, tehát K-Ny-i, illetve ÉK-DNy-i irányú.
A sekély porózus víztestek egységesen egy vízadónak tekinthetık.
A sekély porózus víztestek feküjében található szintén két darab medencebeli porózus víztest
esetében hidrodinamikai szempontból hasonló elkülönítést lehet alkalmazni. (leáramlás: p.1.15.1;
feláramlás: p.1.15.2). A víztestek összterületének megközelítıleg 1/5 része található az 1-16.
számú alegység területén.
A víztestek vertikálisan egy sekélyebb elhelyezkedéső
elhelyezkedéső felsı pannon vízadóra bonthatók.

pleisztocén,

és

egy

mélyebb

A pleisztocén folyóvízi üledékekbıl álló vízadó vonatkozásában a szomszédos víztestekkel való
földtani és hidrodinamikai laterális illeszkedés, illetve az áramlási irányok megfelelnek a sekély
porózus víztesteknél leírtaknak.
A felsı pannon vízadó szintén folyóvízi, illetve folyódelta képzıdési környezethez köthetı
üledékösszletei földtani és hidrodinamikai szempontból folytonos laterális kapcsolatban vannak a
szomszédos víztestek hasonló korú porózus vízadóival. A kiemelt rögvonulatokhoz köthetı karszt
víztestekhez való illeszkedést oldal irányban tektonikai határvonal jellemzi, függılegesen a
kapcsolódás diszkordancia felület mentén történik.
Az áramlási irányok oldalirányú komponense a Pannon medence aljzatának morfológiáját követi,
megközelítıleg Ny-K-i irányú.
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Az alegység területén két karszt víztest található, melyek a Villányi-hegység Dunán átnyúló
tektonikailag kiemelt mezozoós rögvonulatéhoz köthetıek.
A Váripusztánál a felszínen is megjelenı k.1.9 Mohácsi-rögök hideg karszt víztest csak kis
területen, 28,4 km2-en érinti az alegység területét, tehát vízgazdálkodási szempontból nincs
jelentısége.
A termálvíz kitermelése szempontjából nagy jelentıséggel bíró kt.1.9 Dél-Baranya, Bácska termál
karszt víztest elıfordulása az egész alegység területére jellemzı, Ny-i és K-i irányban túl is nyúlik
azon. A különbözı mértékben kiemelt rögök mélységbeli elhelyezkedése igen változatos, tehát a
fedıt képezı porózus víztestekkel a vertikális mellett a laterális, oldalirányú illeszkedés is jellemzı.
A karszt víztestek egy egységes hidrodinamikai rendszert alkotnak. A szomszédos porózus
víztestekkel való kommunikálás túlnyomó részt tektonikai alakulatok (vetık, feltolódások) mentén
történik.
Az alegység területét Mohács és Homorúd (pt.3.1), illetve Rém térségében (pt.1.2), 51,3 km2-en
illetve 5,8 km2-en két egymástól független porózus termál víztest is érinti. A pt.3.1 Délnyugat –
Dunántúl porózus termál víztest megjelenése a Bóly, Mohács térségében található tektonikai
árokhoz köthetı és közvetlen a kt.1.9 termál karszt víztest fedıjében helyezkedik el. A pt.1.2
Nyugat - Alföld porózus termál víztest folytonos átmenettel illeszkedik a p.1.15.1 víztest felsı
pannon vízadójához. A határvonalat a 30°C-os izoterma képviseli.
Az érintett víztestek méretét és területi arányait az 1-16. számú alegységen belül az alábbi táblázat
szemlélteti:

1. fejezet

Víztest kód

Az alegységre
esı terület
(km²)

Aránya az alegység
területéhez képest
(%)

sp.1.15.1

310,6

46,4

sp.1.15.2

358,3

53,6

p.1.15.1

310,6

46,4

p.1.15.2

358,3

53,6

k.1.9

28,4

4,2

kt.1.9

668,9

100,0

pt.3.1

51,3

7,7

pt.1.2

5,8

0,9
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A felszíni víztestekkel és a szárazföldi ökoszisztémákkal való közvetlen kapcsolat túlnyomó részt a
hidrodinamikailag feláramlással és relatív magas talajvízszintekkel jellemezhetı sekély porózus
víztestek (sp.1.15.2) esetében áll fent.
Ezen víztestek területén a szárazföldi ökoszisztémák (szikes tavak, szikes mocsarak, nádas
mocsarak, láp-, mocsárrétek, láp-, ligeterdık) vízigényét a csapadék mellett, közvetlen a talajvíz
biztosítja, tehát annak minıségi és mennyiségi állapota közvetlenül érinti az élıhelyek állapotát.
A csapadékos idıszakban a felszíni víztestek vízszintjénél magasabb talajvízszint következtében a
felszín alatti víz táplálja a felszíni víztesteket.
A leáramlással jellemezhetı hátsági víztestek (sp.1.15.1) területén inkább a közvetett kapcsolat
jellemzı. A közvetlen felszín alatti víztıl függés általában csapadékos idıszakokra jellemzı és
területileg a lokális feláramlásokhoz, illetve a belvíz elvezetı csatornák torkolati szakaszaihoz
köthetı.
Csapadékszegény idıszakban a mélyen található talajvízszint következtében a beszivárgási
folyamatok felgyorsulnak így csökkentve az ökoszisztémák (homoki sztepprétek, buckaközi
lápmaradványok, homoki erdık) vízigényének kielégítéséhez szükséges víz mennyiségét. A
hátsági területeken megfigyelhetı talajvízszint süllyedés jelensége ezt a folyamatot fokozza.

1. fejezet
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2 Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások
A VGT terv egyik legfontosabb célja a víztestek jó ökológiai állapotának elérése. A víztestek
állapotátát erısen befolyásolják az emberi tevékenységekbıl eredı terhelések és hatások,
melyeknek feltárása elengedhetetlen a problémák okainak azonosításához, és megfelelı
intézkedés kiválasztásához.

2.1

Pontszerő szennyezıforrások

A pontszerő szennyezıforrások számos formában terhelik a felszíni és a felszín alatti vizeket. Az
ilyen típusú szennyezékek jól azonosíthatóak, ellenırizhetıek és szükség hatékony
intézkedésekkel jól kézben tarthatóak.
2.1.1

Települési szennyezıforrások

2.1.1.1 Települési szennyvíz
A tervezési alegység 2 településén mőködik szennyvíztisztító telep. A bajai mechanikai és
biológiai tisztítás mellett tápanyageltávolításra is képes, kapacitása 18 500 m3/d, átlagos terhelése
7000 m3/d alatt van. A tisztított szennyvíz befogadója a Duna (1479 fkm). Baja város
csatornázottsága 84 %. A garai szennyvíztisztító telep a Gyermekotthon szennyvizének
mechanikai és biológiai tisztítását végzi. A tisztított szennyvíz befogadója az Igali gravitációs
fıcsatorna 21+192 cskm szelvénye, átlagos terhelése: 39 m3/d. Az alegység határát képzı Duna
folyó befogadója a jobb parti mohácsi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének is (a
kommunális és ipari szennyvízbevezetéseket lásd a 2.1 térképmellékleten).

2-1 táblázat: Kommunális szennyvízbevezetések
Befogadó
Szennyvíztiszttíó Bevezetés Bevezetés víztest
Befogadó
telep neve
EOVX
EOVY
VT_VOR Név

Kibocsátási
pont
Kémiai
Biológiai
befogadó
SZENNYVIZ oxigénigény oxigénigény
3
fkm/cskm
m /nap
(KOI) kg/év (BOI) kg/m3

Baja Szennyvíztisztító
Telep

93014

640401 AEP445

Duna

1479

2246

124583

27685

Mohács Szennyvíztisztító
Telep

71816,14

623119 AEP445

Duna

1446,5

1065

53092

13478

649199 AEP606

Igali
gravitációs
fıcsatorna

21,192

16

616

112

Gara Szennyvíztisztító
Telep

74008

2.1.1.2 Kommunális hulladéklerakók
A tervezési egységben lévı, településekhez köthetı kommunális hulladéklerakók és folyékony
hulladék leürítıhelyek szennyezıforrásként jelenhetnek meg felszíni lefolyások, vagy a talajba
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történı beszivárgás miatt. E telepek használata nagyobb részben hatóságilag korlátozott vagy
tiltott, de számos esetben folytatódik az illegális lerakás, leürítés. A lerakott hulladék okozhatja a
talaj és a talajvizek további szennyezıdését.
Az alegység területén 10 db jelenleg is mőködı és 4 db felhagyott kommunális hulladéklerakó
telep található. Megfelelı mőszaki védelemmel a Felsı-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlátolt
Felelısségő Társaság által üzemeltetett vaskúti hulladéklerakó telep van ellátva.

2-2. táblázat: Kommunális hulladéklerakók a Felsı-Bácska tervezési alegységen
Lerakott hulladék
Jelenleg
mennyiség (m3/év) Rekultiválandó mőködı

Hulladéklerakó

Mőszaki
védelem

6522 Gara Külterület

3000

igen

nem

nincs

6524 Dávod Külterület

2000

igen

nem

nincs

6523 Csátalja

2100

igen

nem

nincs

igen

nem

6528
külterület

Bátmonostor
1200

nincs

6521 Vaskút Külterület

5110

igen

nem

nincs

7716 Homorúd Külterület

300

igen

nem

nincs

igen

nem

6525
Külterület

Hercegszántó
5000

nincs

7713 Dunafalva Külterület

600

igen

nem

nincs

6512 Szeremle

360

igen

nem

nincs

7713 Dunafalva

0

igen

nem

nincs

6528 Bátmonostor

0

igen

nem

nincs

68000

igen

nem

nincs

0

igen

nem

nincs

36000 t

nem

igen

igen

6500 Baja Bokodi út
6500 Baja
6521 Vaskút (regionális)
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2.1.2

Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek

2.1.2.1 Közvetlen ipari szennyvízkibocsátások
A tervezési alegység területén közvetlen ipari szennyvízbevezetés egy helyen, a Duna mohácsi
szakaszán van (a kommunális és ipari szennyvízbevezetéseket lásd a 2.1 térképmellékleten). A
Baján lévı jelentısebb üzemek szennyvizei elıtisztítást követıen a közmőhálózatba kerülnek.

2-3. táblázat: Közvetlen ipari szennyvízbevezetés a területen
NAME

Duna Bajától délre

BevX

75298

BevY

621626

Objektumnév

HDF/MDF GYÁRTÓ-ÉS FELÜLETKEZELİ ÜZEM

Település

Mohács

Elsıdleges befogadó neve

Duna

Összes kibocsátott szennyvíz
m3/év

22145

Dikromátos oxigénfogyasztás
(kg/év)

3336

Biokémiai oxigénigény (kg/év)

1209

Ammónia-ammónium-nitrogén
(kg/év)

828

Összes lebegı anyag (kg/év)

1174

2.1.2.2 Ipari hulladéklerakók
Az alegység területén nincs ipari hulladéklerakó.

2.1.2.3 Szennyezett területek
A KvVM FAVI-KÁRINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-tól folyamatosan került
feltöltésre pontszerő szennyezıforrásokra vonatkozó adatokkal. A rendszer azokat a szennyezett
területeket mutatja be, melyek klasszikus kármentesítési mőszaki beavatkozási technológiákkal
felszámolhatóak - és nem foglalkozik a vonalas és diffúz szennyezésekkel. A FAVI-KÁRINFO
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feldolgozott adatai 10 évet ölelnek fel. A feldolgozás során tényfeltárási ismeretekkel rendelkezı
szennyezett területek kerültek bemutatásra 2006-ig. A 2007. évi jogszabályváltozás következtében
megváltozott adatszolgáltatás eredményei a következı VGT idıszakban dolgozhatók fel. A FAVIKÁRINFO informatikai rendszer adattartalma alapján meghatározásra került a szennyezı anyag
minısége, a szennyezett terület nagysága, illetve a víztest területére vetítve a szennyezett terület
aránya. A pontszerő szennyezett területek nagysága miatt a tervezési alegységen lévı víztestek
vízgyőjtıi nem nevezhetık szennyezettnek. Az alegység szennyezett területei a 2.3
térképmellékleten láthatók.

2-4. táblázat: Szennyezett területek az alegységen
Viztes
SZT_kód
t_kod

SZT_072

2.1.3

HU_
sp.1.
15.2

Név

EOVX

Duna-Tisza köze Duna-völgy Déli
rész

93520

Szennyezett
fa víz
Szenny
EOVY
felszíni
ezıany
vetülete
agkód
(m2)
640879

1600

38

Szennyezıanyagok

Szennyezett terület%-os
megoszlása

TPH

0,0001%

Mezıgazdasági szennyezıforrások

2.1.3.1 Állattartó telepek
Mezıgazdasági eredető, pontszerő szennyezıforrásnak tekinthetjük a tervezési területen található
nagyüzemi állattartó telepeket. A tervezési egység területén szarvasmarha-, sertés-, baromfi- és
nyúltartás folyik. Az állattartás nagyobbrészt mélyalmos technológiai rendszerben történik, amely
ugyan nem termel nagyobb mennyiségő szennyvizet, de a nem körültekintıen folytatott
gazdálkodás mellett mindenképp szennyezıforrásnak tekinthetık. A tervezési alegység területén
található nagylétszámú állattartó telepek listája a 2-5. táblázatban található.

2-5. Táblázat: Nagylétszámú állattartó telepek a tervezési alegység területén
TLP
Hercegszántó
Homorúd
Dávod
Dávod
Mohács
Mohács
Dávod
Dávod
Homorúd
Csátalja
Mohács
Mohács

2. fejezet

IRSZ
6525
7716
6524
6524
7700
7714
6524
6524
7716
6523
7714
7700

UTCA
Külterület
Táncsics u. 58
Külterület
Dávod, Püspökpuszta
Mohácssziget, Paprét dőlı
Fenyı u. 2
Munkácsy u.2.
Munkácsy u.2
Riha-telep
Csátalja, Igal
Alsókanda 77
Mohácssziget-Szabadságpuszta

ALLATFAJ
sertés
juh
sertés
szarvasmarha
sertés
juh
juh
juh
szarvasmarha
kecske
juh
szarvasmarha

EOV_X
EOV_Y
642066
68714
630109
70723
639309
71085
637968
72632
624531
72878
622942
72895
639279
73097
639279
73097
626570
73312
643993
74445
623630
74645
635072
75188
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Mohács
Mohács
Mohács
Csátalja
Dunafalva
Csátalja
Gara
Nagybaracska
Csátalja
Dunafalva
Vaskút
Vaskút
Bátmonostor
Bátmonostor
Gara
Szeremle
Sárbogárd
Baja

7714
7714
7714
6523
7713
6523
6522
6527
6523
7713
6521
6521
6528
6528
6522
6512
7018
6500

Alsójanda 31
Felsıkanda 4
Felsıkanda 12
Külterület
Alsószállás
Csátalja külterület
Külterület
Külterület
Csátalja, külterület
Szakosított telep külterület
Központi major I
Külterület
Külterület
Hatház
Külterület(Vaskút)
Földes tanya
Pusztaegres Égett major
Mátéháza puszta

juh
juh
juh
sertés
juh
juh
sertés
sertés
juh
szarvasmarha
házinyúl
házinyúl
házinyúl
juh
juh
juh
juh
házinyúl

623486
624237
624491
643225
629067
643333
650575
639292
644434
628986
646112
646432
641611
637611
646006
633976
640148
650110

75598
76721
76886
77013
78964
78977
79013
79277
80027
80878
83615
84644
84686
84891
86413
87564
88138
89571

2.1.3.2 Hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezés mezıgazdasági területeken
A tervezési alegységen szennyvíziszap mezıgazdasági kihelyezése nem történik. Szennyvíz,
hígtrágya kihelyezésre csak egy helyen rendelkeznek engedéllyel, ami 92 ha érint Dávod
közigazgatási területén.
2- 6. táblázat: Szennyvíz, hígtrágya kiöntözéssel érintett terület
Engedélyezett
földrészlet:
település

Dávod

Engedély
érvényességi dátuma
(év)

Engedélyezett
terület (ha)

Kijuttatással
érintett-e a
földrészlet
2007-ben

Kijuttatással
érintett
terület (ha)

Kijuttatott
szennyvíz
dózisa
(m3/ha/év)

2008.

92,39

IGEN

92,39

43

2.1.3.3 Halastavakból származó vízleeresztés, halastavak
Idıszakos pontszerő bevezetésnek tekinthetık a halastavak leeresztései. A tervezési alegység
vízfolyásai közül a Ferenc-tápcsatornát, az állóvizek közül a Nagybaracskai Holt-Dunát terhelik a
Nagybaracskai Hal Kft. tavainak leeresztései.
2.1.4

Balesetszerő szennyezések

Potenciális szennyezıforrásként elsısorban a tervezési alegység területén található
üzemanyagtöltı állomások, illetve gépkocsimosók szennyezett csapadékvizei jöhetnek szóba, az
általuk termelt szennyezett víz mennyisége azonban nem jelentıs.
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2.2

Diffúz szennyezıforrások

A diffúz szennyezıforrások kezelése, az általuk okozott szennyezések felmérése, megítélése
nehéz feladat. Hatásuk ugyanakkor adott területen jelentıs lehet mind a felszín alatti vizek, mind a
felszíni vizek vízminısége szempontjából.
2.2.1
2.2.1.1

Települések
Csapadékvíz, felszíni lefolyás

Potenciális szennyezıforrásként jelenik meg a települések területén lehulló, esetlegesen
szennyezett csapadékból eredı kezeletlen felszíni lefolyás. A csapadékkal különbözı
szennyzıanyagok kerülhetnek a felszíni és felszín alatti vizekbe: a települések területérıl lemosott
olaj, nehézfémek, illetve növényvédıszerek is. A tervezési alegység területén Baja rendelkezik
csapadékvíz elvezetı rendszerrel, de a csapadékvizek kezelése itt sem megoldott.
2.2.1.2 Felszín alatti vizek szennyezıdése települések alatt
Diffúz szennyezıforrásként jelenik meg a szenyvízcsatornával és tisztítóval nem rendelkezı lakott
települések szennyvize. A tervezési egység településein – a terület szélén elhelyezkedı Baja
kivételével – kiépített szennyvíz-csatornahálózat nincs. A kommunális szennyvizek elszikkadása
vagy folyékony hulladékleürítıre való kihelyezése – fıként a magasabb talajvízállású területeken –
a terület talajvizeit szennyezheti. A területen ellenırzés nélkül elhelyezett szennyvíz mennyisége a
bajai szennyvíztisztító által kezelt szennyvíz mennyiségével összevetve, annak 1/3-ra becsülhetı.
A felszín alatti vizeket diffúz módon szennyezi továbbá a szakszerőtlen belterületi állatartás is.
2-7. táblázat: Belterületi nitrogénszennyezés

belterület
Településnév
KSH

összes
belterületi
állat N
termelése

fajlagos
állati
eredető
N
terhelés

[tonna/év]
Bátmonostor
Csátalja
Dávod
Dunafalva
Gara
Hercegszántó
Homorúd
Nagybaracska
Szeremle
Vaskút

2. fejezet

1,0
0,7
0,8
1,1
2,0
1,6
1,2
1,3
0,2
1,9

fajlagos belterület
emberi N teljes N
termelés terhelése
[kgN/ha/év]

6,5
4,2
3,4
4,1
10,7
6,6
10,0
7,2
1,7
8,1

41,0
35,0
31,5
13,1
51,7
32,9
20,2
49,8
51,7
57,6

61,5
53,3
48,9
31,2
76,4
53,4
44,2
71,0
67,4
79,7
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2.2.2

Mezıgazdasági tevékenység

2.2.2.1 Felszíni vizeket érı, erózióból és belvízelvezetésbıl származó foszforszennyezés
Az alegység területére síkvidéki jellege miatt nem jellemzı az erózió. A Dunának a tervezési
alegység határára esı szakaszán erózióból származó fosszforszennyezést okozhat a
dunaszekcsıi löszfal, azonban ez a terület nem a tervezési alegységen található. Eddig ilyen
jellegő szennyezés hatásának elkülönítésére alkalmas monitoring nem mőködött.
Magyarország erózióérzékenyterületei a 2-1. ábrán láthatók. A diffúz foszforterhelés a 2.5
térképmellékleten látható.
2-1 ábra:

Erózió érzékeny területek Magyarországon

Erózió érzékeny területek
Összes erózió érzékeny terület

440000

ha

Eróziós ter. állóvíz vízgyőjtıjén

120000

ha

Kockázatos víztest vízgyőjtın

250000

ha

A magyarország területére vonatkozó összes foszfor-emisszió (TP) területi megoszlását a 2-2
ábrán mutatjuk be. Megállapítható, hogy a tervezési alegység területén az összes foszfor emisszió
2 kg P/ha/év alatt marad, ami az országos adatokat tekintve átlag alatti értéknek tekinthetı.
2-2 ábra: Összes foszfor (TP) emisszó Magyarországon
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2.2.2.2 Felszín alatti vizek nitrát-szennyezése
Az utóbbi másfél évtizedben a mezıgazdasági termelés szerkezete átrendezıdött. A nagyüzemek
felbomlása után helyüket az egyéni gazdaságok vették át. A terület egy részén megjelentek a
kisparcellák, az öntözés háttérbe szorult, a felhasznált mőtrágya mennyisége elıször lényegesen
csökkent, mára azonban ismét emelkedı tendenciát mutat.
Az intenzív mezıgazdasági mővelés megnövekedett mőtrágya használattal jár együtt. A magas
talajvízállás, illetve a hátsági területekre jellemzı lazább szerkezető talajok a tápanyagok (azon
belül is a nitrát) felszín alatti vízbe való bejutását segíti elı. A mezıgazdasági mővelés nagy
területeken való kiterjedése következtében a nitrát többlet felszín alatti vízbe való jutása diffúz
eredető szennyezésnek minısül.

2.3

Természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások

A terület jellemzıje, hogy a Duna kivételével a vízhálózatot mesterséges csatornák alkotják. A
csatornákat eredetileg vízátvezetési és hajózási (Ferenc tápcsatorna), illetve belvíz-levezetési
céllal létesítették (Karapancsai-fıcsatorna). Funkcióként késıbb jelent meg a vízhasznosítási
igények kielégítése (öntözıtelepek, halastavak vízellátása). A csatornák létesítésekor a
mélyvonulatokat, holt medreket kötötték össze a talajmechanikai viszonyok által meghatározott
rézsőjő ásott szakaszokkal. A hidromorfológiai problémák a vízhálózat kialakításával, a hidrológiai
problémák pedig az öntözı- és tápvíz betáplálással, illetve a belvízelvezetés lehetıségeivel
függnek össze.
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2.3.1

Duzzasztások (keresztirányú mőtárgyak)

A területen lévı mesterséges vízfolyások esetében belvíz elvezetési, öntözési, és újabban a
vízvisszatartási funkció megvalósításához keresztirányú mőtárgyakkal (zsilipekkel) történı
szabályozásra van szükség.
A Ferenc-tápcsatorna alegység területére esı szakaszán egy vízszintszabályzó mőtárgy található,
a bajai Deák Ferenc zsilip. A zsilipen keresztül beengedett víz duzzsztása a Szerbia területén lévı
mőtárgyal történik. Egy torkolati zsilipen keresztül a Ferenc-tépcsatrona a befogadója az Igali
garvitációs-fıgyőjtı vizének, melyen további 4 zsilip van. Zsilippel történı szabályozás a
Karapancsai-fıcsatorna esetében 4 helyen történik. A zsilipekkel végrehajtott duzzasztás mértéke
– a morfológiai viszonyokbó adódóan – nem jelentıs, 1 m alatti.

2.3.2

Folyószabályozás, árvízvédelmi töltések

Árvédelmi töltéssel a területen csak a Duna érintett. Az árvédelmi töltések az árvízi biztonság
érdekében elengedhetetlenül fontosak, társadalmi érdeket szolgálnak.
A Duna fıága a Felsı-Bácska tervezési alegység által érintett szakaszon még a honfoglalást
követı idıkben is keletebbre volt, Baja alatt a jelenlegi holtágak nyomvonalai, illetve a Ferenctápcsatorna jelzik az egykori medret.
A Dunán a máig tartó folyamszabályozási beavatkozások célja biztosítani azokat a feltételeket,
amelyek lehetıvé teszik a mértékadó nagyvízhozamok károkozás-mentes levonulását, a normális
hordalék- és jéglevonulást, a káros mederelfajulások elkerülését, a hajózást.
Az elsı folyószabályozási munkákat a Víz Építı Királyi Biztosság végezte.
A két világháború idıszakában említésre méltó szabályozási munkák nem folytak. A következı
idıszak szabályozási munkáit alapvetıen az 1956. évi jeges és az 1965. évi nagy dunai árvíz
határozta meg. Az árvizeket követıen a jelentısebb folyószabályozási kımővek kezdetben a
középvíz magasságára, késıbb ettıl alacsonyabb szintre épültek ki, elsısorban a jeges árvizek
biztonságos levezetése és a hajóút kialakítása, fenntartása, illetve a mederbeágyazódási folyamat
csökkentése céljából.
Az elsı kezdetleges és nem összefüggı árvédelmi töltéseket a Margitta-szigeti ártéri öblözet
védelmére a XIX. század harmincas éveiben kezdték építeni. A Margittaszigeti Ármentesítı és
Belvízmentesítı Társulat megalakulásával folytatódtak a töltéserısítések, magasítások, ennek
ellenére az 1952-ig tartó idıszak alatt a töltések erısítése elmaradt a biztonságos kiépítés
mértékétıl.
Gátszakadás utoljára az 1956. márciusi jeges árvíz során volt, mely minden korábbi árvízi tetızést
meghaladva – Paks kivételével-, (a mértékadó bajai vízmércén mért) 1037 cm-es árvízszinttel
/LNV/ vonult le. A tetızéshez képest hosszú töltésszakaszon magassági hiány volt, így
töltésmeghágásból 14 gátszakadás keletkezett Dunafalva és Szeremle között.
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A jeges árvíz levonulását követıen meginduló és 1965-ig tartó árvédelmi töltésfejlesztés
eredményeképpen a Duna bal parti töltéseinek koronaszintje mindenütt elérte, vagy meghaladta az
1956-os mértékadó árvízszintet, az 1965. évi árvíz minden korábbinál erısebb töltések között
vonult le, viszont az árvízvédelmi vonal védıképessége még csak magassági értelemben állta ki a
próbát.
Az 1965-ös árvíz tapasztalatai alapján indult meg a fejlesztési munka a legjobban veszélyeztetett
Magitta-szigeti védvonalon, mely 1974-ben fejezıdött be.
A Baja-D-i országhatár közötti 47,8 km hosszúságú védvonal teljes hosszában a jelenlegi
koronaszint 80-150 cm biztonsági magassággal meghaladja a mértékadó árvízszinti elıírást.
A védelmi szakasz hullámterében összesen 4 (Bátai, Kondorosi, Malomrájai, Nagypandúrszigeti)
nyárigáttal védett öblözet van.

2.3.3

Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás

A tervezési alegység területén a természetes vízjárás elsısorban a belvízelvezetı csatornák
kiépítésével változott meg. A Ferenc-tápcsatorna vizét a Deák Ferenc zsilipel szabályozzák, a
Duna mindekori vízállásának függvényében.
1802-ben átadták a Duna-Tisza közi hátság D-i talpvonalánál épített Duna-Tisza csatornát
(Ferenc-csatornát), aminek célja a hajóút lerövidítése volt. A Duna-Tisza csatorna vízellátására
elsısorban a Bezdánnál épült Ferenc József hajózsilip hivatott. A kizárólag csak gravitációs dunai
vízpótlásra támaszkodó csatorna vízszintje hajózás szempontjából bizonytalan volt, ezért a
torkolatát feljebb hozták a Margittaszigetet határoló fokmeder bezdáni torkolatához, ugyanakkor a
fokmeder felsı, Dunai kiágazását áthelyezték a Sugovicára, vagyis kialakították a jelenlegi Ferenctápcsatornát 1870 és 1875 között. Az így elkészült csatorna két végére hajózsilipes
vízszintszabályozó mőtárgy épült. A Sugovicából a Deák Ferenc zsilipen keresztül beengedett
vizet a 44 km-re lévı Sebesfoki zsilippel visszaduzzasztották, kisvíz idején az így megemelt
vízszintbıl biztosították a Ferenc-csatorna hajózási vízszintjét.
A Ferenc-tápcsatornát részben új, kotrógéppel ásott mederként, részben a területen húzódó holt
Duna-ágak nyomvonalának felhasználásával alakították ki.
A duzzasztás miatt a tápcsatorna mentén töltésépítés vált szükségessé, ami sok gondot okozott a
gazdálkodóknak, mivel a dunai áradások során a területre jutó víz nem tudott lefolyni. A
csatornaépítés káros mellékhatásainak kiküszöbölése csak az 1904-ben átadott Karapancsai,
illetve az 1926-ban átadott Hercegszántói szivattyútelepek üzembe helyezésével történt meg. E
két belvízátemelı szivattyútelep ma is az ADUKÖVÍZIG legtöbbet üzemelı szivattyútelepe.
Az ásott meder jellemzıen trapéz szelvényő. A mederfenék szélessége az eredetileg ásott
szakaszokon 10 m, a rézső 1:2 hajlású. A holtágak nyomvonalán haladó szakaszon ezek a
méretek változóak. A vízmélység az ásott szakaszokon 2,0-2,5 m, de a holt medrekben helyenként
eléri a 4,0-4,5 métert is.
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A víztestként kijelölt szakasz medrének átlagos szélessége 37 m.
A mederanyagra jellemzı a zöldesszürke színő, közepesen kötött, közepesen meszes agyag.
A tápcsatorna kiépített vízszállító képessége 12 m3/s.
A szabályzatban meghatározott max. üzemvízszint: 84,62 mBf.
min. üzemvízszint: 83,62 mBf.
A meder átjárhatósága a Deák Ferenc zsilip miatt korlátozottan biztosított.
Az 1875-tıl üzemelı Deák Ferenc zsilip a tápcsatorna felsı szabályozó mőtárgya. Hossza 96 m.
Két részbıl áll: a 16,7 m széles tápzsilipbıl és a 9,5 m széles hajózsilipbıl.
A történeti áttekintésben említésre került, hogy a Ferenc-tápcsatorna a századforduló óta belvízbefogadóként is mőködik.
Az 1875-ben elkészült Ferenc-tápcsatorna a Duna Baja-Bezdán közötti árterületét töltéseivel É-D-i
irányban kettéosztotta, így megszőnt a Margitta-sziget vízlevonulásának természetes lehetısége.
A Margittaszigeti Ármentesítı és Belvízlevezetı Társulat az 1899-1904 közötti idıszakban
megépítette a sziget fıcsatorna hálózatát, felhasználva a meglévı fokok természetes irányát,
amely megegyezett a vízlevonulás természetes irányával. A belvizeket egy átvágással kizárt
holtágba, a Kadia-Ó-Dunába vezették. A holtág D-i végén 1904-ben építették meg a Karapancsai
szivattyútelepet.
A belvízelvezetés megoldása után megjelent a vízpótlás igénye is, hiszen a termésátlagok további
növelése, a termésbiztonság fokozása e nélkül elképzelhetetlen volt. E célból szivattyúállást
alakítottak ki a Nagybaracskai-Holt-Dunán (Barkás vízkivétel) és Kandafoknál közvetlen vízkivétel
épült, mely a Karapancsai fıcsatorna végszelvényébe emelte a Duna vizét. Az öntözési céllal
beemelt, tápanyagokban gazdag Duna-víz nyilvánvalóan megváltoztatta a csatorna természetes
vízkészletét és a vízminıségét is.
2.3.4

Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás

A medermélyülés a Duna esetében jelent néhány problémát. Alluviális vízfolyásoknál a
medermélyülés részben természetes jelenség, de az utóbbi évtizedekben a Dunán kialakult 1 m
közeli medermélyüléshez az emberi tevékenység (szabályozás, ipari célú kotrás) is hozzájárult.
A magyarországi alsó Duna-szakasz szabályozási munkáinak (folyószabályozás, ármentesítés, és
a kapcsolódó mederanyag kitermelés) eredményeként a jeges árvizek veszélye nagymértékben
csökkent, a folyószakasz jelentıs részén biztosítható az elıírt mérető hajózóút, az árvízvédelmi
mővek védik a mentett oldali értékeket. Az, hogy a folyamszabályozás viszonylag stabil,
helyszínrajzi értelemben állandónak tekinthetı Duna-medret hozott létre, bizonyos szempontok
szerint kedvezıtlen következményekkel is jár. Ezek közül a legjelentısebb a Duna fımedrének
süllyedése, mely a természetes mederváltozások mellett alapvetıen az emberi beavatkozásokra
vezethetı vissza.
A vizsgálatok szerint a mederváltozások fıbb kiváltó okai: a mederátmetszések, a
folyószabályozás, az 1960-es évek közepén megkezdett túlzott mértékő ipari célú kotrások és az,
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hogy a felsı-dunai duzzasztók üzembe helyezése óta az osztrák szakaszról görgetett hordalék
gyakorlatilag nem ékezik.
A mederváltozásokból származó problémák:
A mederbeágyazódás és a hullámtér feltöltıdése felgyorsította a mellékágak és holtágak
elszigetelıdését a fımedertıl. A mellékágak és holtágak kiszáradnak, vagy pangó vizes
területekké válnak, amely elsısorban a vizes élıhelyekre, vízminıségre van káros hatással. A
mellékág és holtágak rehabilitációját elısegítı mederkotrás, vízátvezetés és a víz visszatartását
szolgáló mőtárgyak építése azonban igen költségigényes beavatkozás.
A mederbeágyazódás nem kedvezett a gazdag állat- és madárvilágnak otthont adó hullámtéri
erdı-, vad- és halgazdálkodásnak, a rekreációs turizmusnak. A kisvízszintek süllyedése a folyó
víztere felıl folyamatosan pótlódó partiszőréső vízkészletek csökkenését, a szőrıréteg
elvékonyodását vonhatja maga után.
A medersüllyedés a Ferenc-tápcsatornára is kihatott, melynek vízkészlete elsısorban a Dunából
származik gravitációs úton. Vízjárása a Duna vízjárásától függ, gyakorlatilag teljes mértékben
mesterségesen szabályozott. A szakemberek átfogó vizsgálatai egyértelmően kimutatták, hogy a
Duna medermélyülésének következtében a rendszerbe történı vízpótlás akadályoztatása
átlagosan 40 napról 71-72 napra nıtt.
Egyértelmő, hogy a mederszabályozások és ármentesítések kezdete elıtti állapotokhoz nem lehet
visszatérni, de következményeit orvosolni lehet. Az esetlegesen tervezett mellékág és holtág
rehabilitációs beavatkozásokat úgy kell elvégezni, hogy azok észrevehetıen ne rontsák a
térségben az árvíz- és jéglevonulási, valamint a hajózási viszonyokat.
A beavatkozások hatásait külön-külön mérlegelni kell.
A csatornákon a morfológiai problémák meghatározó módon a nem megfelelı fenntartásból
adódnak. Ennek oka elsısorban finanszírozási, azaz az állami szerepvállalás és a rendelkezésre
bocsátott pénzösszeg közötti jelentıs eltérés. Az utóbbi években a mőszakilag indokolt összegnek
csak a töredékét, körülbelül 30-40%-át tudja biztosítani a központi költségvetés. A nem megfelelı
fenntartásnak lehetnek ugyan mőszaki okai is, de végsı soron a szükséges technikai hiányra és a
finanszírozásra vezethetı vissza.
Az okok között másodikként a szők hullámtér jelenik meg. Meg kell jegyezni, hogy esetünkben
ezzel a fogalommal a védısáv (puffer zóna) hiányát jelöltük (az országosan egységes
segédletekben külön a ennek hiánya nem jelent meg). Különösen a magas aranykorona értékő
mezıgazdasági területek között húzódó csatornák esetében jellemzı hogy a csatorna part éléig
szántanak. A védısáv hiánya közvetlenül vezethet a vizek tápanyagtartalmának jelentıs
növekedéséhez.

2.4

Vízkivételek

Az alegység területén mind a felszíni, mind a felszín alatti vízkivételek lehetısége adott. Felszíni
vízkivételek elsısorban öntözési céllal, valamint halastavak üzemeltetése céljából történnek. A
felszín alatti vízkivételek ivóvíz biztosítását, valamint fürdık üzemeltetését szolgálják.
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2.4.1

Vízkivétel felszíni vizekbıl

Felszíni vízkivételek a terület vízfolyásai közül a Ferenc tápcsatornából, valamint - mindössze egy
helyen – a Karapancsai fıcsatornából történnek. A mintegy 6,15 millió m3/év engedélyezett
vízmennyiség jelentıs rész (94%-a) halastavak üzemeltetését szolgálja. Állóvízbıl történı
vízkivétel a Nagybaracskai Holt-Dunán történik, öntözési céllal, 1600 m3/év mennyiségben.
Víztestet
alkotó
vízfolyás
neve
Ferenctápcsatorna

Vízkivétel helye

0+400 jp

EOVY

EOVY

Engedélyes
megnevezése

639024

65940

Vöı Imre

Vízkivétel céja

Idıszakosság

öntözés

I

halastó

I

Baja-Hal Kft.

halastó

I

69476

Hodován
Jánosné

öntözés

I

637070

69906

Sas Antal

öntözés

639546

74195

Dudás József

Ferenctápcsatorna

12+848 jp

637803

Haltermelı és
67254 Értékesítı Kft.

Ferenctápcsatorna

13+930 jp

637205

68122

Ferenctápcsatorna

15+600
bp

636522

Ferenctápcsatorna

16+000
bp

Ferenctápcsatorna

21+500 jp

Engedélyezett vízsugár
[l/s]

Engedélyezett
vízmrennyiség [m3/év]

0,96

Tényleges
vízmennyiség [m3/év]

1000

1000

-

1779400

1779400

-

190479

190479

2,70

2800

2800

I

1,93

2000

2000

öntözés

I

0,46

480

0

öntözés

I

115,74

120000

0

0,46

480

480

2280

2280

15000

0

3579000

3492000

Ferenctápcsatorna

22+500 jp

639833

Dávodi
Augusztus 20
75088 Mg. Rt.

Ferenctápcsatorna

22+900 jp

639984

75442

Horváth János öntözés

I

Ferenctápcsatorna

23+500 jp

640052

76040

Hiezl zoltán

halastó

I

Ferenctápcsatorna

29+400 jp

637651

80212

Haladás Mg.
Szöv.

öntözés

I

Ferenctápcsatorna

29+740 jp

637584

80549

Haltermelı és
Értékesítı Kft.

halastó

I

Ferenctápcsatorna

35+100
bp

638392

85402

Mike Zoltán

öntözés

I

8,25

8550

8550

Kamarás88026 Duna Kft.

öntözés

I

188,08

195000

35100

228000

228000

Ferenctápcsatorna

39+500 jp

641020

Ferenctápcsatorna

42+260 jp

641551

9027

Ivanov Emil

halastó

I

Karapancsai
-fıcsatorna

3+200 bp

632708

68178

Becsei Kft.

öntözés

I

14,47
-

1,09

Összesen:
Víztestet
Vízkivétel
alkotó
helye
állóvíz neve

Vízkivétel céja

Idıszakosság

Engedélyezett vízsugár
[l/s]

EOVY

EOVY

Engedélyes
megnevezése

Nagybaracsk
ai Holt-Duna n.a

637036

78489

Hajdú Imre

öntözés

I

0,12

Nagybaracsk
ai Holt-Duna n.a

637036

78489

Hajdú Imre

öntözés

I

0,04

11280
5753369

Engedélyezett
vízmrennyiség [m3/év]

Összesen:
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2.4.2

Vízkivétel felszín alatti vizekbıl

Az alegység területén a 1960–as évek közepétıl a települési közüzemi vízmővek elterjedése,
illetve a vízhasználatok általánossá válása fıleg a rétegvizeket és közvetetten a talajvizeket is
érintı, túlzott mértékő felszín alatti vízkitermeléshez vezetett.
A lakosság vízellátását biztosító vízmővek által kitermelt vízmennyiség 1965 – 1990 közötti
idıszakban közel 5-szörösére emelkedett. A 90-es évek második felétıl ez a növekedés megszőnt,
stagnáló állapot vált jellemzıvé.
Napjainkban a közüzemi vízigények jelentıs részét parti szőréső vízbıl biztosítják. A parti szőréső
vízbázisok elınye, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet bıséges, utánpótlódása állandónak
tekinthetı. Hátránya, hogy az általában kis mélységő vízadó összletek és a vékony fedıréteg
következtében a parti szőréső vízbázisok sérülékenynek tekinthetık a felszíni szennyezıdésekkel
szemben.
A rétegvíz-kitermelés mellett a talajvíz-kitermelés is növekedett. A tanyák körül újjászületett
gazdaságok, kiskertek vízigényének biztosítására talajvízbıl becslések szerint közel annyi vizet
termelnek ki, mint amennyi a régió teljes ipari vízigénye.
Az alegység területén karsztvíz kitermelése, annak hımérsékleti paramétereibıl adódóan fürdı
illetve gyógyászati céllal történik.
Az éves összes átlagos víztípusonkénti vízkivételek mennyiségének 2004-2007 közötti átlagát az
alábbi ábra szemlélteti:

Éves összes átlagos vízkivétel 2004-2007 között
(1000 m3/év)
4000
3500

3351

3000
2500

1789

2000
1500
1000

530

500
0

0

117

Hasadékos

Karszt

Parti szőréső

Réteg

Talaj

Forrás: Törzstábla
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2.5
2.5.1

Egyéb terhelések
Közlekedés

A dunai hajózás lehetıségei nincsenek kellıképpen kihasználva, a szárazföldi közlekedés
fejlıdısét az úthálózast mennyiségi és minıségi paraméterei gátolják. A térségben a közlekedés
szempontjából fejlıdést a hercegszántói határátkelı teherforgalmi átkelıvé alakítása
eredményezhet.
2.5.1.1 Víziközlekedés
A vízi közlekedés az alegység területén jelenleg az átutazó forgalomra, valamint a fıleg szemes
termény berakására kialakított kikötık árú szállítására korlátozódik.
Bajától D-re az alábbi kikötık, illetve hajózási tevékenységet végzı szervezetek vannak.

Vízfolyás

Kikötı helye, fkm, part

Üzemeltetı

Duna

1460,000

jobb

Duna-Rév Kft. (Dunafalva-Dunaszekcsı)

Duna

1450,200-1449,950

jobb

BÓLYI MG. Termelı és Ker. Rt. (Mohács)

Duna

1449,800

jobb

KREATÍV STÚDIÓ Kft.(Mohács)

Duna

1449,710-1449,560

jobb

Mohácsi Városgazd. és Révhaj. Kft. (Mohács)

Duna

1449,340-1449,000

jobb

KKK-KIKSZ (Mohács)

Duna

1449,000-1448,660

jobb

Mohácsi Logisztikai Központ (Mohács)

Duna

1448,660-1448,530

jobb

AGROGRAIN Zrt. (Mohács)

Duna

1448,190-1448,150

jobb

NKH Dél-dunántúli Reg. Ig. (Mohács)

Duna

1447,346-1447,178

jobb

Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.

Duna

1447,178-1447,010

jobb

Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.

Duna

1446,900

jobb

Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.

Duna

1446,800

bal

AGROPTI-Margittasziget Kft. (Újmohács)

Duna

1446,810

jobb

Port Danube Kft. I. sz. ponton (Mohács)

jobb

Budapesti Rendır-Fıkapitányság (Mohács)

Duna
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Duna

1446,630

jobb

Port Danube Kft. II. sz. ponton (Mohács)

A Duna a vizsgált szakaszon VI/C besorolású, ez a HKV (Hajózási Kisvízszint = DB.2004) szintig
25 dm-es vízmélység és a hajóút 180 m szélességben való biztosítását írja elı.
Az alábbi helyeken lép életbe korlátozás a HKV szint alatt.

Helye

Szélesség-Hosszúság

Fkm

Sárospart

szőkület

150 m / 1000 m

1475,5 – 1474,5 fkm

Sárospart 2

szőkület

140 m / 1000 m

1472,5 – 1471,5 fkm

Szeremle

szőkület

130 m / 1000 m

1469,0 – 1468,0 fkm

Mohács

szőkület

140 m / 1000 m

1451,5 – 1450,5 fkm

Repityi rakodó szőkület

150 m / 1000 m

1439,5 – 1438,5 fkm

A dunai árúszállítás kihasználtsága messze elmarad a lehetıségektıl.

2.5.1.2 Szárazföldi közlekedés
Az alegység területén a forgalom elsısorban az utakon zajlik, mivel a vasútvonalak hiánya éppen
ezt a vidéket sújtja leginkább (csak Baján van vasútállomás, vasútvonal nem megy át a területen).
Gyorsforgalmú úthálózat nincs, rossz a kiemelt fontosságú és a mellék utak minısége is.
2.5.2

Rekreáció

Az alegység területe a Dél-Alföldi Idegenforgalmi Régióhoz tartozik. A terület nem kiemelt
üdülıkörzet, de az alegység területén lévı felszíni vizek (vízfolyások, tavak, holtágak és
mellékágak), a védett nemzeti parki területek, termálfürdık turisztikai jelentıséggel bírnak.
2.5.2.1 Vízi turizmus
A vízi turizmus az elmúlt években egyre nagyobb jelentısséggel bír az alegység területén. A
versenyszerő evezés nagy múltra tekint vissza Baja városában, és a hobbi szintő kajak-kenu túrák
népszerősége is nı. Baja és a Duna menti települések esetében a motorcsónak közlekedési- és
munkaeszköz mellett kedvelt kirándulóeszköz lett. A terület vízfolyásai közül viziturizmus
szempontjából a Duna, a Sugovica mellékág és a Ferenc-tápcsatorna jöhet szóba. A Dunát és a
Ferenc-tápcsatornát újabban nemzetközi vizi túrák is érintik.
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2.5.2.2 Horgászat
Az alegység területén a természeti adottságoknak köszönhetıen számos mellékág, holtág
található, melyek kiváló lehetıséget kínálnak a horgászoknak, azonban problémaként felmerül,
hogy a horgászati célú haltelepítések következtében a természetes faunától eltérı fajok kerültek a
felszíni vizekbe, így az ıshonos halfajok életfeltételei romlanak.
2.5.2.3 Fürdıhelyek
Noha a tervezési alegység területén számos hely mutatkozik alkalmasnak a strandolásra, felszíni
vízfolyáson fürdızésre kijelölt hely csak Baja város belterületén, a Sugovicán található. a felszín
alatti vizeket kihasználva pedig a Dávodon és Nagybaracskán található termálfürdı nyújt
lehetıséget a pihenni vágyóknak.
2.5.3

Halászat

A tervezési alegység természetes vizein a horgászat mellett halászati tevékenység is folyik. E
vizekben (mentett oldali holtágak és tavak) a halgazdálkodás nem intenzív módon történik. A
Duna-Dráva Nemzeti Park a védett Riha tavon extenzív haltenyésztést folytat, aminek keretében a
tó halállományát ıshonos halakkal erısítik. Intenzív halgazdálkodás történik ugyanakkor a
Nagybaracskai Hal Kft. mesterséges tavain, amelyek méretük miatt tó víztestként bekerültek a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe. Ezek az üzemi területnek tekinthetı állóvizek leeresztésükkor
potenciális pontszerő szennyezıforrásként jöhetnek szóba az egyéb felszíni vizek szempontjból.

2.6

Az éghajlatváltozás várható hatásai

Az éghajlatváltozás alapvetıen befolyásolja felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi állapotát.
Figyelmen kívől hagyása kérdésessé teheti a vízgazdálkodási problémák és okok meghatározását,
veszélyezteti a beavatkozások sikerességét.
Az elmúlt idıszak csapadék-szegényebb idıszaka, a szélsıséges idıjárási viszonyok, fıként a
magas hımérséklető nyári idıszakok megváltoztatják a beszivárgási, lefolyási viszonyokat, és a
vízgazdálkodási folyamatoknak alkalmazkodniuk kell ezekhez az állapotokhoz.
Fontos feladattá válik a területen lehullott csapadék visszatartása, a meglévı vizes élıhelyek,
holtágak, mellékágak vízigényének biztosítása, a mezıgazdasági szempontból fontos öntözés
lehetıségének 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
3.1.1

Ivóvízkivételek védıterületei
Jogszabályi háttér

A védettséget az ivóvízkivételre használt, vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vízek, valamint a
halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok
ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet mondja ki. Ivóvíz kivételre 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 rendelet országosan összesen 15 vízkivételt rögzít: 3 vízfolyást, 6, a vízfolyásokon ivóvíz ellátás
céljára létesített völgyzárógátas tározót és 6 állóvizet. Védıterület kijelölése csak a völgyzárógátas
tározók esetében történt meg. A további felszíni ivóvízbázisnak szánt vizek besorolását a hatóság
- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fıvárosi/Kistérségi Intézetei, az 5000 fınél
több lakost ellátó ivóvízmővek esetében Regionális Intézetei (a továbbiakban: egészségügyi
hatóság) egyetértésével - annak tudomására jutása idıpontjától számított egy éven belül kell
elvégezni.
A felszín alatti vízbázisok esetében a sérülékenységbıl adódó károk megelızésére a 123/1997.
(VII.18.) Korm. rendelet az üzemelı vízbázisok, a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények, valamint az ásvány és gyógyvizek védelme érdekében meghatározta a biztonságba
helyezés folyamatát, és kötelezıvé tette a közüzemi vízszolgáltatók számára a termelıkutak
védıövezetének kialakítását.
A vízbázisok állapotának részletes felmérése, a védıövezetek megtervezése, és a biztonságba
helyezési tervek kidolgozása „A sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata program
keretében kezdıdött meg. Az 1997-ben elindított diagnosztikai program 2004-ig zajlott az eredeti
tervek szerint. 2004-ben már új beruházás a pénzügyi elvonások miatt nem kezdıdött. Miután az
eredeti finanszírozási ütem nem valósult meg, a program végrehajtásának határidejét a 2052/2002.
(II.27.) Korm. határozatban 2009. december 31.-re, majd késıbb határidı nélkülire módosították.
3.1.2

Ivóvízkivétel felszíni vizekbıl

A Dunának az alegység területére esı szakaszán egy helyen, Mohácson épült ki felszíni
vízkivételi lehetıség. A mohács-szigeti vízbázis kiépülte után jelentısége minimálisra csökkent.
3.1.3

Ivóvízkivétel felszín alatti vizbázisokból

Magyarországon a vízellátásban döntı szerepet a felszín alatti vízkészlet tölt be. A vízkitermelés
mintegy 45%-ban rétegvizekbıl, további 40 % parti szőréső készletekbıl és 10%-ban
karsztvizekbıl történik.
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A Kormány 3058/3581/1991. (XII.9.) határozatával elfogadott rövid- és középtávú
környezetvédelmi intézkedési tervének 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó cselekvési
program kidolgozását írta elı. A cselekvési program keretében 1996-ban sor került a sérülékeny
földtani környezetben lévı vízbázisok elızetes állapotfelmérésére az Országos Vízügyi
Fıigazgatóság megbízásából kormányzati beruházásként. A felmérés eredménye szerint az
üzemelı vízbázisok közül 580 db sérülékeny földtani környezetben található, így sérülékeny
ivóvízbázisról származik hazánkban a közüzemi rendszerekkel szolgáltatott víz 65 %-a.
Sérülékeny az a vízbázis, ahol a vízadó összletnek nincs földtani védelme, vagyis a felszínrıl
induló potenciális szennyezések rövidebb-hosszabb idı alatt elérhetik az ivóvíz kutakat (ilyenek a
karszt-, partiszőréső-, és a talajvízre települt vízbázisaink, valamint a kisebb mélységő réteg- és
hasadékos vízadók).
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 került kialakításra
vízmőtelep.
Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységbıl származó szennyezések megelızése, a
természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízmővek
környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén.
A fenti programokon kívül, jó néhány ivóvízbázis, különösen ásvány és gyógyvízbázis esetében
hatósági kötelezésre, az üzemeltetı vagy tulajdonos megbízásából készült el a védıterület
meghatározása. Ezek a védıterületi tervek, dokumentációk a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelıségeken találhatók meg.
A 3-1. 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 meghatározása2.

2

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: Védıterülettel rendelkezı felszín alatti vízbázisok az alegység területén

A vízbázis

A
Védendı
védıterület
termelés
kijelölés
(m3/nap)
szintje

jellege

típusa

sérülékeny?

Dávod Baja kistérségi vízmő

üzemelı

R

igen

6300

földhivatali

Dunafalva Vízmő
Dunafalva Bezerédi-sziget
Dunafalva Leneskert

üzemelı
távlati
távlati

T
P
P

igen
igen
igen

300
30000
30000

földhivatali
számított
földhivatali

Gara Vízmő

üzemelı

R

igen

1000

földhivatali

Hercegszántó Vízmő

üzemelı

R

igen

624

földhivatali

Homorúd községi vízmő

üzemelı

T

igen

200

földhivatali

Mohács PMRV (regionális)
Újmohács D.

üzemelı
távlati

P
P

igen
igen

33000
30000

földhivatali
számított

neve

Érintett
felszín alatti
víztestek
p.1.15.1,
sp.1.15.1
sp.1.15.2
sp.1.15.2
sp.1.15.2
p.1.15.1,
sp.1.15.1
p.1.15.1,
p.1.15.2,
sp.1.15.1,
sp.1.15.2
sp.1.15.2,
p.1.15.2
sp.1.15.2
sp.1.15.2

Az alegységen összesen 6 üzemelı és 3 távlati vízbázist tartanak nyilván, és kizárólag
ivóvízbázisokról van szó.
A vízbázisok jogi védelmének alapja a védıterület és a védıidom (123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet). A védıterületek és védıidomok méretezése a felszín alatti víz áramlási ideje (elérési
ideje) szerint történik. A védıterületek a védıidomok terepfelszínnel alkotott metszetei. Az egyes
zónáknak különbözı funkciójuk van (3-2 táblázat).
Az alegységen belül 6 üzemelı vízbázisnak van földhivatalban bejegyzett védıterülete, további 1
távlati vízbázis esetében beszélhetünk részletes számítások alapján meghatározott védıterületrıl,
és 2 távlati vízbázis esetében a védıterület csak becslésen lapul. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a
vízbázis esetében még nem végezték a diagnosztikai vizsgálatokat, ezek diagnosztikai vizsgálatok
KEOP pályázat keretében jelenleg folyamatban vannak.
3-2 táblázat: A védıterületek és védıidomok méretezése és feladata
Védıterület,
védıidom
belsı
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Védıterület,
védıidom

Elérési idı

Feladata
a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló

külsı

180 nap

Hidrogeológiai „A” zóna

5 év

a le nem bomló szennyezı anyagok elleni védelem

Hidrogeológiai „B” zóna

50 év

a le nem bomló szennyezı anyagok elleni védelem

szennyezıanyagok elleni védelem

A távlati vízbázisoknál csak a hidrogeológiai védıidom, védıövezet B zónájának határát kell
kijelölni, az A zóna határait csak akkor, ha a tervezett vízkivételek helye ismert.
A különbözı elérési idejő védıterületek azt a célt szolgálják, hogy a meglévı és a jövıbeni
szennyezı tevékenységeket különbözı mértékben lehessen akadályozni, illetve korlátozni.
A belsı védıterületek, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, állami
illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védıterületen az ingatlan tulajdonosának
kötelessége, hogy a védıterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét a vízbázis
védelem szempontjait figyelembe véve végezze.
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).

3.2
3.2.1

Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek
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.

3.2.2

Tápanyag-érzékeny területek

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
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teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Ezt a lehetıséget Magyarország
hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a
terület kijelölés módosítása nem szükséges.

3.2.3

Nitrátérzékeny területek

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 tervezés 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 alegység vonatkozásában az alábbiak szerint
csoportosíthatók:


az üzemelı és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel
külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védıterületei;



olyan területek, ahol a fı porózus-vízadó összlet teteje a felszíntıl számítva 50 m-nél
kisebb mélységben van.

A felsorolt, jogszabály szerint nitrát érzékenynek kijelölt területeket (beleértve a tápanyagterhelés
miatt érzékenynek kijelölt vízgyőjtıket is) a 3-2. térkép melléklet mutatja be.
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).
A 3-3 táblázatban, tervezési alegység területén lévı tápanyag- és nitrát-érzékeny területek
nagysága (km2) és területi aránya szerepel. A MEPAR szinten már kijelölt területeknél, a
rendelkezésre álló adatok alapján, nem végezhetı el a kijelölés oka szerinti felosztás, ezért
egyetlen adatként szerepelnek. A jogszabály alapján történt kijelölés kis mértékben emelte a nitrátérzékeny területeket.
A VGT intézkedési javaslatai között szerepel a nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata, a
következı Nitrát Akcióprogramhoz kapcsolódva.
3-3 táblázat: A nitrát érzékeny területek nagysága és alegységenkénti aránya
Alegység

Alegység neve

Alegység
területe

1-16
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(km2)
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terület

676
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3.3
3.3.1

Természetes fürdıhelyek
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,
 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.
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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. 2008ban az országosan nyilvántartott 256 természetes fürdıhelybıl 228 strand kijelölése történt meg, a
78/2008. (IV. 3.) Korm.
Az alegység területén nyilvántartott 3 fürdıhelybıl 2008-ban 3 strand volt kijelölve, mindhárom
Baján, a Duna Sugovica nevő mellékágán: Gázgyár-öböli szabadstrand; Posztó-öböli
szabadstrand; Vénuszdombi szabadstrand.
A kijelölt fürdıhelyeket és a fürdıvíz használat szempontjából érintett víztesteket a 3-3 térkép
melléklet mutatja be.

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
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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
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
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:
•

különleges madárvédelmi terület

•

különleges természetmegırzési terület

•

kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület

•

jelölt Natura 2000 terület

•

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
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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 területek településsoros, helyrajzi számos listái
nyilvánosan hozzáférhetık 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
A számos természetvédelmi tárgyú nemezetközi egyezemény között a VGT szempontjából
kiemelt helyet foglal el „A nemzetközi jelentıségő vizes területekrıl, különösen, mint a
vízimadarak élıhelyeirıl” szóló un. Ramsari Egyezmény. Ez az egyezmény a
természetvédelmi államközi megállapodások legrégebbike, mellyel 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
tényezıje 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 jelentıs részben a
védett területeken valósulnak 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 táblázat tartalmazza. Az információk alapján megállapítható, hogy a VKI
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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.
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3-3 táblázat: Vízfolyás és állóvíz víztestek érintettsége a természetvédelmi szempontból oltalom alatt álló területek kijelölésével
Folyó víztest
Víztest neve

Alegység

EU kód

NP
igazgatóság

Védett terület
kódja3

azonosító

neve

HU_RW_AEP445
HU_RW_AEP445
HU_RW_AEP445

Duna Bajától délre
Duna Bajától délre
Duna Bajától délre

1-16
1-16
1-16

KNPI
KNPI
KNPI

Ramsari
SCI 202
SPA 15

3HU015
HUDD20032
HUDD10003

Gemenc
Gemenc
Gemenc

HU_RW_AEP445
HU_RW_AEP445

Duna Bajától délre
Duna Bajától délre

1-16
1-16

KNPI
DDNPI

NP
Ramsari

271/NP/96
3HU016

Duna-Dráva NP
Béda-Karapancsa

HU_RW_AEP445
HU_RW_AEP445

Duna Bajától délre
Duna Bajától délre

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

Ramsari
SCI 211

3HU015
HUDD20045

Gemenc
Béda-Karapancsa

HU_RW_AEP445
HU_RW_AEP445

Duna Bajától délre
Duna Bajától délre

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

SCI 202
SPA 16

HUDD20032
HUDD10004

Gemenc
Béda-Karapancsa

HU_RW_AEP445
HU_RW_AEP445

Duna Bajától délre
Duna Bajától délre

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

SPA 15
NP

HUDD10003
271/NP/96

Gemenc
Duna-Dráva NP

HU_RW_AEP490
HU_RW_AEP490

Ferenc-tápcsatorna
Ferenc-tápcsatorna

1-16
1-16

KNPI
DDNPI

SPA 15
Ramsari

HUDD10003
3HU016

Gemenc
Béda-Karapancsa

HU_RW_AEP490
HU_RW_AEP490

Ferenc-tápcsatorna
Ferenc-tápcsatorna

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

SCI 211
SPA 16

HUDD20045
HUDD10004

Béda-Karapancsa
Béda-Karapancsa

HU_RW_AEP490
HU_RW_AEP606

Ferenc-tápcsatorna
Igali gravitációs-fıcsatorna

1-16
1-16

DDNPI
KNPI

NP
SCI 425

271/NP/96
HUKN20004

Duna-Dráva NP
Dél-Bácska

HU_RW_AEP635
HU_RW_AEP635

Karapancsai-fıcsatorna
Karapancsai-fıcsatorna

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

Ramsari
SCI 211

3HU016
HUDD20045

Béda-Karapancsa
Béda-Karapancsa

3

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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Folyó víztest
Víztest neve

Alegység

EU kód
HU_RW_AEP635
HU_RW_AEP635

Karapancsai-fıcsatorna
Karapancsai-fıcsatorna

1-16
1-16

Tó víztest
Víztest neve

Alegység

EU kód

NP
igazgatóság
DDNPI
DDNPI

NP
igazgatóság

Védett terület
kódja3
SPA 16
NP

azonosító
HUDD10004
271/NP/96

neve
Béda-Karapancsa
Duna-Dráva NP

Védett terület
kódja4

azonosító

neve

AIH081
AIH081
AIH081

Kadia Ó-Duna
Kadia Ó-Duna
Kadia Ó-Duna

1-16
1-16
1-16

DDNPI
DDNPI
DDNPI

NP
SPA 16
ramsari

271/NP/96
HUDD10004
3HU016

Duna-Dráva Nemzeti Park
Béda-Karapancsa
Béda-Karapancsa

AIH081
AIH119

Kadia Ó-Duna
Riha-tó

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

SCI 211
NP

HUDD20045
271/NP/96

Béda-Karapancsa
Duna-Dráva Nemzeti Park

AIH119
AIH119

Riha-tó
Riha-tó

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

SPA 16
SCI 211

HUDD10004
HUDD20045

Béda-Karapancsa
Béda-Karapancsa

AIQ011
AIQ011

Nagybaracskai Holt-Duna
Nagybaracskai Holt-Duna

1-16
1-16

DDNPI
DDNPI

NP
SPA 15

271/NP/96
HUDD10003

Duna-Dráva Nemzeti Park
Gemenc

AIQ011

Nagybaracskai Holt-Duna

1-16

DDNPI

SCI 211

HUDD20045

Béda-Karapancsa

4

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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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.

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. A védettséget 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 értelmében, a 2006/44/EK irányelvvel összhangban a halak életfeltételeinek
biztosítása érdekében kijelölt, védelemre vagy javításra szoruló felszíni vizek (a továbbiakban:
halas vizek) azok a külön jogszabályban meghatározott azon vízfolyások és állóvizek, amelyek
környezeti minıségi jellemzıi alapján fenntartható módon képesek biztosítani, illetve a
vízszennyezettség csökkentése vagy megszüntetése esetén képesek lennének biztosítani a vízre
jellemzı ıshonos halfajok természetes biológiai sokféleségét. 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 [paduc
(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 országosan hét
vízfolyás (illetve azoknak meghatározott szakaszai) tartoznak a rendelet hatálya alá, ezek
mindegyike víztestként is ki van jelölve, de egyik sem a Felsı-Bácska tervezési alegységen
található.
***
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A védelem alatt álló területek közül az ivóvízkivételeket, a tápanyag és nitrátérzékeny területeket, a
természetes fürdıhelyeket és a védett természeti területeket a 3. melléklet térképi formában is
bemutatja. 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.
− 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. térképmelléklet)
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4 Monitoring hálózatok és programok
A felszíni és felszín alatti vizek állapotának ellenırzésére, az esetleges változások
nyomonkövetésére – összhangban a Víz Keretirányelv elıírásaival - rendszeres monitoring
vizsgálatokra van szükség. A vizsgálatok a vizek minıségi és mennyiségi állapotára is kiterjednek.

4.1

Felszíni vizek

A régebbi, országos, regionális és lokális törzshálózaton alapuló magyarországi felszíni víz
monitoring helyét 2007-ben vette át a Víz Keretirányelv követelményei alapján kidolgozott feltáró,
operatív és vizsgálati monitoringot is magában foglaló rendszer. A monitoring során mind a fizikaikémiai, biológiai, ökológiai jellemzık, mind a mennyiségi jellemzık mérése megtörténik. A
monitoring rendszer három részre oszlik:
A feltáró monitoring monitoring célja a víztestek állapotának jellemzése, információk győjtése az
egyéb monitorprogramok tervezéséhez, a hosszútávú változások értékelése. A feltáró monitor
foglalja magában a határvizi kötelezettségek teljesítése érdekében vizsgált mintavételi helyeket és
a referenciavíztestek pontjait is. Feltáró monitoring keretében 1 helyen 3 pontos
keresztszelvényben folynak vizsgálatok.
Az operatív monitoring célja a kockázatos helyzető víztestek kijelölésének támogatása,
állapotának megfigyelése és az állapot javítására tett intézkedések hatásainak nyomonkövetése.
2007-2008-ban és az elıkészítı átmeneti monitoring során 8 helyen folytak operatív monitoring
keretében vízminıségi vizsgálatok.
A vizsgálati monitoring célja a határérték-túllépések, illetve az állapotváltozások ismeretlen okainak,
a rendkívüli szennyezések mértékének és hatásainak vizsgálata, továbbá információgyőjtés ott,
ahol operatív monitoring még nem mőködik, vagy az intézkedési programok kidolgozása ilyen
információkat igényel. A tervezési alegységen ilyen céllal nem történtek vizsgálatok.

2008

Feltáró

Nemzetközi

Duna, Hercegszántó, országhatár

63400

631150

X

X

X

X

X

Ferenc-tápcsatorna

Hercegszántó, közúti híd

66670

638235

X

X

X

X

X

Ferenc-tápcsatorna

Bátmonostor-Szeremle híd

85247

638290

X

Igali gravitációs-fıcsatorna

Hercegszántó

67985

641818

X

Mintavételi hely

EOVX EOVY

Vizsgálati

2007

Duna

Víztest neve

Operatív

ÁTMENETI

Felszíni vízminıségi mintavételi helyek a tervezési alegység területén

VÍZFOLYÁSOK
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X

Igali gravitációs-fıcsatorna

Gara

77271

648122

Karapancsai-fıcsatorna

Sárhát

74395

629437

X

X
X

X

Állóvizek
Riha-tó

Sárhát

73662

626306

X

Kadia O-Duna

Hercegszántó, Budzsák

66491

636714

X

Nagybaracskai Holt-Duna

Kopárháti Híd

79500

633816

X

X

X
X

X

X

Vízminıség mintavételezés és vízhozam mérés a VKI monitoring keretében 2008-ban
Vízfolyás/állóvíz

Mintavételezési hely

EOV

Gyakoriság
/év

X

Y

24
24

63400

63115
0

24

66670

63823
5

12

77271

Hercegszántó

12

67985

Ferenc-tápcsatorna

Bátmonostor

4

85247

Karapancsai fcs.

Sárhát

4

74395

Riha-tó

Sárhát

4

73662

Kadia O-Duna

Hercegszántó, Budzsák

4

66491

Vízállás
mérés

Vízhoz.
mérés

Állomás
jellege

+

vhg
Mohác
s

T

+

*

Ü

-

m

-

+

m

Ü

-

m

-

-

m

-

Feltáró monitoring
Duna 2/121

Hercegszántó,
OH,
Közép
Hercegszántó,
OH,
Jobb
Hercegszántó, OH, Bal
HercegszántóKarapancsa

Ferenc-tápcsatorna
Operatív monitoring
Igali
gravitációsfıcsat.
Gara
-"-

24

64812
2
64181
8
63829
0
62943
7
62630
6
63671
4

+
+

+
-

***

-

Jelmagyarázat
+ van
- vízmérce nincs, észleléshez telepíteni kell
m - mőszeres mérés
vgh - vízhozam görbérıl
vghá - vízhozam görbérıl átszámítással
* megbízható vízhozamgörbe nem szerkeszthetı, automatikus vízhozam
mérı berendezést kellene telepíteni
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** vízhozammérésre alkalmas szelvény nincs
*** szivattyú adataiból számítható
Állomás jellege: T - törzs, Ü - üzemi, - nincs állomás
Kék színnel jelölt: vízhozammérés elsısorban a VKI monitoringhoz folyik

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. Ez a rendszer fıként a kémiai jellegő információkra helyezi a hangsúlyt, de
közegészségügyi szempontból fontos mikrobiológiai jellemzıket (pl. coliform és baktériumszám,
stb.) is vizsgálták az általános fıkomponens, a szerves- és szervetlen mérgezı, a radioaktív
anyagok és egyéb vízminıségi (pl. a kormeghatározásra alkalmas trícium) jellemzık mellett. A VKI
feltáró monitoringra leginkább hasonlító országos vízminıségi törzshálózatban 774 mintavételi
helyen a vízadó típusától függı program szerint havi, negyedévi, éves gyakorisággal vizsgálták a
felszín alatti vizeket. A nyolcvanas évek elejétıl kezdve fokozatosan bıvült az úgynevezett „üzemi
adatszolgáltatók” köre, elıször a nagyobb, majd kisebb vízmőveknek és fürdıknek késıbb ipari és
mezıgazdasági üzemeknek kellett vízminıségi adatot szolgáltatniuk az országos statisztikai
alapprogram keretében. 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 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. A felszín alatti vizek (forrás,
felszín közeli és rétegvíz) mennyiségi állapotáról információt szolgáltató elemek mérését
részletesen az úgynevezett „5. számú vízrajzi adatszolgáltatási és adatforgalmi rend” határozza
meg. A mérendı elemek köre döntıen a hazai vízkészlet-gazdálkodási, vízkárelhárítási igényeken
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alapszik (források vízhozama, belvizes területeken talajvíz kutak vízszintje, vagy termálvíz kutak
nyomásszintje, valamint hidrometeorológiai mérések). A hálózat kialakítása, a mérések
gyakorisága is e fent említett céloknak megfelelıen történt. A felszín alatti mennyiségi monitoring
hálózat a vízkészlet meghatározásához szükséges törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi
állomásokból, és a távlati vízbázisok megfigyelıkútjaiból tevıdik össze. 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 VKI mennyiségi
monitoring programokhoz az észlelési pontok nagy részét a hosszú ideje mőködı vízrajzi észlelı
hálózat állomásaiból választották ki, mivel a hidrogeológiai elemzésekhez legalább harminc éves
idısorokra van szükség, valamint az ezeken a helyeken mért vízszintek, hozamok a kémiai
monitoring keretében vett vízminták kiértékelésében is fontos szerepet játszanak.
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 (az alegység területén ebbıl
25 található) 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
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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.
A felszín alatti monitoring szervezeti rendszere

A jelentési monitoring helyek kijelölésnél és a mérési program meghatározásánál a következı
elveket követték:
• a mérıállomás és a mérendı paraméterek legyen reprezentatív a víztestre és/vagy egy
adott típusterületre (pl. szántó, erdı, feláramlási terület, homokos talaj)
• az állomás helye és az észlelés (mérés, mintavétel, vizsgálat) tárgya és gyakorisága
illeszkedjen a víztest és/vagy típusterület koncepcionális modellbe
• lehetıleg minden víztesten legyen legalább három-három mennyiségi és kémiai állomás
• az eloszlás horizontálisan egyenletes, vertikálisan lefelé haladva csökkenı legyen, valamint
a hálózat sőrősége vegye figyelembe a víztest változékonyságát
• a kockázatosnak ítélt víztesteken térben és idıben legyen sőrőbb az észlelés, a mérendı
paraméterek körét a probléma oka határozza meg
• védett területeken (ivóvízbázis, felszín alatti víztıl függı vizes élıhelyek), határvizeken
legyenek állomások
• a különbözı EU direktívák által elıírt monitoring miatt már lejelentett objektumok legyenek
bevonva, mint pl. nitrát irányelv, ivóvíz irányelv, Natura2000 területek
• a különbözı üzemeltetık (állami és nem állami) észlelési tevékenysége legyen
összehangolt, hatékony és a lehetı legjobb (minıségbiztosított, kifogástalan), különösen a
forrásoknál a mennyiségi és kémiai mérések kerüljenek összehangolásra
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• mennyiségi mérés nyugalmi állapotot tükrözzön (ne termelı kútban történjen)
• a sekély és sérülékeny víztesteknél a típusterületi elv érvényesüljön és inkább állami
üzemeltetéső objektum legyen
• víztest mélyebb részeinek kémiai monitoringja a termelı kutakon alapuljon, az üzemi
adatszolgáltatóval a kijelölést le kell egyeztetni
• csak jó mőszaki állapotú, vagy adatszolgáltató termelı, észlelı kutak beválogatása, azok
közül is a hosszabb idısorral rendelkezık, vagy nemzetközi adatforgalomba már bevontak
és/vagy felmőszerezett állomások elınyben részesítése
• kötelezıen vizsgálandó kémiai komponensek és a választható szennyezıanyagok
szükséges, de mégis elégséges körének és vizsgálati gyakoriságának meghatározása
országosan egységes elvek alapján történjen
• lokális hatások alatt álló észlelıhelyek kihagyása, kivétel a felszíni vizekkel való kapcsolat
bemutatására kijelöltek
• az észlelési hely könnyen megközelíthetı, költséghatékonyan, gazdaságosan észlelhetı
legyen.
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 Vízgyőjtıgazdálkodási Terv 5. fejezetében gyenge állapotúnak minısített felszín alatti víztesteken operatív
monitoringot kell majd mőködtetni.
A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle program mőködik, 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 az alegység területén 14 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.
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A vízhozammérési program - HUGWP_Q2 elsısorban forrásokra vonatkozik, de néhány esetben
termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál.
Az alegység területén ebben a
programban egy monitoring kút illetve forrás sem szerepel.
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. Az alegység területén 7 helyen kell a sérülékeny külterületi
program szerint monitorozni a kutakat.
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
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beépítettségő területeken. A programban az alegység területén 1 monitoring pont szerepel. A
sérülékeny vizeket vizsgáló két programban összesen 8 monitoring hely van, amelynek döntı
többsége sekély porózus víztestet tár fel. A porózus víztest felsı részét szőrızı kutak a biztonság
kedvéért a sérülékeny programokba lettek besorolva.
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 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.
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. Az alegység területén 2 monitoring pont van a védett rétegvíz
programban, amelyeknek több mint 90%-a porózus víztestbe fúrt termelıkút. Hatévenként ezeknél
a kutaknál is vizsgálni kell a veszélyes szennyezıanyagokat, különösen az ivóvíztermelı kútak
esetében, ahol ezt a víziközmővek üzemeltetésérıl szóló 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet elıírja.

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. Az alegység területén nem
található ilyen monitoring pont.
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.
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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.

Monitoring pont neve

Figyelı / Mennyiségi

Kémiai

Víztest

Forrás

termelı

mérés

kód

/ kút

p.1.15.1

kút

1-16

p.1.15.1

kút

1-16

mérés

védett

Alegység

Baja 2.sz. kút BÁCSHÚS

termelı

Baja ADUKÖFE II/38 j. figyelı

figyelı

Baja 3618

figyelı

vízszint

sp.1.15.1

kút

1-16

Baja B-331

figyelı

vízszint

p.1.15.1

kút

1-16

Baja Mátéháza II/37 981. talajvíz észlelıkút

figyelı

sp.1.15.1

kút

1-16

Csátalja 3865

figyelı

vízszint

sp.1.15.1

kút

1-16

Csátalja K-61

figyelı

vízszint

p.1.15.1

kút

1-16

Csátalja II/29

termelı

sp.1.15.1

kút

1-16

Dávod 4478

figyelı

sp.1.15.2

kút

1-16

Dávod Vm.2/4

termelı

p.1.15.1

kút

1-16

Dunafalva 2984

figyelı

vízszint

sp.1.15.2

kút

1-16

Dunafalva B-21

figyelı

vízszint

kt.1.9

kút

1-16

Dunafalva Vm.2

termelı

Gara vm.3

termelı

p.1.15.1

kút

1-16
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Monitoring pont neve

Figyelı / Mennyiségi

Kémiai

Víztest

Forrás

termelı

mérés

kód

/ kút

mérés

Alegység

külterületi
Gara 1440

figyelı

vízszint

sp.1.15.1

kút

1-16

Hercegszántó 1450

figyelı

vízszint

sp.1.15.1

kút

1-16

Hercegszántó Vm.3.sz.

termelı

p.1.15.2

kút

1-16

Homorúd ADUKÖFE II/21 j. figyelı

figyelı

sp.1.15.2

kút

1-16

Homorúd Vm.1.sz.

termelı

sp.1.15.2

kút

1-16

Mohács 1459

figyelı

vízszint

sp.1.15.2

kút

1-16

Mohács 1460

figyelı

vízszint

sp.1.15.2

kút

1-16

Mohács 4481

figyelı

vízszint

sp.1.15.2

kút

1-16

Mohács PMRV 18.kút

termelı

sp.1.15.2

kút

1-16

Nagybaracska 4479

figyelı

vízszint

sp.1.15.1

kút

1-16

Kölked (Mohács-sz.)

figyelı

vízszint

sp.1.15.2

kút

1-16

4.3

sérülékeny
külterületi
sérülékeny
külterületi
sérülékeny
belterületi

sérülékeny
külterületi

Védett területek

Fürdıvizek monitoringja
A fürdıvizek monitorngját az ágazati feladatmegosztás keretében az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat regionális laboratóriumai üzemeltetik.
Vízbázisok monitoringja
Az alegység területén 6 db üzemelı sérülékeny vízbázis található. Mind a hat vízbázis esetében a
diagnosztikai munkálatok befejezıdtek, a védıterület, védıidom kijelölése és a monitoring hálózat
kiépítése megtörtént. Az adott vízbázis monitoring hálózatának üzemeltetési rendje (mintavételi
komponensek, mintavételek gyakorisága) a kijelölı határozatban foglaltak szerint történik.
Az üzemelı sérülékeny vízbázisok esetében a figyelı kutak üzemeltetése (mintavétel,
karbantartás) minden esetben a vízbázis üzemeltetıjének a feladata.
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Az alegység területén található 3 db távlati sérülékeny vízbázis közül 1 db esetében (Leneskert) a
biztonságba helyezés diagnosztikai munkálatai már befejezıdtek a védıterületek védıidomok
meghatározása illetve a monitoring rendszer kiépítése megtörtént, de még nem rendelkezik
jogerıs kijelölı határozattal. A diagnosztika során a figyelı kutakból vett vízszint illetve
vízminıségi adatok rendelkezésre állnak. A kiépített monitoring hálózat jövıbeli üzemeltetése a
kijelölı határozatban foglaltak szerint fog történni.
Az Újmohács-Dél és a Bezerédi-sziget távlati vízbázisok esetében a biztonságba helyezés
diagnosztikai munkái jelenleg is folyamatban vannak. A részletes diagnosztikát megelızı években
az elızetes felmérések során évente 1-2 vízminıségi mintavétel történt.
A távlati sérülékeny vízbázisok esetében a monitoring rendszer üzemeltetése a területileg illetékes
Vízügyi Igazgatóság feladata. (Az alegység vonatkozásában az ADUKÖVIZIG)
Természetvédelmi területek monitoringja
A természetvédelmi területeken lévı vízfolyások, állóvizek, illetve felszín alatti vizek monitorngja a
VKI szerinti felszíni és felszín alatti monitoringba épül be (Lásd 4.1 és 4.2 fejezetek.) A
természetvédelmi területeken a monitoringot kiegészíti az egyes védett területek jellemzıinek
megfigyelése, amit a Nemzeti Park Igazgatóságok végeznek.
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5 A vizek állapotának minısítése
Az állapotértékelés a tervezés egyik legfontosabb eleme. Feladata a kiinduló állapot rögzítése, és
annak meghatározása, hogy ez az állapot milyen távol van a kitőzött céloktól. 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.
A megbízható minısítéshez szükséges monitoring adatok esetében még hiányosságok vannak, az
állapotértékelés pontatlansága növeli az intézkedési programok tervezésének bizonytalanságát.
A következı fejezetekben a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelésének eredményei
kerülnek bemutatásra. Az alegység víztesteinek részletes minısítése az 1. mellékletben található
meg („A felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, a célkitőzésekkel és intézkedési
programmal együtt”).

5.1

Vízfolyás víztestek ökológiai állapotának minısítése

A víztestek állapotértékelése a VKI és a kapcsolódó útmutatók elıírásainak olyan mértékő
figyelembe vételével történt, amennyire a terv készítését megelızıen a vizeinkrıl rendelkezésre
álló adatok azt lehetıvé tették. Az ökológiai állapotot a VKI szerinti biológiai minısítı elemek (5
élılénycsoport) alapján, ötosztályos skálán kell meghatározni. Az ökológiai állapotot meghatározó
kémiai jellemzık között a biológiát támogató fizikai-kémiai elemek esetében csak a kiváló/jó
(referenciaállapot) és a jó/közepes osztályhatár meghatározása történik, feltételezve, hogy a jó
állapotnak nem megfelelı kémiai környezet a biológiai állapotban (mérsékelt vagy annál rosszabb)
megjelenik. A VKI VIII. mellékletében szereplı specifikus szennyezık vizsgálatára abban az
esetben van szükség, ha azok valamelyikét jelentıs mennyiségben vezetik a vizekbe. Az
állapotértékelést a hidromorfológiai jellemzık alapján is el kell végezni. Utóbbiak esetében
lényegében azt kell vizsgálni, hogy a biológiai alapon történt besorolást a hidromorfológiai és a
kémiai állapot támogatja-e, vagy nem. A VKI elıírja az egy rossz, mind rossz elv alkalmazását,
vagyis minden esetben a legrosszabb osztályba sorolás eredményét tekinti mértékadónak. A
minısítési procedúrát az 5-1 ábra sémája mutatja be.
Az egy rossz – mind rossz elv alkalmazása azonban nem minden esetben minıségi elem szinten
történik, bizonyos esetekben átlagolás lehetséges, amennyiben a tagállam ezt igénybe akarja
venni. Pl. a biológiát támogató kémiai minıségi elemek tekintetében az egyes elemcsoportokban
lehetıség van az osztályok átlagolására. A biológiai minıségi elemek tekintetében átlagolhatók a
fitobenton és makrofita osztályba sorolási eredmények, ha egyéb engedmény nincs.
Az osztályba sorolás megbízhatóságát mindegyik állapotjellemzıre statisztikailag értékelhetı
adatbázis birtokában lehetıleg számszerően meg kell adni. Ha nincs elég adat, akkor három
kategóriába sorolva (gyenge, közepes, jó megbízhatóság) lehet a bizonytalanság mértékét jelezni,
de szükséges ismertetni a módszert és indokolni a bizonytalansági kategóriákba való besorolást.
Fontos eleme a minısítési követelményeknek az átláthatóság, vagyis a VKI kötelezı intézkedéseit
be kell tartani, az opcionálisak esetében nemzeti mozgástér van, ugyanakkor minden lépésnek
konzekvensnek és követhetınek kell lenni.
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5-1. ábra:

A víztestek minısítése a VKI által meghatározott állapotjellemzık szerint
Biológiai elemek
FP
K

FB
K

MF
K

MZ
K

Hal
K

J

J

J

J

J

M

M

M

M

M

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy

R

R

R

R

R

Legrosszabb
osztály

Ökológiai
állapot
K

Fizikai-kémiai elemek
Szerv. Táp. Sót. Sav.
K
K
K
K
J

J

J

J

M

M

M

M

Legrosszabb
osztály

J
M
Gy
R

Hidromorfológiai elemek
Hossz. Duzz. Ártér Favíz. Vízj. Morf.
K
K
K
K
K
K
J

J

J

J

J

Legrosszabb
osztály

Víztest
állapota
K
J
M

J

Gy
R
Veszélyes anyagok
Elsıbbs.
4 fém
Jó
Jó
Nem

5.1.1

Nem

Kémiai
állapot
Rosszabb osztály

Jó
Nem

Biológiai állapot értékelése

A korábbi monitoring rendszer során győjtött biológiai adatok nem feleltek meg a VKI elıírásainak.
Közülük az állapotértékelésben figyelembe vehetı eredményeket egészítették ki az ECOSURV
által készített országos felmérés és a 2007-tıl mőködı új monitorozó rendszer adatai. A minısítı
rendszer stresszor specifikussá alakítására, a stresszor – hatás összefüggések elemzésére
mindegyik élılény együttes esetében vizsgálatok történtek, ezek azonban csak kevés esetben
mutattak olyan kapcsolatokat, amelyek szorosságára intézkedéseket lehetne alapozni. Ez a
tapasztalat a nemzetközi szakirodalommal egyezik, a különbözı stresszorokra az ökoszisztéma
egésze reagál, nemcsak egy adott élılény együttes összetétele, vagy mennyiségi jellemzıje
változik meg.
A vízfolyások esetében mind az 5 élılény együttesre készült típus specifikus, EQR alapú biológiai
minısítı rendszer, amelyek részletesebb leírását az országos terv tartalmazza (l. : www.vizeink.hu)
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 A fitoplanktonra a mennyiségi (a-klorofill tartalom) és a minıségi (taxonómiai összetétel)
viszonyokat jellemzı multimetrikus index kidolgozása történt. Az ökológiai állapotértékelés
a vegetációperiódusban győjtött minták aktuális értékeinek átlagaiból képezhetı.
 A fitobenton esetében a vízfolyásokra három indexbıl képzett multimetrikus index készült,
mely magában foglalja a szaprobitás indexet, a trofitás indexet, és az integrált
szennyezettségi indexet. A legtöbb víztípus esetében ez szignifikáns korrelációt mutat a
kémiai változókkal, ugyanakkor a hidromorfológiai stresszorokra a fitobenton nem tőnik
érzékenynek.
 Az EQR alapú minısítésére a makrofita esetében az Integrált Makrofita Minısítési Index
készült. Az élılénycsoport esetében fennálló jelentıs adathiány áthidalása
gyorsminısítéssel történt, olyan hidromorfológiai minısítı rendszer kidolgozásával, amely a
hidromorfológia és a makrofita összefüggések vizsgálatán alapul.
 A makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes összetételén és mennyiségi viszonyain
alapuló metrika a különbözı víztest típusok esetében a specifikusan rájuk, illetve a velük
közös hasonlósági csoportban található típusokra együttesen jellemzı karakterfajokkal,
mint referenciajellemzıkkel és ezek elıfordulásával vagy konkrét egyedsőrőségével, mint
referenciaértékekkel dolgozik.
 A halközösség esetében a kidolgozott minısítı rendszer multimetrikus értékelési eljárás,
ahol a változókat a halközösség ökológiai meghatározottságú csoportjai, és az antropogén
hatások ökológiai jellegő csoportjai képezik, és az antropogén hatások összegezve
jelennek meg az eredményben.

A biológiai minısítés a monitoring terv alapján, a víztesten kijelölt mintavételi hely(ek)re
történt. A víztest biológiai állapota abban az esetben, ha egy víztesten belül több mintavételi hely
adata is rendelkezésre állt, az eredmények egyszerő átlagolásával került megállapításra. A
pontminták eredményeinek a víztest teljes hosszára történı extrapolációja – a kevés mérésszám
miatt – kényszerőségbıl megtörtént, azonban a víztestek homogenitására vonatkozó feltevés
számottevıen gyengíti az eredmények megbízhatóságát.
Több mintavétel esetén a víztest minısítése az egyedi minták megbízhatósággal súlyozott
átlagából keletkezett.
A biológiai állapot értékelését az 5-2. térképmelléklet mutatja.
5.1.1.1 Természetes vízfolyások

Az 5-1 táblázatban szerepelnek a biológiai minıségi elemekre kapott osztályba sorolás
eredményei a terület egyetlen természetes vízfolyására, a Duna magyarországi alsó szakaszára.

A Duna Bajától délre esı szakasza a fitobenton és fitoplankton élılénycsoportok
eredményei alapján jó állapotban van, a makrozoobenton és a hal élılénycsoportokat tekintve nem
éri el a jó állapotot. A makrofita állapotbecslés gyorsfelméréssel készült, mely szerint eléri a jó
állapototot a folyó ezen szakasza.
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5-1. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoo

Halak

Kiváló

0

0

0

0

0

Jó

1

1

1

0

0

Mérsékelt

0

0

0

1

1

Gyenge

0

0

0

0

0

Rossz

0

0

0

0

0

5.1.1.2 Erısen módosított vízfolyások
Erısen módosított vízfolyások a tervezési alegységen nincsenek.

5.1.1.3 Mesterséges vízfolyások
A mesterséges víztestekre ökológiai potenciált kell megállapítani. Az ökológiai potenciál azt a
legjobb állapotot jelenti, amely az adott funkció ellátása mellett még elérhetı. Az ökológiai
potenciál megállapításának egyik módja a természetes vizekre kidolgozott metrikákhoz
megállapított EQR határok átalakítása volt. A mesterséges víztestekre, funkciójuk figyelembe
vétele miatt azok nem alkalmazhatók. A másik megoldás az volt, hogy ahol a fenntartandó
beavatkozás miatt bizonyos paraméterek nem megfelelı állapota is fennmarad, azokat kivették az
értékelésbıl. Az osztályhatárok átdolgozása élılénycsoportonként megtörtént, kivéve a fitobenton
csoportját. A mesterséges folyó víztestek ökológiai potenciálja a fitobenton esetében megegyezik a
megfelelı ökológiai állapottal, mert ezt az élılény együttest a szakértıi vélemény szerint a
hidromorfológiai módosítások nem befolyásolják jelentıs mértékben a jelenlegi ismereteink szerint.
További adatgyőjtésre és elemzésre azonban szükség van.
Az alegység területén lévı 3 mesterséges vízfolyás víztest minısítési eredményeit az 5-2 táblázat
és az 5-2 ábra mutatja. A makrofita élılénycsoport esetében nem állt rendelkezésre értékelhetı
adat, makrozoobenton és hal esetében is csak 1-1 víztestre voltak adatok. A biológiai eredmények
alapján 1 víztest érte el a jó állapotot.
5-2. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
Osztály
Kiváló

5. fejezet

Fitobenton
0

Fitoplankton
1

Makrofiton
0

A vizek állapotának minısítése

Makrozoo
0

Halak
0

– 65 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoo

Halak

Jó

2

1

0

1

1

Mérsékelt

1

1

0

0

0

Gyenge

0

0

0

0

0

Rossz

0

0

0

0

0

Nincs adat

0

0

3

2

2

3

3

3

3

3

Összesen

Minısített víztestek száma, db

5-2. ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként

3

Fitobenton
Fitoplankton
Makrofiton
Makrozoo

2

Halak

1

0
Kiváló

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)

5.1.2

Hidromorfológiai állapot értékelése

5.1.2.1 Természetes vízfolyások
A hidrológiai és morfológiai viszonyok fontos meghatározói az ökoszisztémák mőködésének. Az
ökológiai minısítés ún. támogató elemei. 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.
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A VKI szerint a hidrológiai és a morfológiai viszonyok értékelésére javasolt jellemzık: a vízfolyás
hosszirányú és keresztirányú folytonossága, átjárhatósága, a meder morfológiai viszonyai, a
meder anyaga és növényesedettsége, a parti növényzónák állapota, a vízjárás jellemzıi, a felszín
alatti víztérrel való kapcsolat.
Az állapotértékelés alapja a különbözı szempontok (paraméterek) szerint befolyásolt szakaszok
kiválasztása. Egy adott paraméter szempontjából befolyásoltnak számít egy víztest szakasz, ha ott
a paraméter nem éri el az ökológiai szempontok szerint megállapított kritériumokat. Maga a víztest
akkor tekinthetı jelentısen befolyásoltnak, ha a befolyásolt szakasz hossza meghaladja a víztest
hosszának 50%-át. Ez bizonyos esetekben kiegészül azzal, hogy az egybefüggı befolyásolt
szakasz nem lehet nagyobb 30%-nál. A módszernek ugyancsak fontos alapeleme, hogy az egyes
paramétereket súlyozza, tekintve, hogy nem egyforma a jelentıségük az ökoszisztéma
mőködésében.
A hidromorfológiai állapotértékelésnek és minısítésnek azért is van kiemelt jelentısége
Magyarországon, mert vizeink biológiai állapotáról lényegesen kevesebbet tudunk, mint a
morfológiai állapotokról, illetve a vízjárásról. A kapcsolatok elemzése és értékelése alapján a
biológiai monitoring hiányosságai hatékonyan enyhíthetık hidromorfológiai adatokkal.
Az alegységhez tartozó egyetlen természetes víztest, a Duna Bajától délre esı szakasza, jó
hidromorfológiai minısítést kapott.
5.1.2.2 Erısen módosított vízfolyások
Erısen módosított vízfolyások a tervezési alegységen nincsenek.
5.1.2.3 Mesterséges vízfolyások
A területen lévı mesterséges csatornákat elsısorban belvíz-levezetési céllal létesítették,
funkcióként késıbb jelent meg az öntözıvíz szállítás (Karapancsai-fıcsatorna). A csatornák
létesítésekor a mély vonulatokat, holt medreket kötötték össze a talajmechanikai viszonyok által
meghatározott rézsőjő ásott szakaszokkal. A hidromorfológiai problémák a vízhálózat
kialakításával a hidrológiai problémák pedig az öntözıvíz betáplálással függnek össze.
A 3 mesterséges víztest egyike sem éri el a jó hidromorfológiai potenciált. Az eredmények
világosan jelzik, hogy a mesterséges víztestek esetében is szükség van állapotjavító
intézkedésekre.
A hidromorfológiai minısítés eredményei az 5-3 táblázatban, a minısítés eredményei a
vízkategóriák szerint pedig az 5-3 ábrán lettek összefoglalva.
Az 5-4. térképmelléklet a terület természetes és mesterséges vízfolyásainak hidromorfológiai
állapotát mutatja be.
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5-3. táblázat: Vízfolyások hidromorfológiai minısítésének
víztípusok és használat függvényében

a

különbözı

Mesterséges
Összesen
vízfolyások

Állapot
Természetes

Erısen
módosított

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0

0
1
3
0
0
0

1

0

3

4

Kiváló
Jó
Mérsékelt
Gyenge
Rossz
Nincs adat
Összes
víztest

5-3. ábra:

eredményei

Vízfolyások hidromorfológiai minısítésnek eredményei, víz-kategóriák szerinti
felbontásban

4

Természetes
Erısen módosított

3

Mesterséges vízfolyások

2

1

0
Kiváló

5.1.3

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Nincs adat

Fiziko-kémiai állapot értékelése

A minısítés a VKI által vízfolyásokra meghatározott 5 elem csoportból 4 csoportra, azokon belül az
alábbi komponensekre történt meg:
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1) Oldott oxigén háztartás, szerves (oxigén igényes) anyagok (oldott O2, O2 telítési %, KOICr,
BOI5, NH4-N)
2) Tápanyagkínálat (NO2-N, NO3-N, ÖN, PO4-P, összes P)
3) Savasodási állapot (pH)
4) Sótartalom (fajlagos vezetıképesség, klorid)
A felsorolt komponensekre a víztípusok összevonásával típusra specifikus osztályozási rendszer
került kidolgozásra a jó-közepes osztályhatár biológiai validációjával. A hımérsékleti viszonyok
esetében a víztípustól függı immissziós határértékek hiánya miatt a termálvíz és hőtıvíz
bevezetésekre a víztípusokra megengedhetı hígulási aránytól függı küszöbértékek, a
megengedhetı (téli-nyári) hımérséklet növekedés, az elkeveredés utáni maximális vízhımérséklet
(T=30 ºC) és a jó/közepes osztályhatárhoz tartozó sótartalom, mint befogadó (imissziós)
határértékeket biztosító kritérium van megadva.
A minısítés az 1.-4. komponens csoportokra elemenként, majd az elemekre kapott osztály
átlagolásával történt (a VKI a csoporton belül az átlagolást megengedi, feltételezve, hogy a
komponensek azonos stresszorokat jeleznek). A fiziko-kémiai minısítést az egy rossz mind rossz
elvet alkalmazva a komponens csoportok legalacsonyabb osztály értéke adja.
A minısítés megbízhatósága az osztályba sorolás tévedési valószínőségének számszerő
megadásával lett jellemezve. Ehhez kiszámításra került a mintaszámtól függı és a komponenstıl
függı analitikai hiba összegének a szezonális változékonyságot jellemzı relatív szórással korrigált
standard hibája, aminek a mérésbıl számított középértéknek a jó-közepes osztályhatártól való
távolságát figyelembe véve (normál eloszlást feltételezve) meghatározható az osztályba sorolás
valószínősége.
Az értékelésben a tervezési alegységen folytatott vízminıségi monitoring 2004-2008 közötti
idıszakának mérési eredményei lettek felhasználva. Az értékelésnél gondot jelentett, hogy az
egyes víztestek esetében csak néhány adat állt rendelkezésre az állapotértékeléshez (ilyen
esetekben számolni kell az adatok kisebb megbízhatóságával, amit csak a késıbbi rendszeres
monitoring vizsgálatok javíthatnak).
Az 5-3. térképmelléklet a terület természetes és mesterséges vízfolyásainak hidromorfológiai
állapotát mutatja be.

5.1.3.1 Természetes vízfolyások
Az 5-4 táblázatban szerepelnek a komponenscsoportokra kapott osztályba sorolás összesített
eredményei a terület egyetlen természetes vízfolyására, a Duna magyarországi alsó szakaszára.
A Duna vizsgált szakaszának fizikai kémiai állapota jó, ami a szervesanyag tartalom és a
tápanyagtartalom jó, valamint a sótartalom és a savasodási állapot kiváló minısítésébıl adódik.
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5-4. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye, természetes vízfolyások (db)
Szervesanyagok,
oxigén háztartás

Tápanyagkészlet

Sótartalom

Savasodási
állapot

Fizikai-kémiai
minısítés

Kiváló

0

0

1

1

0

Jó

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állapot

Mérsékelt
rosszabb
Nincs adat

vagy

5.1.3.2 Erısen módosított vízfolyások
Erısen módosított vízfolyások a tervezési alegységen nincsenek.
5.1.3.3 Mesterséges vízfolyások
A támogató kémiai jellemzık esetében alapvetıen nincs különbség aszerint, hogy a víztest
természetes, vagy mesterséges állapotú-e. Az ökológusok egyöntető véleménye alapján, a VKI
elveivel összhangban a jó ökológiai állapotnak megfelelı vízminıséget a potenciál esetében is el
kell érni. A mesterséges állapot, illetve az erısen módosítottság megléte csak a hidromorfológiai
állapot vonatkozásában jelent különbséget a természetes állapothoz képest. Ezen megfontolások
alapján a természetes vizekre megállapított osztályhatárok változatlanul alkalmazandók az erısen
módosított víztestekre. Abban az esetben, ha az erısen módosítottság miatt a vízfolyás jellege
olymértékben megváltozik, hogy az a természetes kémiai állapotban is következménnyel jár (pl.
síkvidéki duzzasztás, tározók alatti szakaszok), a kémiai osztályhatárt a megváltozott állapothoz
hasonló típusnak megfelelıen kell alkalmazni.
A tervezési alegység három mesterséges vízfolyás víztestjének értékelési eredménye az 5-5
táblázatban és az 5-4 ábrán látható. A vízfolyás víztestek kémiai állapotában csak egy víztest
(Karapancsai fıcsatorna) szervesanyag tartalma mutat mérsékelt vagy annál roszabb állapotot,
ami ezen víztest esetében kifogásolt fizikai kémiai állapotot eredményez.
5-5. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye, mesterséges víztestek, db

Állapot
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Állapot
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oxigén háztartás
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5-4. ábra:

Sótartalom

Savasodási
állapot

Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként
3,5
Szervesanyagok,
oxigén háztartás
Tápanyag-készlet

Minısített víztestek
száma, db

3
2,5

Sótartalom

2

Savasodási állapot

1,5
1
0,5
0
Kiváló

5.1.4

Jó

Mérsékelt vagy
rosszabb

Az ökológiai állapot integrált minısítése

5.1.4.1 Természetes vízfolyások
A minısítés jelenlegi fázisában - annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatók
legyenek - azoknak a víztesteknek a minısítése, melyeknél nem állt rendelkezésre legalább két
jellemzı, amelyik a két legfontosabb emberi hatást jelzi, nem történt meg. A szennyezés
jellemzésére a fiziko-kémiai vagy a fitobentosz minısítés eredménye lett a mértékadó, a
hidromorfológiai hatások indikátoraként pedig a makrofita, a fitobentosz vagy a halak közül
legalább egy élılénycsoport minısítése volt szükséges.
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A tervezési alegység egyetlen természetes víztestjén rendelkezésre állt az összes biológiai
minıségi elem eredménye, az általános kémiai minısítés, és a hidromorfológiai minısítés is az
ökológiai állapot osztályba sorolásához. Ez alapján a Duna Bajától délre esı szakasza közepes
minısítést kapott, nem éri el a jó állapotot az integrált minısítés szerint.

5.1.4.2 Erısen módosított vízfolyások
Erısen módosított vízfolyások a tervezési alegységen nincsenek.

5.1.4.3 Mesterséges vízfolyások
Az integrált minısítés menete a természetes vízfolyásokéval megegyezı, a biológiai és
hidromorfológiai elemekre meghatározott ökológiai potenciálra vonatkozó, annak az elızıekben
bemutatottak szerint végzett korrekciója után.
A 3 mesterséges víztest összesített eredményei szerint kiváló és jó potenciált nem ért el egyetlen
vízfolyás sem. Ez azt jelenti, hogy a területen mesterséges vízfolyások is intézkedést
igényelnek, a funkció (emberi tevékenység) fennmaradása mellett is! Az integrált ökológiai
potenciál osztályba sorolását az 5.1 térképmellékleten mutatja be. Az 5-5 ábra a víztestek száma
és a hossz aránya szerinti megoszlásban mutatja az osztályba sorolás eredményét.
5-5. ábra: Mesterséges és erısen módosított vízfolyások megoszlása az ökológiai minısítési
osztályba sorolás szerint
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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

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 72 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

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.
A króm, cink, arzén, réz elemekre az EU nem ad meg felszíni vízminısítési határértékeket, az
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 határértékeket tekintettük mértékadónak az oldott króm, cink, arzén, réz 90 %os tartósságú koncentrációi alapján történı minısítéshez (5-6. táblázat). A határértékek
felülvizsgálata a következı tervezési ciklusban javasolt.
5-6. táblázat: Az oldott cink, réz, króm, arzén minısítéséhez alkalmazott határértékek
(minısítés 90 %-os tartóssági értékek alapján)
Elem

Mértékegység Határérték

Oldott cink

µg/l

75

Oldott réz

µg/l

10

Oldott króm

µg/l

20

Arzén

µg/l

20

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. 20062007 közötti idıszakban készült az elsı, közel teljes körő felmérés, mely összesen 66 monitoring
pontra terjedt ki és 50 vízfolyásra és 5 állóvízre szolgáltatott eredményt. Eseti jelleggel a
felügyelıségek laboratóriumai több vízfolyást is bevontak a vizsgálatokba, azonban az
értékeléshez csak azok az adatokat lettek felhasználva, melyeknél a VKI által elıírt 12 (havi
gyakoriságú) mintaszám rendelkezésre állt. A négy fémre (oldott cink, réz, króm, arzén) régebb óta
és nagyobb megbízhatósággal állnak rendelkezésre adatok, a törzshálózati monitoring keretében
az MSZ 12749-es szabvány elıírásai szerint a jelentısebb vízfolyásokon havi gyakorisággal
vizsgálták. Jelen állapotértékeléshez a 2005-2006 évi adatok kerületek felhasználásra. A víztestek
túlnyomó része jelenleg nem minısíthetı részleges vagy teljes adathiány miatt.
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5.1.5.1 Természetes vízfolyások
A tervezési alegység területén csak a Duna Bajától az országhatárig terjedı szakaszára álltak
rendelkezésre elsıbbségi anyagokra és toxikus nehézfémekre vonatkozó adatok. E víztest az
elvégzett vizsgálatok alapján nem tekinthetı kifogásoltnak.
A 5.5 térkép mellékleten az elsıbbségi anyagok és a Duna-medencének a tervezési alegység
területére esı része egyéb releváns veszélyes anyagok minısítési eredményei a folyóvízi és
állóvízi víztestekre együttesen láthatók. A térképen is látható, összesített kémiai minısítést azokra
a víztestekre végeztük, melyekre teljes körő adatsor (elsıbbségi anyagok és az egyéb fémek) is
rendelkezésre álltak. Ahol csak a fémekre állt rendelkezésre adat és az alapján a víztest
kifogásoltnak minısült, a víztest a nem jó állapotú besorolást kapta (ugyanis egy kompones
szerinti nem megfelelés már az egy rossz mind rossz elv alapján azt eredményezi, hogy a víztest
nem felel meg). Ha a fémek alapján végzett minısítés jó állapotú eredménnyel zárult, de az
elsıbbségi anyagokra nem készült vizsgálat, a víztestetet az adathiányosak között szerepel.
 A veszélyes anyagokra vonatkozó állapotértékelés elsısorban a bizonytalanságokra és az
ismeretek hiányosságaira mutatott rá. Egyértelmő, hogy a következı tervezési ciklusban
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a problémakörre. A tendencia Európában is
hasonló, mint hazánkban: a nagy, látványos pontforrások (ipari kibocsátók) eltőntek,
részben a szigorodó emissziós szabályozásnak köszönhetıen is, szerepe egyre inkább a
diffúz hatásoknak van. A szigorodó határértékek mellett azonban ezeknek a forrásoknak a
mérséklésére is egyre jobban oda kell figyelni.
5.1.5.2 Erısen módosított vízfolyások
A tervezési alegységen erısen módosított vízfolyások nincsenek.
5.1.5.3 Mesterséges vízfolyások
A minısítés vonatkozásában nincs különbség a természetes és a nem természetes víztestek
között, a környezet minıségi határértékek a kategóriától és típustól függetlenül, minden víztestre
érvényesek. Ezért az erısen módosított és mesterséges víztestekre külön értékelés nem született,
az eredmények az 5.1.5.1 pontban kerültek ismertetésre.
A tervezési alegység három mesterséges vízteste esetében a monitoring vizsgálatok hiánya miatt
adathiánnyal kell számolni.

5.2

Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése

A minısítés során figyelembe vett elem csoportok és az állapotértékelés eredményei a következı
alfejezetekben kerülnek ismertetésre
5.2.1

Biológiai állapot értékelése

5.2.1.1 Természetes állóvizek
Az állóvizekre 3 élılény együttesre készült típus specifikus, EQR alapú biológiai minısítı rendszer,
melyek részletesebb ismertetését az országos terv tartalmazza.
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A fitoplankton tavi minısítését tekintve a minıségi (Qk) indexet illetıen új formula bevezetésére
került sor, melyet a folyóvizekhez hasonlóan az a-klorofill meghatározásán alapuló metrika egészít
ki.
A fitobenton minısítésére a folyóvízre alkalmazott módszerhez képest eltérı módon 3 indexbıl
létrehozott MIL (Multimetric Index for Lakes) szolgál.
A makrovegetáció vizsgálata és az adatok értékelése a tó víztest típusokban a folyóvizekhez
hasonló módszerekkel történik az IMMI index szerint. A különbség elsısorban a terepi felmérés
módszereiben van.
A makroszkópikus gerinctelenek esetében csak folyókra van minısítési rendszer. A tavak
esetében, az elegendı adatmennyiség hiánya, és a minısítési rendszerek nemzetközi
kidolgozatlansága az oka a minısítı rendszer hiányának.
Az állóvizek halközösség alapú minısítésére sor került azokra a víztestekre, amelyekre korábbi
kutatások eredményeként létrejött adatokat sikerült összegyőjteni. Mivel kidolgozott minısítési
rendszer nem áll rendelkezésre, illetve a nem megfelelı mennyiségő adat annak kidolgozását nem
teszi jelenleg lehetıvé, ezért ezt egyfajta szakértıi becslésnek lehet tekinteni.
Tavaknál egyes fitoplankton, fitobenton típusokra, makrofiton esetében mindegyik típusra
rendelkezésre áll referenciaállapot leírás (passzport). A halak és a makrozoobenton passzportja
megfelelı minısítı rendszer hiányában tavakra nem készült el.
Az állóvízként kijelölt víztestek között 3 természetes tó szerepel (Kadia-Ó-Duna, NagybaracskaiHolt-Duna, Riha-tó). A fitobenton élılénycsoport szerint elérték a jó állapotot. Fitoplankton alapján
a Nagybaracskai Holt-Duna mérsékelt állapotú, a Kadia Ó-Duna és a Riha-tó jó állapotban van. A
kevés rendelkezésre álló adat miatt az állapotértékelés bizonytalansága nagy, amihez az is
hozzájárul, hogy minısíthetı makrofita adat nem állt rendelkezésre egyik víztestre sem. Az
állapotbecslés alapján azonban mindhárom víztesten szembetőnı volt a nagy hínárnövény-tömeg,
ami tápanyagterhelést, elırehaladott szukcessziós állapotot jelez.
A Riha-tavon idıszakonkénti kékalga-tömegprodukciók és a magas a-klorofill tartalom is elıfordul.
Makrozoobenton és hal minısítés nem történt.
A minısítés eredményeit az 5-7 táblázat és az 5-5 ábra mutatja.
5-7. táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Kiváló

0

0

0

Jó

3

2

0

Mérsékelt

0

1

0

Gyenge

0

0

0

Rossz

0

0

0
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Osztály

Fitobenton

Fitoplankton

Makrofiton

Nincs adat

0

0

3

Összes vizsgált víztest

3

3

3

5-5. ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként

Minısített víztestek száma, db

4
Fitobenton
Fitoplankton
Makrofiton

3

Makrozoo
Halak

2

1

0
Kiváló

Jó

Mérsékelt

Gyenge

Rossz

Minısítés (osztály)

5.2.1.2 Erısen módosított állóvizek
Erısen módosított vízfolyások a tervezési alegységen nincsenek.
5.2.1.3 Mesterséges állóvizek
Méretükbıl adódóan kettı halastó (rendszer) is szerepel az állóvíz víztestek között, mint
mesterséges víztest (Nagybaracskai Hal Kft. I. és II. tava). Szakmai meggyızıdésünk szerint ezek
üzemi területek nem pedig víztestek, a vízminıségüket a haltenyésztés érdekei határozzák meg.
Jellemzıjük a nagy szervesanyagterhelés és a bomlási folyamatok következtében magas növényi
tápanyagterhelés.
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Az 5-2. térképmelléklet a folyó-, és állóvíz víztestek biológiai állapotát mutatja.
5.2.2

Hidromorfológiai állapot értékelése

5.2.2.1 Természetes állóvizek
Állóvízekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló minısítési módszer. Az
egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia állapotai a makrofita minısítés keretében
kidolgozásra kerültek. Azonban hidromorfológiai alapú, 5 osztályos minısítést állóvizekre nem lett
kidolgozva.
A 3 természetes állóvíz esetében a magasabbrendő növényzet jellege természetközeli, de
elırehaladott szukcessziós állapotot mutat. Ezek a holtágak feliszapolódtak, az iszapban jelentıs
mennyiségő szerves anyag dúsult fel.
5.2.2.2 Erısen módosított állóvizek
A területen erısen módosított álóvizek nincsenek.
5.2.2.3 Mesterséges állóvizek
Hidromorfológiai állapotuk minısítésére jelenleg nem áll rendelkezésre minısítési módszer. Üzemi
területként tekinthetık.
Az 5-4. térképmelléklet a folyó-, és állóvíz víztestek hidromorfológiai állapotát mutatja.

5.2.3

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. A minısítéshez használt paraméterek, csoportonként az alábbiak:
1) Oldott oxigén háztartás: oldott O2, O2 telítési %, KOICr, BOI5
2) Növényi tápanyagok, eutróf. állapot: NH4-N, NO3-N, ÖN, PO4-P, ÖP, a-klorofill
3) Savasodási állapot: pH
4) Sótartalom: fajlagos vezetıképesség
5) Átlátszóság: Secchi mélység
A benıtt tavakban oldott oxigén és oxigéntelítettség esetében a nagy változékonyság miatt nincs
megadott határérték. Kifejezetten szikes tavak esetében csak vezetıképességre szerepel alsó
határértéket, szerves tavakban pedig a KOI alsó határa van megadva.
Az 5-3. térképmelléklet a folyó-, és állóvíz víztestek hidromorfológiai állapotát mutatja.
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5.2.3.1 Természetes állóvizek
Az általános fizikai kémiai jellemzıkre vonatkozó minısítések az 5-8. táblázatban és az 5-6 ábrán
szerepelnek. A fizikai-kémiai komponensek tekintetében a terület vízfolyásaihoz hasonlóan az
állóvizeknél is csak egy kifogásolt víztest van (Riha tó), és a mérsékelt vagy annál rosszabb állapot
itt is a szervesanyag-tartalomra adódott. A többi minısítés jó, illetve a savasodási állapot minden
víztestre nézve kiváló.
5-8. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye, természetes állóvizek, db
Szervesanyagok,
oxigén háztartás

Tápanyagkészlet

Sótartalom

Savasodási
állapot

Fizikai-kémiai
minısítés

Kiváló

0

0

0

3

0

Jó

2

3

3

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Állapot

Mérsékelt
rosszabb

vagy

Nincs adat

5-6. ábra:

Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként

Minısített víztestek
száma, db

4
Szervesanyagok,
oxigén háztartás
Tápanyag-készlet

3

Sótartalom
Savasodási állapot

2

1

0
Kiváló
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5.2.3.2 Erısen módosított állóvizek
Erısen módosított állóvizek a tervezési alegységen nincsenek.
5.2.3.3 Mesterséges állóvizek
A mesterséges vízfolyásokhoz hasonlóan a támogató kémiai jellemzık esetében az állóvizeknél
sincs alapvetı különbség aszerint, hogy a víztest természetes, vagy mesterséges állapotú-e. Az
ökológusok egyöntető véleménye alapján, a VKI elveivel összhangban a jó ökológiai állapotnak
megfelelı vízminıséget a potenciál esetében is el kell érni. A mesterséges állapot, illetve az
erısen módosítottság megléte csak a hidromorfológiai állapot vonatkozásában jelent különbséget
a természetes állapothoz képest. Ezen megfontolások alapján a természetes vizekre megállapított
osztályhatárok változatlanul alkalmazandók az erısen módosított víztestekre.
A mesterséges víztestek esetén, a funkció alapján történı csoportosítás és a víztípusok közötti
megfeleltetés szabályainak meghatározása alapján a minısítés a mesterséges víztestekre is
alkalmazható. Ez alól kivételt jelentenek azok az állóvizek, melyek esetében a minısítés kizárólag
a funkció alapján történk (intenzív halastavak, belvíztározók, kizárólag öntözési használatú
állóvizek). A fürdıvízként használt tavak (pl. kavicsbánya tavak) esetében a fürdıvíz
követelmények mellett a támogató kémiára a hasonlóság szerinti kritériumok is teljesítendık (pl.
oligotrofikus állapot, mint referencia kavicsbánya tavakra).
A területen található két mesterséges állóvíz víztest intenzíven mővelt halastó, amirıl monitoring
adatok nem álltak rendelkezésre, így minısítésük adathiány miatt nem lehetséges.

5.2.4

Az ökológiai állapot integrált minısítése

5.2.4.1 Természetes állóvizek
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 figyelembe lett véve
(azaz a tó minden esetben kapott osztály besorolást, ha legalább egy minısítési elemre volt
információ). Az integrált osztályba sorolás eredményeit a tavak vízfelületére is összesítettük (5 – 6
ábra). Az eredmények megjelenítése (a vízfolyásokkal együtt) az 5-1. térkép mellékletben,
valamint az 5-1 mellékletben található.
Az integrált minısítés szerint az alegység területén a 3 természetes vízfolyás közül kettı nem érte
el a jó ökológiai állapotot, ez a tavak vízfelületét tekintve megközelíti a 80%-ot.
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5-6. ábra:

Természetes állóvizek megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás
szerint

km2

Kiváló
Jó
Mérsékelt
Gyenge
Rossz
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5.2.4.2 Erısen módosított állóvizek
Erısen módosított állóvizek a tervezési alegységen nincsenek.

5.2.4.3 Mesterséges állóvizek
A mesterséges halastavakra jelenleg nem áll rendelkezésre minısítı rendszer, üzemi területként
tekinthetık.

5.2.5

Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése

A tervezési alegység állóvizeinek esetében nem álltak rendelkezésre elsıbbségi anyagokra,
illletve toxikus nehézfémekre vonatkozó minısítésre alkalmas vizsgálati idısorok (elıírt évi 12
vizsgálat), így ezen komponenscsoport minısítésére adathiány miatt nem volt mód.

5.3
5.3.1

Felszín alatti víztestek állapotátnak minısítése
A mennyiségi állapot értékelése és minısítése

5.3.1.1 Vízszintsüllyedés monitoring alapján
A felszín alatti vízkivétel hatására bekövetkezı jelentıs vízszint-süllyedési tendenciákat részletes
adatfeldolgozás alapján értékeltük, amely kiterjedt az összes talajvízkút felhasználásával készült
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talajvíz-süllyedési térképekre, csapadéktérképekre, valamennyi karszt, réteg és termálvíz
észlelıkút idısorára, hozzáférhetı forráshozam idısorokra. Összegyőjtésre és kiértékelésre
kerültek a túltermelések által okozott vízszint-süllyedésekre vonatkozó területi információk is.
A víztestek állapotának minısítését az EU útmutató alapján, a 2001-2006 közötti idıszak
változásai alapján kellett elvégezni, de figyelembevettük a hosszabb távú tendenciákat is.
Jelentısnek a sekélymélységő víztestek esetében a 0,05 m/év, a porózus és karsztvíztestek
esetében a 0,1 m/év mértéket meghaladó süllyedés tekinthetı.
Ha a trendelemzéseken alapuló süllyedés mértéke a víztest területének több mint 20 %-án
meghaladja a jelentıs mértéket, akkor a víztestet gyenge állapotúnak kell minısíteni, ezért a
monitoring pontok eloszlása és mennyisége meghatározó az eredmény szempontjából.
A vizsgálat eredményeképpen elmondható, hogy a felszín alatti víztestek jórészén nem
tapasztalható vízszintsüllyedés, sıt néhány korábban nem jó állapotú területen javuló tendencia
figyelhetı meg. Így pl. az Alföld területén, a felsı pannon és az alsó pleisztocén vízadókra
telepített jelentıs közcélú és ipari vízkivételek kitermelt mennyisége a 80-as évektıl a 90-es évekig
fokozatosan növekedett, amely mindkét vízadó esetében folyamatos és jelentıs
nyomáscsökkenéshez vezetett. A 90-es évek közepétıl máig a növekedés megszőnt, a stagnálás,
néhány esetben kismértékő vízszintemelkedés a jellemzı.
A jó állapotú víztesteken belül csak a közvetett vízkivételek, fıképpen a közüzemi vízellátást
szolgáló nagyobb víztermelések körül tapasztalható süllyedés, lokális jelleggel. Ezek összes
becsült területe azonban sehol sem éri el az adott víztestek 20 %-át. Néhány esetben, a sekély
víztestekben kimutatható süllyedés a porózus víztestekben történı közvetlen vízkivétel hatására
következik be.

1 táblázat:

Említésre méltó lokális süllyedések a jó állapotú víztesteken belül

Érintett víztest
száma
sp.1.15.2

Az érintett terület megnevezése
PMRV vízmő környéke

A süllyedés oka
Közvetlen vízkivételek

A süllyedéses vizsgálat szerint az alegységet érintı 8 db felszín alatti víztestbıl 1 db víztest nem jó
állapotú.
Az 1970-es évek közepétıl a Duna-Tisza közi Hátság területén fokozatos talajvízszint-süllyedés
indult meg. Az 1980-as évek közepéig a vízszintsüllyedés üteme és mértéke megfelelt a
meteorológiai viszonyok (csapadék, hımérséklet) alakulásából adódó állapotoknak. Az 1980-as
évek második felétıl a talajvízszint-süllyedés üteme viszonylag nagy területeken (elsısorban a
legmagasabban elhelyezkedı részeken) felgyorsult. A vizsgálat idıszakát képezı 2001-2006
közötti idıszakban a süllyedés stagnált, vagy csak néhány cm-es értékkel nıtt. A talajvízszint
süllyedés problémája a térségek vízgazdálkodásával foglalkozó minden tanulmányban megjelenik.
Bár a monitoring hálózat alapján szerkesztett talajvízszint térképek nem mutatják ki egyértelmően,
a tanulmányok és a területekre készített szakértıi vélemények alapján megállapítható, hogy a
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homokhátsági sekély víztestek területén a süllyedések kiterjedésüknél fogva regionálisak,
hosszútávon folyamatosak és a tendencia sem változik, ezért ezek a víztestek nem jó állapotúak.
2 táblázat:

Nem jó állapotú sekély porózus és porózus víztestek

Érintett víztest
száma

Az érintett terület megnevezése
Duna-Tisza közi hátság - Dunavízgyőjtı déli rész

sp.1.15.1

A süllyedés oka
Éghajlati és mesterséges (arány
mértéke a becslés módszerétıl
függıen változó).

A süllyedést tekintve nem jó állapotú egy darab porózus termál víztest. Nagy kiterjedéső
víztestekrıl van szó, ahol a monitoring hálózat nem fedi le a teljes területet, viszont több
monitoring pont is jelentıs lokális süllyedést mutat. Ezek a termálvíztestek mélyen találhatók,
jelentıs termálvízkivétel történik belılük, ugyanakkor a szükséges utánpótlás a fedı víztestek
irányából nem elegendı. A porózus termál víztestekbıl kivett vízmennyiséget elsısorban
fürdıvízként és energetikai céllal hasznosítják. Visszasajtolni csak az energetikai céllal felhasznált
vizet lehet. Jelenleg országos szinten a porózus termál víztestekbıl évenként kitermelt kb. 49 millió
m3 termálvízbıl mindössze 950 ezer m3 – t táplálnak vissza.
3 táblázat:

Nem jó állapotú termálvíztestek

Érintett víztest
száma
pt.1.2

Az érintett terület megnevezése
Nyugat-Alföld

A süllyedés oka
Vízkivétel fürdı és energetikai
célra

5.3.1.2 A felszín alatti vízkészlet hasznosulása a vízmérleg teszt alapján
A vízmérleg tesztnek nevezett módszer elsısorban nem a készlethiányos területek azonosítására
szolgál, hanem annak a bemutatására, hogy a felszín alatti vízkészlet milyen arányban hasznosul
a FAVÖKO-k (felszín alatti víztıl függı ökoszisztéma) fenntartására, illetve az emberi
vízszükségletek kielégítésére, így feltárhatók azok a helyek, ahol a két igénybevétel között
konfliktus áll fenn. A kérdésfeltevésbıl adódóan a vízmérleg tesztet a porózus termál és a fedett,
szerkezetileg önálló, termálkarszt víztestek esetében nem végeztük el.
A vízmérleg vizsgálatokhoz földtanilag, szerkezetileg, hidraulikailag összefüggı víztest-csoportokat
alakítottunk ki. Ezekre meghatároztuk a csapadékból, a felszíni vizekbıl származó utánpótlódást,
és a szomszédos víztest-csoportokkal (országhatáron át is) való vízforgalmat. Az ilyen módon
meghatározott utánpótlódást csökkentettük a víztestek célállapotához tartozó becsült
ökológiai/környezeti vízigénnyel, majd ezt összehasonlítottuk a közvetlen vízkivételekkel (beleértve
az engedély nélküli vízkivételeket) és az egyéb, vízelvonással járó közvetett vízhasználatokkal
(mesterséges csatornák által elvezetett felszín alatti víz, bányatavak többletpárolgása és folyók
középvízszintjének csökkenésébıl adódó fokozott alaphozam). Az engedély nélküli vízkivételek és
a közvetett vízhasználatok becslése területi információkon alapult. A hasznosítható készlet és a
vízhasználatok összevetése alapján meghatározhatók voltak azok a víztest-csoportok, ahol a
jelenlegi vízkivételek a becsült ökológiai/környezeti vízigények terhére történnek.
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A legtöbb becsült és számított adatot a vízmérleg teszt tartalmazza. A becsült adatokon kívül
sokszor tartalmaznak pontatlanságot a feldolgozásra került adatbázisok és alaptérképek is. Ezért
fontos, különösen a nem jó állapotú víztestek esetén, hogy késıbb a helyi sajátosságok
figyelembe vételével részletes tanulmányok készüljenek a nem jó állapot okáról.
A vízmérleg elkészítésének kritikus pontja az ökológiai/környezeti vízigény meghatározása. Az
utóbbi évszázadban a folyók szabályozásával, a belvizek megcsapolásával, a túlzott vízkivétellel a
társadalom átalakította a vizes élıhelyek területét, leszárította az egykor magas vízállású
területeket, megváltoztatta a források hozamát, és a forrásokból táplálkozó patakokban folyó víz
mennyiségét. A jelenlegi helyzet tehát közel nem tekinthetı természetesnek, és sok helyen nem
tekinthetı jónak.
A vízmérleg az ökológiai/környezeti vízigény meghatározásánál egy referencia állapotot mutat be.
Ezek az értékek a 60-as, 70-es évekre jellemzı adatok, számításuk akkori adatokból, térképekbıl
történt. Nagyjából ez az az idıszak, amikortól a szakemberek a felszín alatti vizek mennyiségében
bekövetkezı állapot sok esetben drasztikus változását jelezték, és figyelemmel kisérték.
Mára a vízkivételi szokások, mennyiségek jelentısen megváltoztak. Az ökoszisztéma jó
állapotának a társadalom szereplıi mást tekintenek gazdasági és egyéb érdekeiktıl függıen, ezért
a referencia állapot elfogadásához társadalmi konszenzus szükséges. Bizonyos esetekben, amikor
a társadalom alapszükségletei (pl. ivóvízellátás) nem oldható meg másképpen, és a vízkivételt
nem lehet korlátozni, a referencia állapot elérése nem reális cél. Ebben az esetben a társadalom
érdekcsoportjai elfogadhatják a módosult, nem jó állapotot, amelyhez már csökkentett
ökológiai/környezeti vízigény tartozik. A módosult állapot elfogadásával a következményeket is el
kell fogadniuk, miszerint a nem elegendı felszín alatti víz a FAVOKÖ-k állapotának romlásához
vezethet.
A felszín alatti vízgyőjtı megfelelı állapotának kritériuma tehát, hogy a társadalom által felhasznált
közvetett és közvetlen vízkivételek mennyisége ne haladja meg a hasznosítható vízkészletet. E két
érték összehasonlításából az alábbi kategóriákat lehet felállítani:
Nem jó állapot: Közvetett és közvetlen vízkivétel > Hasznosítható vízkészlet
A vízkivétel az alegységet területén egy felszín alatti víztest esetében sem haladja meg a
hasznosítható vízkészletet.
Jó állapot: Közvetett és közvetlen vízkivétel ≈ Hasznosítható vízkészlet
A felszín alatti víztestek újabb csoportját képezik az éppen csak jó állapotú (határeset) felszín alatti
víztestek, amelyeknél a hasznosítható vízkészlet maximálisan ki van használva, a vízkivétel
kismértében túllépi a hasznosítható vízkészletet, vagy a hasznosítható vízkészlet alig több mint a
vízkivétel (eltérés < 10 %).
Az alegység területén ebbe a kategóriába 1 felszín alatti vízgyőjtı tartozik. Lényegében az egész
Alföld ebbe a kategóriába sorolható, a sekély porózus és a porózus víztestek egyaránt. A víztestek
részletes felsorolása a mellékletben található.
Ezeket a víztesteket tehát jó állapotúnak értékeltük, azzal a fenntartással, hogy a vízkivételek
elosztását és mennyiségének fenntartását újra kell gondolni a jó állapot fenntartásának érdekében.
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Az Alföldi porózus víztestek fıbb megcsapolói az áramlási pályák végén található Duna és a Tisza.
A két nagy folyó nem tekinthetı FAVÖKO-nak (a folyó hozama a felszín alóli hozzáfolyás nélkül is
elegendı élıvilágának a fenntartásához), ezért a folyóvölgyekben jelentıs mennyiségő
hasznosítható felszín alatti vízkészlet található.
Jó állapot: Közvetett és közvetlen vízkivétel < Hasznosítható vízkészlet
Fıképpen a Dunántúli területen találhatók olyan felszín alatti vízgyőjtık, ahol a csapadék
mennyisége nagyobb beszivárgást eredményez, valamint a FAVÖKO is kicsi, lényegében csak a
vízfolyások általános elvek szerint megállapított alaphozamából áll. Ezek a felszín alatti vízgyőjtık
nagy hasznosítható vízkészlettel rendelkeznek. Az alegység területét érintı k.1.9 víztest egy ilyen
vízgyőjtı részét képezi.
5.3.1.3 A felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák állapota
A FAVÖKO-k lokális állapotára vonatkozó vizsgálatok azt mutatják be, hogy a felszín alatti víz
nyomásviszonyaiban emberi hatásra bekövetkezı változások okoznak-e olyan mértékő változást a
kapcsolódó felszíni víztestek mennyiségi állapotában, hogy a felszíni víztestre vonatkozó
célkitőzéseket emiatt nem lehet teljesíteni. A felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák lokális
károsodásainak elemzése a Nemzeti Park Igazgatóságok adataira épült.
Az elızetes vizsgálatok szerint a víztestek egészére jellemzı mértékben károsodott FAVÖKO-k a
tervezési alegység, illetve a Duna-Tisza közi Hátság területén találhatók, összesen 1 db sekély
porózus víztestet érintenek.
A hátsági területeken a FAVOKÖ károsodása elsısorban az állóvizek felületének csökkenését,
illetve a magas talajvízállású területeken található növényzet degradációját jelenti.

4 táblázat:

Nem jó állapotú víztestek az ökoszisztémák állapota alapján

Érintett víztest
száma

sp.1.15.1

Az érintett terület megnevezése

Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyőjtı déli
rész

A nem jó állapot oka
Meteorológiai, valamint
közvetett és közvetlen
vízkivételek okozta hosszútávú
talajvízsüllyedés jelenleg is
érezhetı hatása

5.3.1.4 A felszín alatti víz minıségének változása a túlzott vízkivétel eredményeképpen
A felszín alatti vízbıl történı túlzott termelés vízminıségi problémát is okozhat. Az un. intrúziós
teszt során a víztermelések következtében átalakuló áramlási rendszerek hatására bekövetkezı
vízminıségi (kémiai- és hımérséklet-) változások kerültek kiértékelésre abból a szempontból, hogy
nem veszélyeztetik-e a felszín alatti vizek használatát, vagy a felszín alatti vizektıl függı
ökoszisztémákat. A vizsgálatokat azokon a víztesteken és térségekben végeztük el, ahol regionális
áramlást befolyásoló hatású közvetlen, vagy közvetett vízkivételek találhatók.
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A Duna elterelésével, duzzasztásával és egyéb közvetett vízkivételt és vízpótlást jelentı
beavatkozással érintett Szigetközt egyedileg értékeltük. A Szigetköz esetében a kedvezıtlen
összetételő vizek térnyerése magyarországi részeken még nem mutatható ki.
A porózus víztestek rétegvíz-kivételekkel túltermelt részein felismerhetık a kedvezıtlen
összetételő talajvizek térnyerései, azonban ezek nem mutatkoznak regionális, víztest-szintő
problémaként. A szennyezettség mutatójaként használt indikátorok, fıleg a nitrát idıben nem
mutat növekvı értékeket ezekben a térségekben, ami hígulással és lebomlással magyarázható.
A termális karszt-víztestek zártabb rögeiben tárolt víz kémiai összetétele megváltozhat a
víztermelések hatására a környezetben (általában fedıben) lévı, eltérı összetételő víz
térnyerésével. Miután e vizek hasznosítása (gyógy-és egyéb fürdı, ásványvíz-termelés) olyan,
amelyeknél a stabil vízösszetétel elıírás, ezért a víztermelés által kiváltott változások
kedvezıtlenek lehetnek. A termálvizek vízminıségi változásai egyelıre nem értek el olyan
mértéket, amely alapján technológiaváltásra, vagy hasznosítás felhagyására kellett volna sort
keríteni, arra azonban figyelmeztetnek, hogy a mennyiségi igénybevételi korlátok
meghatározásánál az eddigi vízminıségi következmények tapasztalatait fel kell használni.
A fentiek alapján a módosult áramlási viszonyok nem idéztek elı olyan mértékő változást, amely
alapján bármelyik víztestet nem jó állapotúnak kellene minısíteni.
5.3.1.5 A felszín alatti víztestek állapotának összefoglalása
Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a felhasznált adatok különbözı
pontosságúak. A süllyedési teszt esetében pl. a monitoring pontok eloszlása meghatározó az
eredmény szempontjából. A legtöbb becsült és számított adatot a vízmérleg teszt tartalmazza.
A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését a melléklet tartalmazza.
A táblázatból látható, hogy a négy vizsgálat közül a vízmérleg teszt mutatja a legrosszabb
eredményt. Az eredményen finomítani lehet, ha a vízmérleg tesztben a felszín alatti vízgyőjtıkön
belül a víztestek közötti átadódás mértékét modellezés útján pontosítani lehet.
Az EU útmutató alapján, ha bármelyik vizsgálat pozitív (1) eredménnyel zárul, úgy a víztestet nem
jó állapotúnak kell minısíteni. Sok esetben ugyanannál a víztestnél több nem jó minısítés is
elıfordulhat.
Összesítve megállapítható, hogy az alegységet érintı 8 felszín alatti víztest közül 2 db a süllyedés
teszt eredményeként (sp.1.15.1, pt.1.2) nem jó állapotú, illetve a vízmérleg teszt alapján 3 db
(so.1.15.2, p.1.15.1, p.1.15.2) határeset kategóriába tartozik.

5.3.2

A 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.
A felszín alatti vizek kémiai állapotának minısítését a Víz Keretirányelv, a Felszín Alatti Víz
Leányirányelv, és a WGC-2 munkacsoport (J. Grath, R. Ward, 2008) által összeállított, a felszín
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alatti vizek állapotértékelésére és trend vizsgálatára vonatkozó 2008. októberi útmutatót követve
végeztük.
Az értékeléshez a VKI kijelölt monitoring kútjain túlmenıen a rendelkezésünkre álló észlelési
objektumok (fúrt kutak, források, ivóvíz-termelı kutak, stb.) adatainak medián értékeit, illetve 2000
után mért adatait vettük figyelembe. A szerves szennyezıanyagok értékelésénél a VKI monitoring
pontok adatai mellett a területi monitoring 1996-2007 évek közötti eredményei kerültek
felhasználásra. A VKI kijelölt monitoring kutjainak trend vizsgálatai esetében a 2000–2007 közötti
értékekbıl képzett átlagokkal számoltunk.
A kémiai állapot jellemzése során meghatároztuk az egyes felszín alatti víztestekre jellemzı
háttérértékeket és azok fıbb statisztikai paramétereit (10%-os és 90%-os percentilis, átlag, szórás,
medián, minimum, maximum), majd ezt követıen maghatároztuk a küszöbértékeket.
A minısítéshez a következı vizsgálatokat (teszteket) végeztük el:
 Túllépések veszélyességének ellenırzése
 Diffúz szennyezıdések ellenırzése és a szennyezett területek meghatározása
 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek vízminıségének
ellenırzése
 Trend vizsgálat összefoglaló a kijelölt VKI monitoring kutak alapján
A felszín alatti vizektıl károsodott szárazföldi ökoszisztémák vizsgálatát (FAVÖKO-teszt) nem
tudtuk elvégezni, mivel nem állt rendelkezésünkre ezen ökoszisztémák adatállománya.

5.3.2.1 A háttérértékek, a határ– és a küszöbértékek meghatározása
Európai Uniós szinten két komponensre (nitrát és növényvédı szerek) rögzítettek küszöbértéket, a
többi vizsgálandó komponensre a tagállamoknak kell küszöbértéket meghatározniuk. Utóbbi
értékek meghatározása során kiindulásként a Felszín alatti vizek védelmére vonatkozó irányelv II.
melléklet B cikkelyében szereplı komponenseket (NO3, NH4, vezetıképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg,
szerves szennyezık) vettük figyelembe.
Elsı lépésben meghatároztuk a felszín alatti vizek természetes háttérértékeit és fıbb statisztikai
paramétereit a földtani és hidrodinamikai viszonyok figyelembevételével kialakított víztest
csoportokra. Ezt követte az ivóvízre és az ökoszisztémákra érvényes küszöbértékek kialakítása az
egyes víztest csoportokra. A következı komponensekre határoztunk meg küszöbértékeket: NO3,
NH4, vezetıképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg, AOX, TOC, peszticidek, tri- és tetraklóretilén. A NO3,
NH4, vezetıképesség, Cl, SO4 és TOC esetében víztest csoport szinten, míg Cd, Pb, Hg, AOX,
peszticidek, tri- és tetraklóretilén esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározás.
A triklór-etilén és tetraklór-etilén esetében 10 µg/l, míg a komponensenkénti peszticidek esetében
0,1 µg/, összes peszticid esetében 0,5 µg/ a küszöbérték. Porózus termál, illetve zárt termál karszt
víztestek esetében nem szükséges küszöbérték meghatározása. A szerves szennyezést jelzı
indikátorok közül az AOX esetében a javasolt küszöbérték 20 µg/l.
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Az egyes víztestekre vonatkozó egyéb háttérértékeket és küszöbértékeket az 5.4.2.1. melléklet
tartalmazza.

5.3.2.2 Túllépések veszélyességének ellenırzése
A túllépések veszélyességének ellenırzését három szempont szerint végeztük. Elsı lépésben
megvizsgáltuk az egyes víztesteken az összes − az adott komponensre − rendelkezésre álló adat
küszöbértékhez képesti viszonyát, és ezen belül a kijelölt VKI monitoring kutakra jellemzı
túllépéseket. Ezt követıen megvizsgáltuk az ivóvíztermelı kutakban jelentkezı túllépéseket és
értékeltük azok veszélyességét. Végül ellenıriztük az üzemelı és távlati vízbázisok adatainak
túllépéseit. Megvizsgáltuk, hogy az egyes túllépések mennyire reprezentálják a víztesten lezajló
folyamatokat és ily módon veszélyeztetik-e a felszín alatti víztestek állapotát. Ez utóbbi vizsgálat
eredményeit az 5.5.1. fejezetben ismertetjük.
A pontszerő szennyezıdések vizsgálatakor ellenıriztük az adott víztestre megállapított
küszöbértéket meghaladó túllépéseket, vezetıképesség, szulfát, klorid, illetve higany, kadmium,
ólom, továbbá szerves szennyezık (TOC, AOX, peszticidek, triklór- és tetraklór etilén) esetében.
Ugyan több objektum mérési adata küszöbérték fölötti koncentrációt mutatott, de a részletes
értékelés eredményeként megállapítható volt, hogy ezek oka vagy mintavételi-, mérési-, illetve
adatkezelési problémából, vagy kútszerkezeti hibából adódott, tehát nem veszélyeztetik a felszín
alatti víztestek kémiai állapotát.
Országosan a felszín alatti víz TOC tartalmát a VKI monitoring kutak mintegy 37%-ában mérték. A
mért kutak kétharmada termelıkút, míg egyharmada figyelıkút. A VKI monitoring kutak 28%-ban
az eredmények küszöbérték alatt voltak, míg 9%-ban küszöbérték felettiek.
Az AOX indikátor mérése a VKI monitoring kutak 24%-ában történt. A mérések kevés száma a
minısítés megbízhatóságát nem biztosítja.
A klórozott szénhidrogén monitoring eredmények a vártnál jobb képet mutatnak, és egyértelmően
igazolják, hogy szennyezések a települések alatt, környezethasználathoz kötötten találhatók. Az
alegységet érintı víztestek területén található VKI monitoring pontokban nem mutatható ki
küszöbérték feletti koncentrációban e szennyezı anyag.
Országosan a Peszticidek közül 125 db hatóanyag mérésére került sor. A nagyszámú
növényvédıszer közül az Atrazin, Simazin, Terbutrin, Terbutil-azin, Triazinok összes, Foszforsavészterek összes, 2,4-D, Acetoklór mutatott küszöbértéket meghaladó koncentrációt egy-egy
monitoring pontban. Az alegység területén nem volt detektálható Peszticidekre vonatkozó
küszöbérték túllépés.
Az ivóvízkivétel veszélyeztetettségének ellenırzésénél megvizsgáltuk az összes vízminıségi
adattal rendelkezı üzemelı ivóvíztermelı kutat. Értékeltük az ivóvíz-határértéket, vagy nagyobb
háttér-koncentráció esetén a küszöbértéket meghaladó túllépéseket, másrészt a felszín alatti
ivóvízbázisok állapotát.
Országosan összesen 4236 olyan üzemelı ivóvíztermelı kútról volt információnk, amelyek 2000
utáni méréseket és minimum két adatot tartalmaztak. Ezen kutak 67 db víztestben mutattak
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túllépést, de ezen túllépések zöme vagy természetes eredető volt (porózus víztestekben
ammónium, klorid vagy fajlagos elektromos vezetıképesség), vagy egy-egy hibás (döntıen
nyomelem) adatból adódott. Az alegységet érintı víztestek közül az sp.1.15.2 sekély porózus
víztestre jellemzı a természetes eredető ammónium küszöbérték túllépés.
Végül megállapíthatjuk az alegység területén nem található olyan ivóvíztermelı kút, ahol a nem
természetes eredető szennyezı anyag koncentráció tartósan túllépi az ivóvíz-határértéket vagy a
víztest adott komponensére vonatkozó küszöbértéket és technológia váltás szükséges az
ivóvízellátás biztosításához.
5.3.2.3 Diffúz szennyezıdések ellenırzése és a szennyezett területek meghatározása
A diffúz szennyezıdések ellenırzésénél és a szennyezett területek meghatározásánál a nitrát és
az ammónium tartalom felszín alatti vizek mért koncentráció eloszlását vizsgáltuk. A VKI
monitoring kutak adatain túlmenıen felhasználtuk az összes rendelkezésre álló vízminıségi adatot.
Ellenıriztük a peszticid tartalom területi elıfordulását is.
A diffúz szennyezıdések (NO3 és NH4) ellenırzése és a szennyezett területek meghatározása
esetében a VKI monitoring kutak adatain túlmenıen felhasználtuk az összes rendelkezésre álló
vízminıségi adatot. Figyelembe vettük az adatbázisban szereplı összes megbízható mérési
eredményt, továbbá a szennyezettségi arányok (Rvt) meghatározásához a földhasználati adatokat
(CORINE).
Korábbi vizsgálatok szerint, a felszín alatti vizek nitrát szennyezettsége erısen függ a
földhasználattól, ezért a sekély víztestek (sh, sp, k és h) területén lévı kutakat/forrásokat a
környezetükben történı földhasználat szerint négy csoportra osztottuk:
 települési (A): összefüggı és nem összefüggı település szerkezetek
 mezıgazdasági (B): szántóföldek, szılık, gyümölcsösök, vegyes mezıgazdasági
területek
 erdı, rét, legelı (C): erdık, legelık, cserjés és vizenyıs területek
 ipari (D): ipari, kereskedelmi, közlekedési területek, bányák.
A felszín alatti vízminıségi adatok nem egyforma súllyal reprezentálják a fenti négy földhasználati
csoportot. Ezt elkerülendı, súlyozott területi átlagolást végeztünk, vagyis minden víztestre, a fenti
földhasználati csoportokba esı kutak/források túllépési aránya (R), valamint az egyes
földhasználati típusú területek teljes víztesthez képesti aránya (T) alapján történt a számítás:
TA*RA + TB*RB +TC*RC + TD*RD = Rvt, ahol
A = települési, B = mezıgazdasági, C = ipari, D = erdı, rét, legelı, vt = teljes víztest, T = terület
aránya a víztesten belül, R = küszöbérték fölötti pontok aránya az adott földhasználathoz tartozó
területeken.
A porózus, porózus-termál és karszt-termál víztesteknél a földhasználat hatása jóval kisebb, ezért
e víztestek szennyezettségi számítása már súlyozatlan adatokkal történt.
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A nitrát szennyezettségi arány az alegység területén összesen 1 db sekély porózus víztestnél
haladja meg a 20%-ot (sp.1.15.1).
5-16 táblázat: A nitrát-szennyezett területek aránya az egyes víztest-típusok között
nitrát szennyezettségi arányok [R(%)]

víztestek
>50

40-50

30-40

20-30

<20

karszt

0

0

0

0

1

sekély
hegyvidéki

0

0

0

0

0

sekély
porózus

0

0

1

0

1

hegyvidéki

0

0

0

0

0

porózus

0

0

0

0

2

porózus termál

0

0

0

0

2

karszt termál

0

0

0

0

1

alegység

0

0

1

0

7

Összefoglalva megállapítható hogy az alegység területén a legnagyobb nitrát szennyezés
elsısorban regionális leáramlási területeken található (sp.1.15.1 sekély porózus víztest).
Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsısorban természetes (földtani) eredető. Emberi
tevékenységbıl (mezıgazdaság, szennyvízszikkasztás) származó ammónium csak kisszámú
sekély kútban fordul elı. A felszín közelében, oxidatív körülmények között ugyanis az ammónium
gyorsan nitrifikálódik. Elsısorban a nagyobb mélységő, védett rétegekbıl származó felszín alatti
vizekben találunk a 0,5 mg/l ivóvíz határértéket meghaladó ammónium koncentrációkat. A Bridge
program keretében végzett vizsgálat bizonyította, hogy míg a hideg-karszt és a partiszőréső
vizekben 10% alatti a 0,5 mg/l feletti ammónium tartalmú pontok aránya, addig a 20 méternél
mélyebb rétegvizekben meghaladja a 40%-ot és a mélységgel nı.
A porózus leáramlási területeken az effektív beszivárgás elérheti a 50-100 mm/év értéket is, így a
vertikális leszivárgás sebessége a 0,2 – 0,4 m/év-et. E területeken az utóbbi 50 évben beszivárgott
csapadékvíz a felsı 10 – 20 méterben található, emiatt a 20 méternél mélyebb felszín alatti
vizekben elıforduló nagy ammónium tartalom – a kútszerkezeti hibáktól eltekintve – természetes
eredető, az antropogén szennyezıdés kizárható.

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 89 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

A sekély víztestek ammónium szennyezettségi arányának számítása szintén a súlyozott területi
földhasználat átlaga alapján történt. Az alegység területén egy víztesten található 20%-nál
nagyobb szennyezettségi arány:
 k 1.9 (Mohács környékén)
A k.1.9 számú alapvetıen fedett karszt-terület részletesebb vizsgálata nem jelzett egyéb
szennyezésre utaló jelet, ugyanakkor a fedı porózus víztesttel való kapcsolata alapján ajánlható a
korábban megállapított természetes háttérérték megemelése. Ez esetben e víztest kikerül a
szennyezett kategóriából.
A peszticidekre jellemzı, hogy komponensekre kivetítve a víztesten üzemelı monitoring pontok
közül 20% alatti mennyiségben észlelhetı küszöbértéket meghaladó mennyiségben
szennyezettség. Összegzés során számított összes peszticid esetében, a 0,5 µg/l küszöbértéket
figyelembe véve még árnyaltabb a kép. Jellemzıen a triazinok (Atrazin, Simazin, Terbutrin,
Terbutil-azin, Triazinok összes) jelennek meg, elsısorban a ma már betiltott Atrazin. Az alegység
területén egy víztestre sem jellemzı a területi szennyezettség.

5.3.2.4 Felszíni víztestek kémiai
vízminıségének ellenırzése

állapotát

veszélyeztethetı

felszín

alatti

víztestek

A nitráttal szennyezett felszíni víztestek esetében megvizsgáltuk a felszín alatti vizektıl történı
szennyezıdés lehetıségét. E tesztnél azon felszíni víztestek környezetét vizsgáltuk, ahol a
vízfolyások kémiai állapotának minısítésénél, a nitrát tartalom vizsgálata során a felszíni víz rossz
állapotú minısítését nem támasztotta alá felszíni szennyezés. E felszíni víztestek listáját a felszíni
vizes munkacsoport állította össze és bocsátotta rendelkezésünkre. Országosan 28 felszíni
víztestnél merült fel a felszín alatti víz okozta diffúz szennyezés lehetısége.
Elsı lépésben megvizsgáltuk, hogy a felszíni víztest 1000 m-es körzetében található-e határérték
feletti (sekély hegyvidéki, hegyvidéki, karszt víztesteknél 10 mg/l, illetve sekély porózus
víztesteknél 20 mg/l) nitrát tartalommal rendelkezı objektum (termelı- vagy észlelıkút, forrás, stb.).
Amennyiben háromnál több határérték feletti objektum esett a vizsgált területre és a területi nitrát
szennyezettség is 20% fölötti volt, a felszín alatti víztıl történı szennyezés lehetıségét indokoltnak
tekintettük. Az esetek többségében a túllépések jelentısek voltak, az 50 mg/l-t is jóval
meghaladták.
Amennyiben csak egy, vagy két határérték feletti objektumot találtunk, részletesen megvizsgáltuk
az adott mérési hely és a felszíni víz távolságát, illetve egymáshoz képesti helyzetét, valamint a
nitrát koncentráció értékét. Nagy (általában 100 mg/l, illetve ezt meghaladó) nitrát tartalom
esetében a szennyezıdést szintén indokoltnak találtuk, amennyiben a mellékvízfolyások mentén
volt a felszín alatti vizes mintavételi hely. Határértékhez közeli nitrát tartalom és nagyobb, de 1000
m-en belüli (pl. 500 m-t meghaladó) távolság esetében a felszíni víz felszínalatti víztıl történı
szennyezését nem tekintettük bizonyítottnak.
Valamennyi esetben összevetettük a felszíni víztestek helyzetét a rendelkezésre álló, de a
felszínalatti vizekre vonatkozó küszöbérték (50 mg/l, illetve 25 mg/l karszt esetében) alatti nitrát
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mérések adataival. Megállapítottuk, hogy minden víztest esetén rendelkezésre állnak nitrát adatok,
ezért adathiány miatt nem minısítettünk indokolatlan felszíni víztest szennyezıdést.
Országosan a 28 felszíni víztest közül 19-nél elfogadtuk annak lehetıségét, hogy
szennyezıdésüket a felszín alatti víz okozza. Az alegység területén 1 db sekély porózus víztestnél
(sp.1.15.1) lehetett indokoltnak tekinteni a felszíni víztestek veszélyeztetését.

5.3.2.5 Trend vizsgálat összefoglaló a kijelölt VKI monitoring kutak alapján
Szennyezési trendek vizsgálatát a kijelölt VKI monitoring kutak nitrát, ammónium, szulfát és
vezetıképesség adatainak értékelése alapján végeztük el. Az EU Útmutatóban megadott
szennyezési trend vizsgálatok kritériumai alapján elvégzett adatszőrés eredményeként,
országosan 27 víztest minısült alkalmasnak a vízkémiai trendek statisztikai feldolgozására. Ezek
között 2 db karszt, 4 db sekély hegyvidéki és 21 db sekély porózus víztest van.
A szőrési kritériumok a következık voltak: mindegyik víztest rendelkezzen legalább 3 monitoring
objektummal, melyek mindegyikében legyen évenként legalább egy kémiai elemzés, folytonosan
2004-2007 között, vagy azon túlmenı idıszakra (minimum 5 éves, a 2007-es bázis évet
tartalmazó, aggregált idısor). A trend vizsgálathoz felhasznált leghosszabb aggregált idısor 15 év
(sh.2.4 jelő víztestben) hosszúságú, míg a víztestenként felhasznált monitoring pontok legnagyobb
száma 14 db volt. A trendek vizsgálatához regresszió analízist végeztünk. A kapott trendek
regresszió paramétereit 95%-os konfidencia szint mellett fogadtuk el.
Országosan a vizsgált 27 víztest közül 17 esetben lehetett növekvı trendet kimutatni. A növekvı
trend a víztestek többségénél egyik komponens esetében sem jelentette még a rossz állapot
elérését, mivel sem a küszöbértéket, sem a 75%-os megfordítási pontot nem érték el
koncentrációk. Az alegység területén 1 víztest esetében (sp.1.15.2) mutat a trendvizsgálat olyan
szignifikáns idıbeli vízminıségi változást, amely a víztest gyenge állapotára enged következtetni.

5.3.2.6 Összefoglalás
Összességében megállapítható, hogy az alegységet érintı 8 db felszín alatti víztest közül 1 db
gyenge kémiai állapotú (sp.1.15.1), melynek gyenge kémiai állapota diffúz mezıgazdasági eredető
terhelésbıl adódik.
A porózus, termál karszt és a porózus termál víztestek kémiai állapota jónak tekinthetı. Az
értékelés összefoglalását az 5.4.2.2. melléklet táblázatos, míg az 5.4.2.3 − 5.4.2.6. mellékletek
térképi formában mutatják be.

5.4
5.4.1

Védelem alatt álló területek állapotának értékelése
Ivóvízkivételek védıterületei

A vízbázisok veszélyeztetettségének felméréséhez három megközelítést alkalmaztak.
• A vízbázisok területén található, ismert és felmért talaj-, és talajvíz-szennyezéseket és
hatásukat a KÁRINFO adatbázis alapján vizsgálták.
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• Az állapotértékelés aéapján, veszélyességük szerint összegyőjtötésre és értékelésre
kerültek a védıterületekenken található szennyezıforrások „Az üzemelı sérülékeny földtani
környezetben lévı ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” program keretében 1997 és 2007
között. Ez a vizsgálat 259 db vízbázis területén volt elvégezhetı.
• Vizsgálták a vízbázisok területhasználatából adódó veszélyeztetettségét.
Ismert talaj és talajvíz szennyezések és hatásuk a KÁRINFO adatbázis alapján:
A KÁRINFO adatbázisban ismert, mennyiségileg és minıségileg felmért szennyezıdések
találhatók. Ezek a szennyezések többnyire kisebb-nagyobb, lokalizálódott foltokban
találhatók, tehát nem szennyezték el a vízbázisok területét, ezért jelenlétük többnyire nem
volt kimutatható az elızı fejezetben bemutatott állapot értékelési módszerekkel.
A KÁRINFO adatbázisa alapján a tervezési alegység területén vízbázist érintı szennyezés
nincs.
A potenciális szennyezıforrások veszélyessége:
Az elızı pontban a felszín alatti ivóvízbázisok állapotát a felszín alatti vízben már oldott állapotban
lévı szennyezıanyagok szerint vizsgálta. Jelen fejezetben azokat a szennyezıforrások
szerepelnek, amelyek hatása befolyással lehet a vízbázisok állapotára.
A diagnosztikai vizsgálatok során felmérésre került a potenciális szennyezıforrások köre.
Szennyezıforrás szempontjából nem tekinthetı veszélyeztetettnek az a vízbázis, ahol a vízadó
összlet földtani védelemmel bír, vagyis a víztermelés védett rétegbıl történik. Ilyen vízbázisok a
porózus víztestekben lévı rétegvízbázisok jórésze.
A partiszőréső kutak termelésük jórészét (átlagosan 80 %) a folyó irányából kapják. A
vízminıségre így jóval nagyobb hatással van a folyóvíz minısége, mint a háttér vízminısége. Ha
található is szennyezıdés az utánpótlási területen, akkor is a kitermelés során a szennyezıanyag
hígul a kitermelt vízben.
A hasadékos, karsztvíz és talajvízbázisok esetén a veszélyeztetettséget a szennyezıforrás típusa
dönti el.
Ipari szennyezıforrások:
Az áttekintett diagnosztikai munkák többsége, információ és részletes környezetvédelmi
felülvizsgálat hiányában nem minısíti a védıterületeken található ipari jellegő tevékenységeket,
hanem a jogszabályhoz illeszkedıen elsı lépésben környezeti hatásvizsgálat elkészítését írja elı.
Ezek a típusú szennyezıforrások a vízbázisok veszélyeztetettségének vizsgálatához nem lettek
felhasználva. Ahol lehetett, a tényleges szennyezıdés feltárása is megtörtént. A tényleges
szennyezések zöme ipartelepekhez, üzemanyag tárolókhoz kapcsolódó szénhidrogén szennyezés.
Csatornázatlan települések: A vízmőkutak rendszerint a települések határában találhatók, ezért a
diagnosztikai vizsgálatokban a legjelentısebb szennyezı forrást a csatornázatlan települések,
belterület használati jellegő kiskertes övezetek, ivóvízellátással ellátott üdülıterületek
szennyvízszikkasztásából származó nitrát szennyezés jelenti.
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Mezıgazdasági területhasználat: A diagnosztikai vizsgálatokban a második leggyakrabban
elıforduló potenciális szennyezık a mezıgazdasághoz, a növénytermesztéshez, az
állattenyésztéshez, vagy mindkettıhöz főzıdnek. A felszín alatti vizek védelme szempontjából a
legnagyobb problémát a nagy állatlétszámú, iparszerő állattartó telepek (sertés, baromfi,
szarvasmarha) hígtrágya- és szennyvízkibocsátása jelenti. A diagnosztikai munkákban elıfordul az
állattartó telep teljes felszámolására tett javaslat is. Gyakorta elıforduló, a védıterületeken
található potenciális szennyezıforrások, a növényvédıszer és mőtrágya raktárak, rossz állapotban
lévı használt, vagy felhagyott TSZ géptelepek, üzemanyag tárolók.
Veszélyeztetettség területhasználat alapján
A diagnosztikai vizsgálatok eredményeképpen megállapítható volt, hogy a mezıgazdasági és a
települési területhasználat általában veszélyezteti a vízbázisokat. Ezért a CORIN alapján
meghatároztuk, hogy a vízgyőjtı gazdálkodási terv elkésztése során összegyőjtött és térképileg is
ábrázolt 907 üzemelı és 78 távlati vízbázis esetén mennyire jellemzı ez a két területhasználat.
11 vízbázison a települési területhasználat meghaladja az 50 %-t, 291 db vízbázison pedig az
utánpótlási terület nagyobb mint 50 %-án mezıgazdasági területhasználat a jellemzı.

5.4.2

Nitrátérzékeny területek

Az értékelés a felszín alatti vizek állapotértékelésének része, mely a 5.3.2 fejezetben kerül
tárgyalásra.

5.4.3

Természetes fürdıhelyek

A 2004-2008 idıszakra vonatkozó fürdıvíz minısítési eredményeket az Országos
Közegészségügyi Intézet rendelkezésre bocsátotta. Országosan 2007-ben a mintegy 240 fürdésre
kijelölt vizünk 79%-ban megfelelt a kötelezıen elıírt határértékeknek, 54%-ban az ennél szigorúbb,
ajánlott kritériumok is teljesültek. Az éves statisztikák szerint a tendencia javuló (2005-2007 között
a megfelelt minısítést kapott fürdıvizek száma 39%-ról 79%-ra, a kiváló vizeké 26%-ról 54%-ra
emelkedett). A nagy tavak és a fontosabb fürdıhelyek minısége megfelelı, a problémák a kisebb
állóvizekkel és nagyobb folyókkal vannak, általában idıszakosan.
5-9. táblázat: 2008-ban kijelölt strandok 76/160//EK irányelv és a 78/2008 (IV.3.) Korm.
Rendelet által meghatározott minıségi követelmények szerinti megfelelése
a tervezási alegységen
78/2008 (IV.3.) Korm. r.
76/160//EK

Kiváló

Megfelelı

Tőrhetı

Nem megfelelı

Összes

0

Kiváló
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78/2008 (IV.3.) Korm. r.
76/160//EK

Kiváló

Megfelelı

Megfelelı

Tőrhetı

Nem megfelelı

Nem
értékelhetı

Összes

3

3

Nem megfelelı

0

Nem értékelhetı

0

Összes az
alegységen

3

0

0

0

0

3

A tervezési egységen lévı, természetes vizeken kijelölt 3 fürdıhely a Duna Sugovica nevő
mellékágán található, Bajánál. Az ÁNTSZ által végzett mérések alapján e strandok vízminısége
fürdıvíz minısítési szempontok szerint többnyire kiváló. Az eredményeket az 5-22. táblázat, illetve
az 5-15. térképmelléklet mutatja.
5-10. táblázat: Természetes fürdıhely kijelölése miatt érintett víztestek állapotértékelése a
fürdıvíz minıségi követelmények szempontjából
(1 - A vízminısége rendszeresen kifogásolt, 2 - A vízminıségi követelmények esetenként nem teljesülnek, 3 - A
vízminıség a kötelezı határértékeknek minden esetben megfelelt, 4 - A strandok vízminısége többnyire kiváló,
0- Nincs rendszeres vizsgálat)
Nem megfelelıek
VOR

Érintett víztest

Víztest
állapota

Hiányos

5.4.4

távolsága a víztesten

mintázá
76/160//E

s

K

AEP44
5

Szennyvízbevezetések

aránya

kijelölt fürdıhelyekhez
78/2008 k.r.

képest

Duna Bajától az
4

országhatárig

20%

20%

0%

Védett természeti területek

A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK VÉDETT TERÜLETEI
Kádár-Duna
A víztest Bajától északra, a Duna sodorvonala és a balparti árvízvédelmi töltés közötti hullámtéren
található. A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegységének védett természeti területe.
A Kádár sziget a nagy folyamszabályozási munkálatok eredményeképpen alakult ki. Ez az a hely,
ahol a korábbi dunai fıág (Kádár-Duna) helyett új nyomvonalat létesítettek, amely hosszabb lett
mint a már meglévı. Az igy létrejött szigetet keresztgáttal kötötték össze a parttal. Ettıl kezdve ez

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 94 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

a mellékág folyamatosan töltıdött, és a további folyamszabályozási mőtárgyak megépítésével a
sziget csúcsánál egy nagy kiterjedéső zátony is felrakódott.
A sziget és a balpart között húzódik mintegy 2300 méter hosszban a mellékág. A felsı és az alsó
torkolatok is meglehetısen feltöltıdött, a mederben több helyen megjelentek a fás szárú növények.
A zátony északi csúcsánál szintén van egy sarkantyú, amely hatására a zátonyból kimagasodó
sziget alakul ki, bár ha ilyen ütemben töltıdik a mellékág és jelenik meg benne a fásszárú
vegetáció, akkor alighanem össze fog érni a partvonallal és elveszti jelenlegi vízszállító funkcióját.
Maga a sziget elhelyezkedése szempontjából elınyös és erdırezervátum lévén egyik
legértékesebb része a Gemenci Tájegységnek. A torkolati szelvényeknél, illetve egyéb más
szakaszokon látványos feltöltıdés a Duna felıl kiáramló víz sebességcsökkenésekor a lebegtetett
hordalék kiülepedésének következménye. A feltöltıdés már annyira elırehaladott, hogy a bajai
vízmércén mért kb 300 cm-es vízállásnál a keresztgát mellett már szinte teljesen száraz a meder,
de közvetlen a keresztgát alatt még jópár méteres víz található. A kereszgáton a jobb vízfogalom
érdekében a 90-es években néhány lelkes francia diák egy nyílást alakított ki, de még ezzel a fajta
beavatkozással sem lehet hosszútávon eredményt elérni. A fent leírtak alapján a
természetvédelemnek sokkal inkább a szigetre, illetve a hozzátartozó zátonyokra és az azon
kialakuló vegetációdinamikára, valamint az élıvilágra kell a hangsúlyt fektetnie, de ez esetben a
mellékágnak is óriási jelentısége van, a vízforgalom lehetıségeit szorgalmazni kell.
Szeremlei Sugovica
A víztest Bajától délre, a Duna és a balparti árvízvédelmi töltés közötti hullámtéren található. A
Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegységének védett természeti területe.
A Szeremlei Sugovica korábban a Dunának az egyik ága volt, akkori nevén Kamarás-Duna. Mivel
a bajai szakasza meglehetısen gyorsan töltıdött, így Baja délnyugati végénél áttöltötték a medret.
Jelenleg itt van az egyetlen szárazföldi megközelítése a Pandúr szigetnek. A tervezési egység
mintegy 10 km-en keresztül húzódik Bajától nyugati irányba, Szeremle mellett egészen a Dunáig.
A Szeremlei Sugovica és a Duna balparti töltése között húzódik még egy nyárigát is, amely a
közepes árvizektıl hivatott mentesíteni a két töltés közötti szántó, illetve erdıterületeket.
Intenzíven telepített horgászvíz.
A Szeremlei Sugovicának csak egyetlen kapcsolata van a Dunával, ahol a vízvisszatartás részben,
de nem tökéletesen megoldott egy keresztgát megépítésével. A jelenlegi torkolati mőtárgyban egy
zsilip van beépítve, amelynek elsıdleges szerepe a közepes, de a gátat még meg nem hágó, vizek
beengedése a holtágba. Tekintettel, hogy a zsilip állapota, kapacitása nem megfelelı és a holtág is
meglehetısen fel van iszapolódva, a jövıben nagyobb figyelmet érdemel.
A terület értékes része a Gemenci Tájegységnek. Természetvédelmi szempontból fontos
vízgazdálkodási kérdés a Szeremlei Sugovica gyakrabban történı vízpótlásának biztosítása. A
tervezési egység mederméretei lehetıvé tennék a jelenleginél magasabb vízszint „kinttartását” a
hullámtéren, ezáltal a kapcsolódó medrek, egyéb víztestek vízpótlása is egyszerőbb lenne
(Dzsindzsa, Kerek tó). Azonban a jelenlegi torkolati mőtárgy erre nem alkalmas, tekintve, hogy
mind a keresztgáton, mind pedig a zsilipen szivárgás tapasztalható. A gáttestet a bajai vízmércén
mért kb 600 cm-es vízállásnál haladja meg a víz. Jelentıs a feliszapolódás is, amely a Duna felıl
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kiáramló víz sebességcsökkenésekor a lebegtetett hordalék kiülepedésének következménye. A
feltöltıdött mederrészek esetében megoldás lehetne a szakaszos kotrás, de egy ilyen nagy
beavatkozást mindenképpen alapos felmérésnek, illetve kutatásnak kellene megelıznie. Nem
beszélve a munkálatok anyagi vonzatáról.
A Szeremlei Sugovicában történı optimális vízvisszatartást vizes rekonstrukció részeként lehetne
megvalósítani. részben a torkolati mőtárgy kérdésével, részben a nagymértékben feliszapolódott
mederszakaszok kotrásával.
Nagybaracskai-Holt Duna
Országos jelentıségő fokozottan védett természeti terület, Natura 2000 terület (SPA és PSCI),
ökológiai folyosó, Ramsaari terület, kiemelt botanikai értékekkel bíró terület.
A Duna valamikori fımedre, mely a folyamszabályozás során holtággá alakult. Mentett oldalon
helyezkedik el, nagy kiterjedéső jelentıs holtág, mely két ponton érintkezik a Ferenc-csatornával.
A nagy kiterjedéső nagyüzemi szántóterületek közt elhúzódó holtágat keskeny erdısáv övezi –
kivéve délen, ahol a Tiser-erdı tömbje határolja. Jelentıs tájformáló szerepe van. Elnövényesedett,
helyenként kevés szabad vízfelszínnel, szegélyében nádas-gyékényessel, mely helyenként a teljes
szélességet elfoglalja. Bizonyos szakaszán úszóláp alakult ki. A legfontosabb temészetvédelmi
célok:: a nagy vízfelület, a természetes jelleg, különbözı élıhely-típusok fennmaradásának
biztosítása, a holtág fenntartása, megfelelı vízellátás biztosítása. Megoldandó a hiányzó
szakaszok vagyonkezelésbe vétele, halászati jog megszerzése, úszóláp- és tızegpáfrány védelme,
hód- és vidravédelem.
Jellemzıek a halászati hasznosításból eredı problémák: illegális építmények, szemetelés,
engedély nélküli haltelepítések. Jelentıs probléma a mezıgazdasági szennyezıdés
bemosódásának lehetısége(pufferzóna hiánya). A holtág vízszintjének megállapításánál a
természetvédelmi cél figyelembe vételére lenne szükség (vízszintemelés).
Riha-tó
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegységéhez tartozó védett tó. Országos
jelentıségő fokozottan védett természeti terület, Natura 2000 terület (SPA és PSCI), ökológiai
folyosó, Ramsaari terület, költıterület (védett és fokozottan védett fajoké), vonuló és telelı terület
(védett és fokozottan védett fajoké), táplálkozó terület (védett és fokozottan védett fajoké).
Kifli alakú holtág a Mohácsi-sziget nyugati oldalán a Mohács-Nagybaracska országút mentén. A
sziget legmélyebb része, a természetes csapadékot fogadja be vízgyőjtıjébıl. Nagy kiterjedéső
nyílt vízfelszinnel rendelkezik, körben különbözı szélességő nádas szegéllyel. Körben keskeny
erdıszegély. Áttöltés az I-II-es tóegység között, melyen mőút halad. A II-III-as tóegység közti
áttöltés visszabontásra került. I-es tóegységre mőtárggyal csatlakozik a Szamóc és a Fertıs
vízgyőjtıje, míg a III-as tóegységre mőtárggyal csatlakozik a Kutas csatorna, mely
összeköttetésben van a Karapancsai-fıcsatornával és annak vízgyőjtıjével. Természetvédelmi cél
a nagy vízfelület, a természetes jelleg, különbözı élıhely-típusok fennmaradásának biztosítása, a
holtág fenntartása, a megfelelı vízellátás biztosítása.
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Jelentıs vízimadár vonuló-, pihenı- és táplálkozó terület, melynek zavartalanságát és feltételeit
(víz, táplálék) biztosítani kell. Feladat az ıshonos, ritkuló halfajokból génbanki állomány kialakítása
és fenntartása, a vidraállomány védelme.
Problémák, antropogén hatások: a rendszer a téli félév csapadékmennyiségével tölthetı föl, de
ennek vízgyőjtı területe nagyüzemi mezıgazdasági terület, melyrıl a beérkezı vizek kockázatot
jelenthetnek a tó vízminısége szempontjából. Gondot okoz a pufferzóna hiánya egyes
szakaszokon (mezıgazdasági szennyezıdés bemosódásának lehetısége).
Kadia
A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegységéhez tartozik. Országos jelentıségő
fokozottan védett természeti terület, Natura 2000 terület (SPA és PSCI), ökológiai folyosó,
Ramsaari terület, kiemelt botanikai értékkel bíró terület.
A Duna valamikori fımedre, mely a folyamszabályozás során holtággá alakult. Mentett oldalon
helyezkedik el, nagy kiterjedéső jelentıs holtág. A nagy kiterjedéső nagyüzemi szántóterületek
közt elhúzódó holtágat keskeny erdısáv övezi – kivéve délen, ahol a Karapancsai-erdı tömbje
határolja. A kis mérető puffer zóna jellemzi. Jelentıs tájformáló szerepe van. Vízfelülete erısen
növényes, helyenként szabad vízfelszínnel. Szegélyében nádas-gyékényes található, mely
helyenként a teljes szélességet elfoglalja – fıleg az észak részén. A Karapancsai erdıvel való
találkozásánál fogadja be a délrıl érkezı – a Hódunai tömb belvizét szállító – Natáliát, és az ÉNYról érkezı – a Riha-tó irányából belvizeket hozó – Fekete-vízet .
Természetvédelmi cél: nagy vízfelület, természetes jelleg, különbözı élıhely-típusok
fennmaradásának biztosítása, a holtág fenntartása, megfelelı vízellátás biztosítása, a botanikai
értékek védelme, különös tekintettel a békaliliomra, vagyonkezelésbe vétel, halászati jog átvétele.
Problémák, antropogén hatások:
szivattyú szállítja el a Mohács-sziget belvizét a Kadián keresztül, ez tekintettel arra, hogy nagy
kiterjedéső nagyüzemi mezıgazdasági területekrıl érkezik, fokozott kockázatot jelent. Pufferzóna
hiánya egyes szakaszokon - (mezıgazdasági szennyezıdés bemosódásának lehetısége).
Megfelelı vízszint biztosítása.

5.4.5

İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme

A halak élıhelye szempontjából védettnek kijelölt vizek (halas vizek) minıségi követelményeit a
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet rögzíti. A vízminıség ellenırzésére monitoring rendszert kell
mőködtetni, a rendeletben elıírt módon. Az ellenırzést a környezetvédelmi hatóságok végzik. A
határértékek nem teljesülése esetén vizsgálatokat kell végezni a határérték túllépés okának
megállapítására és a vízszennyezést okozó kibocsátás azonosítására. Szükség esetén a hatóság
szennyezés csökkentési programot rendel el.
A vizsgálandó jellemzık magukba foglalják a vizek állapotát jellemzı legfontosabb fizikai és kémiai
paramétereket (hımérséklet, pH, oxigén viszonyok, szervesanyag tartalom és tápanyagok),
továbbá a halélettani szempontból fontos mikroszennyezıket (fenolok, szénhidrogének, oldott réz,
cink, vas, mangán és szabad klór). Az ammónium esetében a nem disszociált (szabad ammónia)
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koncentrációját is vizsgálni kell. Az egyes komponensekre vonatkozó határértékek az élıhely
típusától függıen eltérıek (szigorúsági sorrendben: pisztrángos, márnás és dévéres vizek). A
határértékeket a minták 95%-a esetében teljesíteni kell. Az oldott oxigén esetében (koncentráció
és telítettségi %) a határértékek a minimumra és a mediánra vonatkoznak.
A fent említett rendelet értelmében halas víznek kijelölt terület a tervezési alegységen nem
található.

5.5

A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik

A terület jellemzıje, hogy a Duna kivételével a vízhálózatot mesterséges csatornák alkotják. A
csatornákat elsısorban belvíz-levezetési céllal létesítették, funkcióként késıbb jelent meg az
öntözıvíz szállítás (Karapancsai-fıcsatorna). A csatornák létesítésekor a mély vonulatokat, holt
medreket kötötték össze a talajmechanikai viszonyok által meghatározott rézsőjő ásott
szakaszokkal. A hidromorfológiai problémák a vízhálózat kialakításával a hidrológiai problémák
pedig az öntözıvíz betáplálással függnek össze. Az alegység területén összesen 5 db állóvíztest
található. Ezek közül 3 természetes holtág. Méretükbıl adódóan kettı halastó (rendszer) is
szerepel az állóvíztestek között, de szakmai meggyızıdésünk szerint ezek üzemi területek nem
pedig víztestek.
5.5.1

Vízfolyások, állóvizek

5.5.1.1 Vízfolyások és állóvizek szabályozottságával kapcsolatos problémák (hidromorfológiai
problémák)
A magyarországi alsó Duna-szakasz szabályozási munkáinak (folyószabályozás, ármentesítés és
a kapcsolódó mederanyag kitermelés) eredményeként a jeges árvizek veszélye nagymértékben
csökkent, a folyószakasz jelentıs részén biztosítható az elıírt mérető hajózóút, az árvízvédelmi
mővek védik a mentett oldali értékeket. Az, hogy a folyamszabályozás viszonylag stabil,
helyszínrajzi értelemben állandónak tekinthetı Duna-medret hozott létre, bizonyos szempontok
szerint kedvezıtlen következményekkel is jár. Ezek közül a legjelentısebb a Duna fımedrének
süllyedése, mely a természetes mederváltozások mellett alapvetıen az emberi beavatkozások
hatására vezethetı vissza.
A vizsgálatok szerint a mederváltozások fıbb kiváltó okai: a mederátmetszések, a
folyószabályozás, az 1960-es évek közepén megkezdett túlzott mértékő ipari célú kotrások és az,
hogy a felsı-dunai duzzasztók üzembe helyezése óta az osztrák szakaszról görgetett hordalék
gyakorlatilag nem ékezik.
A mederváltozásokból származó problémák:
A mederbeágyazódás és a hullámtér feltöltıdése felgyorsította a mellékágak és holtágak
elszigetelıdését a fımedertıl. A mellékágak és holtágak kiszáradnak, vagy pangó vizes
területekké válnak, amely elsısorban a vizes élıhelyekre, vízminıségre van káros hatással.
A mederbeágyazódás nem kedvezett a gazdag állat- és madárvilágnak otthont adó hullámtéri
erdı-, vad- és halgazdálkodásának, a rekreációs turizmusnak.
A medersüllyedés a Ferenc-tápcsatornára is hatott, melynek vízkészlete elsısorban a Dunából
származik gravitációs úton. Vízjárása a Duna vízjárásától függ, teljes mértékben mesterségesen
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szabályozott. A rendszerbe történı vízpótlás akadályoztatása átlagosan 40 napról 71-72 napra
nıtt.
A kisvízszintek süllyedése a folyó víztere felıl folyamatosan pótlódó partiszőréső vízkészletek
csökkenését, a szőrıréteg elvékonyodását vonthatja maga után.
A Duna-Dráva Nemzeti Park területéhez tartozó mellékágak (Szeremlei-Duna, Kádár-Duna, Bári-,
Szabadságszigeti-, Cigányszigeti mellékág, Béda-Karapancsai ágrendszer stb.) legfontosabb
problémája a megfelelı vízszint tartása, illetve vízpótlás biztosítása. Az erısen elnövényesedett
állapotú mellékágak elırehaladott feltöltıdési állapotban vannak, ezt a folyamatot a
hínárnövényzet helyenként nagy tömege gyorsítja.
A területen lévı mesterséges csatornák esetében a morfológiai problémák meghatározó módon
csatornákat érı tápanyagterhelésbıl és a nem megfelelı fenntartásból adódnak. Ez utóbbi oka
elsısorban finanszírozási, azaz az állami szerepvállalás és a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg
közötti jelentıs eltérés.
A fenntartási tevékenység elmaradása, az iszapolások végre nem hajtása a növényi eredető
tápanyagok másodlagos feldúsulásához vezet a csatornák üledékében. Ez szinte minden
csatornán megfigyelhetı.
A hidromorfológiai problémák között a holtágaknál is elsısorban az elızıekben említett probléma
jelentkezik. Ezek a holtágak feliszapolódtak az iszapban jelentıs mennyiségő szerves anyag dúsult
fel.
5.5.1.2 Tápanyag és szervesanyag terheléssel kapcsolatos problémák
Több helyen elıfordul, hogy az állattartó telepek a csatornák közelébe települtek. Ezen telepek
esetében a szennyezés nem csak beszivárgásból eredıen a felszín alatti vízzel juthat a
csatornába, hanem lehetıség van a felszíni bemosódásra is.
Különösen a magas aranykorona értékő mezıgazdasági területek között húzódó csatornák
esetében jellemzı, hogy a csatorna part éléig szántanak. A védısáv hiánya közvetlenül vezethet a
vizek tápanyagtartalmának jelentıs növekedéséhez.
Kommunális szennyvíz bevezetések két víztestet, a Dunát és az Igali-gravitációs-fıcsatornát
érintik. A Dunába Mohács és a szakasz felsı végénél Baja tisztított szennyvize kerül bevezetésre.
Az Igali-gravitációs-fıcsatornába a garai szennyvíztisztító tisztított szennyvizét vezetik be, ami
minimális mennyiségő. A vízminıségi mérések sem a Duna, sem pedig az Igali-gravitációsfıcsatorna esetében nem indokolták intézkedések megtételét. A táp-, és szervesanyag problémák
között megjelenik a halastóból történı vízbevezetés a Nagybaracskai Holt-Duna esetében, így a
halastó pontszerő szennyezıforrásnak tekinthetı. A Riha-tó esetében a közvetlenül partra települt
állattartótelep felszíni és felszín alatti bemosódása a tó túlzott algásodásához, növényesedéséhez
vezet.
A terület mentett oldali, védett holtágainak állapotában további problémát jelentenek a vízhiány és
az erısen növényes állapotok miatti felgyorsult feltöltıdési folyamatok. A Nagybaracskai-HoltDunán és a Kadia-Ó-Dunán a nagy hínártömeg pusztulása sokszor oxigénhiányos állapotot okoz,
a holtág pusztulását gyorsítja. Vízminıségi gondot jelent a horgászat általi nagymértékő szervesés tápanyagterhelés.
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A terület folyóvizei mesterséges csatornák, vízminıségüket nagyrészt a Duna határozza meg. A
Duna vízminıségi problémái között jelentıs szerepe van az algásodásnak. E Duna szakasz az év
felében eutrofikus állapotú. Szervesanyag-tartalma vízhozamához képest nem túl magas,
mikrobiológiai jellemzık alapján azonban szennyezett. Oldott oxigén-tartalma az élıvilág
szempontjából mindig elegendı. A Ferenc-tápcsatorna (FTCS) és a Karapancsai fıcsatorna sóösszetétele a Dunáéhoz hasonló. A nagy hínár-tömeg és a fitoplankton is tápanyagterhelést jelez.
Az esetenként kedvezıtlenné váló oxigénviszonyok és a magas szervesanyag-tartalom részben
természetes eredető, részben diffúz szennyezés következménye. A belvíz-levezetésre létesült
Igali–gravitációs- fıcsatorna a terület jellegének megfelelıen szikes. A csatorna növényi
tápanyagokban (fıleg foszforformákban) gazdag. A nagy hínár- és mocsári növény tömeg,
valamint a csatorna algásodása is tápanyagterhelést jelez. Jelentıs szervesanyagterhelést mutat,
hogy a planktonban gyakran állati szervezetek, baktériumok dominálnak, amelyek között oxigén
hiányra utalókat is találunk. Mindezt alátámasztják a magas kémiai oxigénigény értékek és a
gyakori oxigénhiányos állapotok. Kisvizes idıszakban a csatornákra jellemzı, hogy vizük
tartózkodási ideje megnı, vizük gyakorlatilag áll, így tápanyag-terhelés esetén algaállományuk
jelentıs lehet.
A területen lévı természetes állóvíz víztestek (Kadia-Ó-Duna, Nagybaracskai-Holt-Duna, Riha-tó)
Duna-vízhez hasonló kémiai összetételt mutatnak. A víztestek nagy hínárnövény-tömege
tápanyagterhelést jelez. A kémiai jellemzık által is mutatott szervesanyagterhelés fıként
természetes eredető. A Riha-tavat diffúz szerves szennyezés is éri, ezt jelzik az idıszakonkénti
kékalga-tömegprodukciók és a magas a-klorofill tartalom is. E víztesteken esetenként
elıfordulhatnak halpusztulást okozó oxigénhiányos állapotok. A magasabbrendő növényzet jellege
természetközeli állapotot mutat.
A területen lévı mesterséges állóvíz víztestek (Nagybaracskai Hal Kft. I. és II. tava) üzemi
területként kezelhetık, a vízminıséget a haltenyésztés érdekei határozzák meg. Jellemzıjük a
nagy szervesanyagterhelés és a bomlási folyamatok következtében magas növényi
tápanyagterhelés.
5.5.2

Felszín alatti vizek

5.5.2.1 Mennyiségi problémák
Az 1970-es évek közepétıl a Duna-Tisza közi Hátság területén egy fokozatos talajvízszintsüllyedés figyelhetı meg. Az 1980-as évek közepéig a vízszintsüllyedés üteme és mértéke
megfelelt a meteorológiai viszonyok (csapadék, hımérséklet) alakulásából elırejelezhetı
állapotoknak. Az 1980-as évek második felétıl a talajvízszint-süllyedés üteme viszonylag nagy
területeken (elsısorban a legmagasabban elhelyezkedı részeken) felgyorsult.
Az egész Hátság tekintetében a vízszintsüllyedés átlagosan 1-1,5 m, egyes helyeken 1989 végén
azonban már meghaladta a 3 m-t. A süllyedés üteme azóta sem csökkent, sıt néhol még
növekedett is. Baja külterületének K-i részén és Rém térségében, már 5-6 m-es vízszintsüllyedés
mutatható ki a sokéves átlagértékhez viszonyítva.
A 90-es évek végétıl kezdve napjainkig a már említett, leginkább kiemelt térszínnel jellemezhetı,
fokozottan problémás térségekben a süllyedés mértéke lelassult, de nem szőnt meg, illetve a
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Hátság egyéb területein stagnáló, de a korábbi süllyedésnek megfelelı mélyen található vízszintek
lettek jellemzıek.
A talajvízhelyzet kialakulásában a természeti tényezıkön kívül egyéb, feltehetıen antropogén
hatások is érdemben közrejátszottak. A természeti tényezık közül elsısorban a csapadékszegény
idıjárást és a melegedı klíma miatt növekedı párolgási viszonyokat kell megemlíteni. Az
idıjáráson kívül az alábbi antropogén hatások vezethettek e kedvezıtlen vízháztartási állapot
kialakulásához:
-

A települési közüzemi vízmővek elterjedése, a vízhasználatok általánossá válása
hozzájárult a döntı mértékben rétegvizeket és közvetetten a talajvizet érintı, túlzott
mértékő felszín alatti vízkitermeléshez. (A lakosság vízellátását biztosító vízmővek által
kitermelt vízmennyiség 1965 – 1990 közötti idıszakban közel 5-szörösére emelkedett. A
90-es évek második felétıl ez a növekedés megszőnt, stagnáló állapot vált jellemzıvé).

-

A talajvíz-kitermelés növekedése. A tanyák körül újjászületett gazdaságok, kiskertek
vízigényének biztosítására talajvízbıl becslések szerint közel annyi vizet termelnek ki,
mint amennyi a régió teljes ipari vízigénye.

-

A vízrendezés során kialakított belvíz elvezetı csatornák megcsapoló hatása is
közrejátszott a talajvízszint csökkenésében.

A más-más idıben, különbözı szakember-csoportok által készített tanulmányok a természeti
tényezık és az emberi beavatkozások hatását a talajvízszint csökkenésre eltérı nagyságúra
becsülték. Ez az érték az 50-50% és a 80-20% között mozgott. Ez a tény nyilvánvalóan rávilágít
arra, hogy mind az észlelési adatokban, mind a vizsgálati módszerekben jelentıs bizonytalanság
lehet.
A hátsági területeken a talajvízszint süllyedés, illetve annak hatására kialakult mélyen lévı
vízszintek a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák állapotát is negatív irányban befolyásolták.
A vízszint süllyedés és a mélyen található vízszintek következtében a vizes élıhelyek jó
állapotához szükséges vízigények felszín alatti vízbıl származó kielégítése megszőnt, illetve
drasztikusan lecsökkent. A közvetlenül a csapadékból származó utánpótlódás mértéke is csökkent
a felgyorsult beszivárgás következtében.
Az 1-16 alegység területén porózus és sekély porózus víztestekbıl álló víztest csoport, és ez által
minden hozzá tartozó víztest vonatkozásában felmerülı probléma a minimálisan rendelkezésre álló
szabad vízkészlet, illetve hasznosítható vízkészlet 90 és 110 % közötti kihasználtságának
következtében létrejövı hol negatív, hol pedig pozitív irányba billenı vízmérleg.
A megjelenı problémának több oka is lehetséges:
-

A korábbi, a térségre jellemzı vízszintsüllyedéseket is okozó mezıgazdasági, közüzemi
vízkivételek maradék hatása. Ezek közül a legjelentısebb a Mohács-sziget térségében
található PMRV vízbázis termeltetése következtében létrejött vízszintsüllyedés.

-

A jelenleg is folytatott felszín alatti vízbıl történı közvetlen vízkivételek.

-

A mesterséges vízfolyások, belvízelvezetı csatornák túlzott megcsapoló hatása.
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5.5.2.2 Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos problémák
Az utóbbi másfél évtizedben a mezıgazdasági termelés szerkezete átrendezıdött. A nagyüzemek
felbomlása után helyüket az egyéni gazdaságok vették át. A terület egy részén megjelentek a
kisparcellák, az öntözés háttérbe szorult, a felhasznált mőtrágya mennyisége elıször lényegesen
csökkent, mára azonban ismét emelkedı tendenciát mutat.
Az intenzív mezıgazdasági mővelés megnövekedett mőtrágya használattal jár együtt. A magas
talajvízállás a tápanyagok felszín alatti vízbe való bejutását segíti elı, a belvízrendezés pedig a
tápanyagok felszíni bemosódását teszi lehetıvé, ami diffúz módon hozzájárul a csatornák
szervesanyag és tápanyagterheléséhez. A felszíni bemosódást elısegíti az a tény is, hogy a
mővelt területek szinte a csatornapartig húzódnak.
A sp.1.15.1 sekély porózus víztest vonatkozásában vízminıségi problémának tekinthetı néhány
VKI monitoring kutakban detektálható 20 mg/l küszöbértékeket meghaladó nitrát koncentráció. A
küszöbérték túllépés diffúz mezıgazdasági szennyezıdésnek az eredménye, amely a víztest
területének 20 %-nál nagyobb területen jelenik meg. Az 5-14. térképmelléklet a nitrátérzékeny-, és
szennyezett területeket mutatja.
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1-16 FELSİ BÁCSKA ALEGYSÉG - VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA
Okok
Duzzasztás
állapotjellemzıi

alatti

Problémás állapotok
szakasz

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

Jellemzı következmények a víztestekre
A Duna fımedre süllyed

Medermélyülés

Zavart parti sáv, zonáció,
problémák, a meder benıtt

ökológiai

-

Halastavi vízleeresztések
Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágyaés trágya használat - szennyezett
lefolyás

Tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom
túl nagy
Egyik víztest sem éri a jó ökológiai állapotot.

Ferenc tápcsatornán bizonytalan hatás (nem
monitorozott),
Nagybaracskai
Holt
Duna
esetében okoz problémát (lásd állóvizek)
A 3 csatorna víztest esetében a partmenti
mővelés okoz problémát
Ez is közrejátszik, a nagy hínár-tömeg több
víztestnél tápanyagterhelést jelez. A csatornák
esetében számolhatunk ilyen problémával
2 bevezetés a Ferenc csatornán növel a
tápanyagterhelést.

Belsı terhelés pl. szennyezett üledék
Fürdıvízbevezetés

5. fejezet

Általános probléma a 3 csatorna víztesten. A
víztestek nem érik el a jó állapotot. A
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állóvizek).
A Dunát és az Igali-gravitációs-fıcsatorna
víztestet érinti, de jelentıs problémát nem okoz.
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ÁLLÓVIZEK PROBLÉMAFA
Okok
Nem megfelelı fenntartás, túlzott vagy
elmaradt növényirtás - a mederben és a
parti sávban, kotrás

Problémás állapotok
Zavart parti
problémák

sáv,

zonáció,

ökológiai

Halas-tó leeresztés a Nagybaracskai Holt Duna
esetében
okoz
problémát,
a
horgászat
tápanyagbevitele minden víztestnél probléma.

Halászat, horgászat tápanyagbevitele
Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágyaés trágya használat - szennyezett
lefolyás

Jellemzı következmények a víztestekre
A feliszapolódás a holtágakra is jellemzı. A Riha
tó és a Nagybaracskai Holt Duna nem jó állapotú.

Tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom
túl nagy

Szennyezett üledék - belsı terhelés

Túlzott
növényesedés
hínárnövényzet)

(úszó

és

lebegı

Állattartó telepek
A tápláló vízfolyásokon (víztestek) érkezı
túl nagy koncentrációjú hozzáfolyás

5. fejezet
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FAV PROBLÉMAFA
Okok
Túlzott vízkivételek
Korábbi túlzott vízkivételek hatása még
érvényesül
Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló
hatása emberi beavatkozások miatt
Lokális talajvízkivételek
Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágyaés trágya használat

Problémás állapotok

Mennyiségi csökkenés, hiány
Talajvízszint süllyedés: Duna-Tisza
hátságon általános probléma

közi

8 víztestbıl 2 nem jó állapotú, és 3 határeset

Jellemzı probléma a hátsági területen

Ökológiai vízhiány léte
Nitrát
és/vagy
szennyezettség nagy

Jellemzı következmények a víztestekre
Duna-Tisza közi hátság területén Közvetetten a
talajvizet érintı, túlzott mértékő felszín alatti
vízkitermelés rétegvízbıl, és növekvı közvetlen
talajvízhasználat miatt, sp.1.15.1 nem jó állapotú,
a másik 3 érintett víztest a megfelelıség határán
mozog
Ez is közrejátszott a talajvízszint csökkenésében
a hátsági területen

ammónium

Jellemzı probléma a Duna-Tisza közi hátság Duna-vízgyőjtı déli részén, ( sp.1.15.1) diffúz
nitrát szennyezés miatt.

8 víztestbıl 1 nem jó állapotú

5. fejezet
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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, természetvédelmi 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
költség5 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

5

Aránytalan költség azt jelenti, hogy a beavatkozások költségei nem állnak arányban az elért eredményekkel,
környzeti, társadalmi hasznokkal.
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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, társadalmigazdasági hatásvizsgálatok alapján kell igazolni, hogy e tevékenységek megvalósítása elsırendő
közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével
elérhetı elınyöket felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkezı új változások vagy
módosulások, valamint az emberek biztonságának megırzésében vagy a fenntartható fejlıdésben
jelentkezı elınyök.
Az alábbi táblázat az alegység 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: Környezeti célkitőzések
Víztestek típusa

Víztestek

Jelenlegi

Jó állapot/potenciál elérése

Enyhébb

száma

állapot/potenciál

jó

2015-re

2021-re

2027-re

célkitőzés

összesen

fenntartása (%)

(%)

(%)

(%)

(javaslat, %)

(db)

4

Vízfolyások
összesen

0

0

75

25

-

Természetes

1

0

0

100

0

-

Erısen módosított

0

0

0

0

0

-

Mesterséges

3

0

0

67

33

-

5

Állóvizek
összesen

20

0

80

0

-

Természetes

3

33

0

67

0

-

Erısen módosított

0

0

0

0

0

-

Mesterséges

2

0

0

100

0

-

Felszín
vizek
Összesen

6. fejezet

alatti

6

33

0

33

33

-

15

20

0

60

20

-
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6-1. ábra:

Környezeti célkitőzések

Környezeti célkitőzések (összes víztest)

20%

60%
0%

20%

Jelenlegi jó állapot/potenciál fenntartása

Jó állapot/potenciál elérése 2015-re

Jó állapot/potenciál elérése 2021-re

Jó állapot/potenciál elérése 2027-re

Az alegységen található 15 db víztest közül több már jelenleg is jó állapotú, illetve erısen
módosított, vagy mesterséges víztestek esetén eléri a jó potenciált. Az általánosan elıírt célkitőzés
(2015-re jó állapot vagy jó potenciál) azoknál a víztesteknél érhetı el, ahol a jelenlegi állapot nem
tér el jelentısen a céltól, idıben beindíthatók az intézkedések, az alapintézkedések elegendıek a
jó állapot/potenciál elérésére, illetve azoknál, ahol ez a védett terület jellegébıl adódóan európai
elıírás. Egy víztestnél akkor érhetı el a jó állapot, ha minden egyes szükséges intézkedés idıben
megvalósul. 2015-ig azok az intézkedések valósulnak meg, amelyek már elıkészítettek, a
finanszírozásuk megoldott (pl. támogatás rendelkezésre áll), vagy 2015-ig megoldható, valamint az
érintettek (gazdák, ipar képviselıi, önkormányzatok, társulatok, állam) meg tudják fizetni, tehát
nem merül fel megoldhatatlan fizetıképességi probléma.
A többi víztest esetében a jó állapot/potenciál csak a következı 6-éves tervciklusokban érhetı
majd el (2021-es vagy 2027-es határidıvel, illetve lehetnek olyan víztestek is, amelyekre
hosszútávon is csak egy enyhébb cél megvalósításának van realitása.
A derogáció okai természeti, mőszaki, gazdasági természetőek lehetnek. Egyszerre több ok is
felmerülhet.
Az idıbeni derogáció legjellemzıbb természeti oka az alegységben a szükséges ökológiai
helyreállási idı hossza, amely nem teszi lehetıvé a 2015-re való megvalósítást. Jellemzı az is,
hogy mőszaki természető gyakorlati vagy jogszabályi kényszerek meggátolják az intézkedés
korábbi határidıre történı megvalósítását. A legfontosabb ok általában gazdasági jellegő: az
intézkedés korábbi határidıre történı foganatosítása aránytalanul magas terheket jelent
(megfizethetetlen) a gazdaság, a társadalom bizonyos szereplıi, a nemzetgazdaság számára. Egy
intézkedés megfizethetetlen, ha:
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(1): állami, önkormányzati források nem állnak rendelkezésre (beleértve az igénybe vehetı
támogatásokat is)
(2): a költségviselı gazdasági szereplık, ágazat versenyképességét rontja
(3): a lakosság teherviselı képességét meghaladja
(4): jelentısen rontja a foglalkoztatottságot (pl. munkahelyek megszőnésével jár)
A természetes víztestek esetében lehetıség van enyhébb célok meghatározására. Jellemzı
mőszaki indoka az, ha nincs megfelelı mőszaki, technológiai megoldás. Itt a legfontosabb indok
társadalmi-gazdasági jellegő. Amennyiben az adott víztest jó állapotba hozásához szükséges
költség-hatékony (legolcsóbb) intézkedések költsége nagyobb, mint az intézkedések társadalmi
szintő eredménye, haszna, akkor nem éri meg ezt a víztestet jó állapotba hozni, célszerő enyhébb
célkitőzést megállapítani.

6.1
6.1.1

Vízfolyás víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek indoklása
Természetes víztestek

A tervezési alegység területén egy természetes vízfolyás víztest van, a Duna, aminek állapota nem
éri el a jó állapotot. Bár a Duna három víztestként jelenik meg a vízgyőjtı-gazdálkodási
tervezésben, a víztest mérete, jellege a célkitőzések meghatározása, valamint a szükséges
mentességek vonatkozásában is országosan egységes kezelést kíván meg. A Dunára vonatkozó
mentességek a Duna-részvízgyőjtı vízgazdálkodási tervében, valamint az országos tervben
jelenik meg.
6.1.2

Erısen módosított víztestek (Alfejezetek: A kijelölés indoklása, a célkitőzések és
indoklásuk)

A területen erısen módosított vízfolyás víztestek nincsenek.
6.1.3

Mesterséges víztestek

A terület 3 mesterséges vízfolyásánál minden esetben szükségesnek tartjuk az idıbeli derogációt,
mivel e víztestek esetében a jó ökológiai potenciál megvalósítása a funkció fennartása mellett
olyan költségeket ró a költségviselıkre, elsısorban az államra, amiknek biztosítása csak
ütemezetten, hosszabb idı alatt biztosítható.

6.2
6.2.1

Állóvíz víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek indoklása
Természetes víztestek

A természetes állóvíz víztestek esetében a jó állapot elérése érdekében idıbeli derogációra van
szükség, ami az állapotjavítás költségviselıre esı túl magas költségei mellett ezen víztestek lassú
ökológiai regenerálódásával, mint természeti okkal is magyarázható.
6.2.2

Erısen módosított víztestek Alfejezetek: A kijelölés indoklása, a célkitőzések és
indoklásuk

A területen erısen módosított állóvíz víztestek nincsenek.
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6.2.3

Mesterséges víztestek

A mesterséges víztestek esetében a idıbeli derogációnak a költségviselıre (jelen esetben a
halastavak üzemeltetıi) rótt magas költségek mellett egyéb korlátai is vannak: egyrészt nagy a
mőszaki megvalósulás idıigénye, másrészt adminisztratív korlátok is vannak: a szabályozás
egyértelmősítése és az üzemeltetés módjának megváltoztatása a jó potenciál elérésének feltétele.

6.3

A felszín alatti víztestekre vonatkozó célkitőzések és a mentességek
indoklása

A felszín alatti víztestek esetében a kedvezıtlen állapot kialakulásának okai nem kellıen
tisztázottak, így hatékony intézkedések alkalmazásának nincsenek meg a feltételei. Alkalmazható
a mőszaki okokra visszavezethetı M3 mentesség, amely olyan esetekre vonatkozik, amikor a nem
megfelelés oka még nem kellıen tisztázott (egyértelmő okok hiányára, nagy bizonytalanságú
hatásfolyamatok).
A sekély porózus viztestek esetében természeti okra visszavezethetı mentesség, hogy ezen
víztestek és a hozzájuk kapcsolódó, tılük függı felszíni ökoszisztémák helyreállási ideje hosszú,
meghaladja a 2015-ig tartó elsı tervezési idıszakot.
A mélyebben fekvı, porózus víztestek helyreállítási költségei nehezen
finanszírozási feltételei kérdésesek, így gazdasági mentességet kell alkalmazni.

6. fejezet

Környezeti célkitőzések

becsülhetıek,

– 110 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

7 Vízhasználatok gazdasági elemzése
7.1

A vízhasználatok elırejelzésével kapcsolatos elemzések összefoglalása

Az elemzések6 alapján a vízigény prognózis a Duna részvízgyőjtıre a következıképpen alakul.
7-1. táblázat: Vízfogyasztás, vízigény alakulása, Duna részvízgyőjtı
2004.

2015.

2015./2004.

millió m3/év
Összes vízfogyasztásból hőtıvíz

%

3 420,2

3 496,5

102,2%

Összes vízfogyasztásból nem hőtıvíz*

744,7

889,6

119,5%

Lakossági vízfogyasztás

227,7

249,9

109,8%

Ipari, szolgáltatási** vízfogyasztás (hőtıvíz nélkül)

318,6

368,0

115,5%

Mezıgazdasági vízfogyasztás

182,5

253,5

139,0%

4 396,7

4 576,5

104,1%

Összes vízigény***
*

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 a számítások szerint 2004-2015. között kb. 10%-kal nı (a népesség
számbeli csökkenése ellenére a vezetékes ivóvízzel ellátottak arányának növekedése, valamint az
egy fıre esı vízfogyasztás növekedése miatt). A növekedés alacsonyabb, mint az ország egésze
esetében, mert Budapesten nem várható a fajlagos lakossági vízfogyasztás növekedése.
Az ipari, szolgáltatási vízfogyasztás hőtıvíz nélkül 2015-re kb. 15,5-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).

6

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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A hőtıvíz mennyisége várhatóan kismértékben, kb. 2%-kal, nı, 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 csak kismértékben, kb. 4%-kal nı 2015-re. A hőtıvíz nélküli vízfogyasztás esetében
ennél lényegesen több, kb. 20%-os növekedés prognosztizálható 2015-re.

7.2
7.2.1

A költségmegtérülés értékelésével kapcsolatos elemzések összefoglalása
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 szükségesek7.
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

7

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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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
Elıirányzat
Év

(MFt)

Ivóvízátvétel
küszöbértéke
Ft/m

3

Csak ivóvíz
szolgáltatás
küszöbérték
Ft/m

3

Ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatás
együttesen
Ft/m

3

2004

5 500

152

272

517

2005

5 500

175

342

660

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
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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.

7. fejezet

Vízhasználatok gazdasági elemzése

– 114 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

7-3. táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az
bevétel/üzemi ráfordítás), 2005 %
Szolgáltatói csoport

elszámolt

költségek

alapján

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

101,4

103,8

102,7

3

> 5000 m /év szolgáltatók
3

1000-5000 m /év szolgáltatók

95,7

97,6

96,5

3

98,4

85,5

92,2

< 100 m /év szolgáltatók

78,4

51,7

65,8

100-1000 m /év szolgáltatók
3

(nettó

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 alapján8, 2005 %
Szolgáltatói csoport

Ivóvíz

Szennyvíz

Összesen

Ország összesen

78,0

85,7

81,6

Regionális szolgáltatók

68,3

64,2

66,7

87,3

97,7

92,6

3

> 5000 m /év szolgáltatók
3

1000-5000 m /év szolgáltatók

66,4

68,0

67,0

3

68,0

56,7

62,5

< 100 m /év szolgáltatók

48,3

30,2

39,5

100-1000 m /év szolgáltatók
3

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.

8

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 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 1219%-át.
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
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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
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
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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
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
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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.

7-5. táblázat: Külsı költségek ágazatonként és annak az eredménymutatókhoz viszonyított
aránya (2005-ben, ezer Ft)

VKJ

Összesen

Összes
külsı
költség
aránya a
nettó
árbevételhez, %

1 965

971 295

1 010 523

0,0900

557

0

78 991

80 484

1,0000

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

Nettó VTD
kötelezettség

Szennyvízbírság

Mezı-, vad-, erdıgazdálkodás

1 155

36 108

Halászat

936

Ipar, víziközmő nélkül

Csatorna
bírság

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
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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
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
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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
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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.
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 a víztesteket, az állapotértékelés eredményeit és a
környezeti célkitőzéseket is tartalmazzák az 1. mellékletben). 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, állóvizek és a kapcsolódó felszín alatti víztestek közül több
nem éri el a tápanyag, szervesanyag szempontjából a jó állapot 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.
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8.1.1

Területi agrárintézkedések a tápanyagterhelés csökkentése érdekében

A szántóterületekrıl származó ún. diffúz típusú szennyezés a trágyázásnak és a nem megfelelı
táblaszintő védelemnek tulajdonítható.
A felszín alatti vizek szempontjából egyaránt alkalmas intézkedés lehet a tápanyag-felesleg
jelentıs csökkentése (megfelelı trágyázási gyakorlat: síkvidéken: TA3-intézkedés), illetve a
területhasználat módosítása (erdısítés, gyepesítés, élıhelyek létrehozása: síkvidéken TA4intézkedés).
Síkvidéken 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 síkvidéki intézkedések
hozzájárulhatnak a vízvisszatartáshoz, illetve a védett természeti területek és a felszín alatti
vizektıl függı élıhelyek állapotának javulásához is.
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 nitrátérzékeny 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 területének 93,2 %-a nitrát érzékenynek van kijelölve, ezért a jó mezıgazdasági
gyakorlat alkalmazása a területen gazdálkodók számára jelenleg is kötelezı,. Az alegységhez
tartozó felszín alatti víztestek nemcsak 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 területének 100%-a tekinthetı belvizes területnek, ahol érvényesíthetık a „jó
gyakorlat” követelményei. Ezek kijelölése jelenleg folyik az árvíz- és belvízvédelmi kockázati tervek
kidolgozása keretében. Szükséges a területeket és a követelményeket rögzítı jogszabály
kiegészítés is. 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 szántóerdı, 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).
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A források rendelkezésre állásától függı ütemezéssel az erózióvédelmet segítı, ill. a nitrát- és a
belvíz-érzékeny 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 területi intézkedések mellett a tápanyagterhelés csökkentése érdekében szükség van a
vízfolyások melletti pufferzónák kialakítására is, amelyek szintén érintik a mezıgazdasági
termelést. Az alegység legtöbb vízfolyásán megvalósítandó intézkedés, melyet a 3.3 pontban (a
vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedések között) tárgyalunk.
Megvalósító, költségviselı:
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.
8.1.2

Vízfolyások és állóvizek rehabilitációjának terhelés-csökkentı hatása

Az alegység területén ilyen intézkedési program terheléscsökkentı céllal nem szükséges.
8.1.3

Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása

Az alegység települései közül 1 (Baja, 84 %-ban) csatornázott, és az összegyőjtött szennyvizet a
bajai szennyvíztelepen tisztítják és vezetik be a Dunába. A csatornázatlan települések száma 11.
Ezeken a településen a szikkasztott szennyvíz a talajvizet szennyezi, hozzájárulva az alegységhez
kapcsolódó felszín alatti víztest gyenge kémiai állapotához (bár ennek hatása a teljes talajvíztest
minısége szempontjából nem jelentıs).
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) 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).

8. fejezet

Intézkedési program

– 125 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

A szennyvíz kezelésére leggyakrabban alkalmazott megoldás szennyvíztelepek építése,
amelyekbıl a tisztított szennyvizet felszíni vizekben helyezik el, a befogadónak megfelelı fokozatú
tisztítás után (SZ1, SZ2 intézkedések). Az intézkedések alkalmazásánál figyelembe kell venni,
hogy a tisztított szennyvíz bevezetése felszíni befogadóba minden esetben a terhelés
növekedéséhez vezet. 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. 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. Ezek felderítése jövıbeni feladat.
Az EU által kötelezıen elıírt Nemzeti Szennyvíz Program (NSZP) célja, hogy megoldja a 2000
lakos egyenértéknél (LE)9 nagyobb települések csatornázását és megfelelı szennyvíztisztítását. A
szennyvíztelepeknek technológiai, területi és egyedi határértékek alapján meghatározott tisztítási
követelményeknek kell megfelelniük. 2015-ig a tervezési alegységen az alábbi települések
szennyvízcsatornázását meg kell valósítani (a KEOP pályázat I. fordulójában nyertes – tehát
elıkészítésre forrással rendelkezı- településeket aláhúzással jelöltük, az agglomeráción belül a
csatornázatlan település dılt betüs).
Baja-Érsekcsanád-Sükösd-Vaskút agglomeráció, Dávod, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska.
A tervezési alegységen az alábbi településeknél az összegyőjtött szennyvizek szennyvíztisztítását
és a tisztított szennyvizek ártalommentes elhelyezését 2015-ig meg kell oldani (a KEOP pályázat I.
fordulójában nyertes – tehát elıkészítésre forrással rendelkezı- településeket aláhúzással jelöltük).
Dávod, Gara, Hercegszántó, Nagybaracska.
A fenti alapintézkedések nem biztosítják maradéktalanul a megfelelı felszíni vízminıséget, sıt
esetenként – nem eléggé körültekintı alkalmazásukkal - ronthatnak a befogadó vízminıségén.
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.

9

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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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.
Az új hulladéklerakókat megfelelı mőszaki védelemmel kell ellátni, a régi felhagyott lerakó
helyek rekultivációja pedig folyamatosan megoldandó, nagy költségigényő feladat. 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, hosszú távon
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).
Az alegység településeinek területérıl származó diffúz szennyezés csökkentéséhez, ill.
megszüntetéséhez szükséges fenti intézkedéseket a településfejlesztési tervekkel összehangolva
kell megtervezni.
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.

8.1.5

A halastavi és a horgászati hasznosítás jó gyakorlata

Az oldaltározó jellegő halastavakra (a vízfolyás medre mellett létesült tározókra) az ún. „jó
tógazdálkodási gyakorlatot” kell alkalmazni. A VKI szempontjából a vízleeresztés gyakorlata a
meghatározó, vagyis az idıszakos leeresztéseknek ne legyenek maradandó ökológiai
következményei a vízfolyásban (PT1-intézkedés). A horgászati hasznosítású víztestek esetén
az etetésre és a halszerkezetre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (VG3-intézkedés).
A jelenlegi hazai szabályozás engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek
igénybevételét, és vonatkozik rá a halászati törvény is, azonban a szabályozásból hiányoznak a
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megfelelı ökológiai állapotot biztosító részletszabályok. Az említett jó gyakorlatok még nincsenek
elfogadva, ezért az elsı lépés ezek véglegesítése és jogszabályi rögzítése. A terheléscsökkentı
beruházások (vízminıség-javító halszerkezet telepítése és az ahhoz szükséges mőszaki feltételek
biztosítása stb.) megvalósítása emellett a támogatások, illetve a vízhasználók teherviselı
képességének függvénye, emiatt a megvalósítás áthúzódhat 2015 utánra is.
Megvalósító, költségviselı:
Az intézkedés megvalósítói és költségviselıi is a halászati, horgászati tevékenységet végzı
vízhasználók, a terheléscsökkentı beruházások megvalósítására pénzügyi támogatást biztosít a
Halászati Operatív Program (HOP).

8.2

Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések

A vizek egyéb szennyezései rendkívül széles skálát jelentenek: ide tartoznak a magas sótartalomú
termál vizek bevezetése okozta szennyezések, az ipari vagy mezıgazdasági eredető toxikus
nehézfémek, illetve szerves mikroszennyezık.
A legtöbbször diffúz eredető növényvédıszereken kívül az okok általában pontszerő
szennyezıforrások, és ennek megfelelıek az intézkedések is: a kibocsátásra vonatkozó
technológiai elıírások vagy emissziós határértékek betartatása, illetve a bekövetkezett
szennyezésekkel kapcsolatos kárelhárítás vagy kármentesítés.
8.2.1

Növényvédıszerekre vonatkozó intézkedések

Az alegységhez tartozó vizsgált víztestek 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 a területen nem igényelnek.
8.2.2

Termálvíz-bevezetések korlátozása

Az alegység területén ilyen intézkedési program nem szükséges.
8.2.3

Utak, vasutak csapadékvíz-elvezetése

Az intézkedések célja a közlekedési út felületérıl a csapadékvízzel lemosódó mikroszennyezık
megfelelı összegyőjtése és kezelése, szükség esetén a befogadóba történı bevezetés elıtt
szőrımezıs tisztítással. Ez a probléma a területen nem jelentkezett, de új utak építésénél az
engedélyezési eljárás folyamán a kérdésre figyelmet kell fordítani.
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.
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8.2.4

Felszín alatti vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető szennyezett
területek feltárása, kármentesítése

Az alegység területén ilyen intézkedési program nem szükséges.

8.3

Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések

Az emberi beavatkozás sok vízfolyás és állóvíz esetében jelentısen átalakította a vízfolyások
medrét, a parti sávokat és az ártereket is. A Duna esetében a módosítások legfontosabb okai az
árvízvédelem és a hajózás biztosítása. A mesterséges csatornák létrehozásának legfontosabb
okai a belvízvédelem, a víztározás, vízszintszabályozás, vízkivételek és vízátvezetések, amelyek
kedvezıtlen hatást gyakorolhatnak ezen vizek ökológiai állapotára.
Az intézkedési csomag célja – a vízjárást érintı intézkedések kivételével, amelyeket egy másik
fejezetben kerül tárgyalásra – 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 tervezési alegység valamennyi kis és közepes vízfolyásának medre szabályozott. Ezen
mesterséges vízfolyások rehabilitációját a 8.4.3 pontban tárgyaljuk.
8.3.2

Nagy folyók szabályozottságának csökkentése

Nagy folyók esetében a szabályozottság teljes megszüntetése általában irreális elképzelés.
Felülvizsgálható azonban a mőtárgyak mőködése, illetve érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy
a megfelelıen széles hullámtéren belül hagyni kell, hogy a folyó maga alakítsa medrét (a hajózás
és a védendı értékek megfelelı biztonsága mellett). A folyók szabályozottságát korábban kiváltó
árvízvédelem továbbra is elsıdleges szempont, azonban az árvízi kockázatok kezelésére
összetettebb, rugalmasabb módszereket kell alkalmazni, figyelembe véve a folyók ökológiai
állapotából adódó követelményeket is (HM3-intézkedés). A hullámtéren speciális gazdálkodási
formákat lehet csak alkalmazni, amely egyaránt megfelel az ökológiai, a vízminıségi és az árvíz
levezetı képesség követelményeinek. Az ártéri/illetve hullámtéri gazdálkodás megfelelı
kialakításának és fenntartásának 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 (HA2-intézkedés).
A medermélyülés és a hullámtéri feltöltıdés miatt gondoskodni kell a nem megfelelı vízellátással
rendelkezı hullámtéri holtágak és mellékágak rendszeres vízpótlásáról (VT4a-intézkedés).
Az EU Árvízi Irányelve alapján készülı árvízi kockázati tervekben olyan megoldásokat kell
alkalmazni, amelyek figyelembe veszik a VKI elıírásait, az ökológiai szempontokat.
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A tervezési alegység nyugati határát a Duna képezi. Jellegébıl és jelentıségébıl adódóan a
Dunával kapcsolatos feladatok, beavatkozások a Duna részvízgyőjtıre vonatkozó vízgyőjtıgazdálkodási tervben kerülnek tárgyalásra.
Megvalósító, költségviselı:
Az intézkedéseket a kezeléssel megbízott környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, illetve az
érdekelt egyéb területi szervezetek valósítják meg, központi költségvetési és egyéb forrásból.

8.3.3

Mesterséges csatornák rekonstrukciója

A terület jellemzıje hogy a Duna kivételével a vízhálózatot mesterséges csatornák alkotják. A
csatornákat elsısorban belvíz-levezetési céllal létesítették, funkcióként késıbb jelent meg az
öntözıvíz szállítás (Karapancsai-fıcsatorna). A csatornák létesítésekor a mély vonulatokat, holt
medreket kötötték össze a talajmechanikai viszonyok által meghatározott rézsőjő ásott
szakaszokkal. A hidromorfológiai problémák a vízhálózat kialakításával a hidrológiai problémák
pedig az öntözıvíz betáplálással függnek össze.
A csatorna funkcióját (belvízlevezetés, öntözés) nem zavaró, reálisan megvalósítható
állapotjavító intézkedések javasolhatók. 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 elleni véd (általában 8-10 m széles erdısáv, de lehet szélesebb
füves-bokros zóna is). A vízfolyások mentén kialakuló, változó szélességő növényzónák fontos
részei lehetnek az élıhelyek mőködése szempontjából alapvetı zöld folyosók rendszerének.
Toivábbi fontos intézkedés a csatornák megfelelı fenntartása is (HM7-intézkedés). A csatornák
kialakítása, fenntartása szoros kapcsolatban van a vízvisszatartáson alapuló új belvízgazdálkodási
koncepció megvalósításával.
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.
2015-ig megvalósuló intézkedések
A tervezési alegységen kiemelkedıen fontos a partmenti védısáv (HA3), amely a szennyezés és a
gyomosodás elleni védelem mellett biztosíthatja azt az árnyékolást is, ami megakadályozza a meder
benövényesedését, hosszabb távon csökkentve az ezzel kapcsolatos karbantartást. Különösen a
magas aranykorona értékő mezıgazdasági területek között húzódó csatornák esetében jellemzı
hogy a csatorna part éléig szántanak. Ilyen vízfolyás víztest 2 db található az alegység területén.
Feliszapolódott medrek esetében szükséges lehet az üledék egyszeri eltávolítása (a rendszeres
kotrási munkálatokon felül). A csatorna funkciója és jó ökológiai potenciálja biztosításának alapvetı
feltétele a rendszeres fenntartási munkák elvégzése is (HM7). Elsısorban a kettıs mőködéső
csatorna (Karapancsai-fıcsatorna) esetében jelent komoly problémát öntözési idıszakban a
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magasabb rendő növényzet (nád, sás, hínár) elszaporodása. A belvíz elvezetésre szolgáló Igali
gravitációs-fıcsatorna tápanyagrterhelés miatti fokozott növényesedése megakadályozza a
hatékony belvíz elvezetést. A csatornák funkciója csak a növényzet részleges eltávolításával
ırizhetı meg. A fenntartási munkákhoz tartozik a meder rendszeres iszapolása is, melynek során a
felhalmozódott üledék kerül eltávolításra. A beavatkozás végrehajtása minden csatornán szükséges.
Ezek a beavatkozások 2015-ig csak megkezdhetık és részben valósíthatók meg, a megvalósítás
mértéke a támogatási rendszer megfelelıségének és az érdekeltek teherviselı képességének
függvénye.
2015 utáni feladatok
Ebben az idıszakban folytatódnak a 2015-ig megkezdett beavatkozások, lehetıvé téve a jó
ökológiai potenciál elérését.
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.
8.3.4

Állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációja

Az alegység területén összesen 5 db állóvíztest található. Ezek közül 3 természetes holtág.
Méretükbıl adódóan kettı halastó (rendszer) is szerepel az állóvíztestek között, de szakmai
meggyızıdésünk szerint ezek üzemi területek nem pedig víztestek.
Az eszköztár egyrészt tartalmazza a vízfolyások megfelelı védısávjának kialakításával
kapcsolatos intézkedést (HA3), valamint szükség esetén a szennyezett üledék
eltávolítását/kezelését (HM5-intézkedés).
Az intézkedések alapját a vizek hasznosítását, védelmét biztosító hazai szabályok, illetve a
kapcsolódó mőszaki szabványok jelentik (EU Irányelv nincs).
Jelenlegi a szabályozás nem ösztönöz az ökológiai szempontok figyelembe vételére.
2015-ig megvalósuló intézkedések
A Nagybaracskai Holt-Duna védelme érdekében el kell kezdeni a parti védısáv kialakítását. Az
intézkedés ütemezése a jogi és a finanszírozási környezet alakulásának függvénye.
A fenntartási munkákhoz tartozik a meder esetenkénti iszapolása is, melynek során a felhalmozódott
üledék kerül eltávolításra. A beavatkozás végrehajtása minden természetes állóvíz víztesten
szükséges.
2015 utáni feladatok
Be kell fejezni a Nagybaracskai Holt-Duna parti védısávjának kialakítását.
Megvalósító, költségviselı:
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Állóvizek tulajdonosa, kezelıje. Az intézkedések egy része 2015-ig végrehajtható, jelentıs
részének megvalósítása azonban 2015 utánra húzódik. Források a ROP-okból és a KEOP-ból
biztosíthatók.
8.3.5

Vízvisszatartás (területhasználattal kapcsolatos intézkedések)

A vízfolyások hordalék- és lefolyási viszonyait befolyásolja az árvíz- és belvízcsúcsokat csökkentı
területi vízvisszatartás.
A vízhiányos területeken a felszíni vizek visszatartása a mélyfekvéső területeken, illetve a
csatornákban medertározással a belvízgazdálkodás átalakítását igényli. Ki kell használni mindazokat
a lokális tározási lehetıségeket is, amelyek hozzájárulhatnak részben a diffúz terhelések
csökkentéséhez, a vizes élıhelyek területének megırzéséhez (pl. Garai Sós-tó), és az Igali
gravitációs-fıcsatorna vízgyőjtıjének északi részén a felszín alatti készletek utánpótlódásának
javításához.
8.3.6

Egyedi intézkedések

A vízhasználatokhoz kapcsolódva esetenként olyan beavatkozások is történhetnek, amelyek
veszélyeztetik a jó ökológiai állapotot (duzzasztók, zsilipek, kikötık, hajóutak).
A fenntartható vízhasználatra hazai jogszabályok vonatkoznak, EU Irányelv nincs.
A Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv a trervezési alegységre vonatkozóan jelen állapotában ilyen
intézkedéseket nem tartalmaz.

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).

8.4.1

Fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása igénybevételi
határértékekre alapozva

A fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása (FA1) alapvetıen szabályozás jellegő
(az igénybevételi korlátok meghatározásán keresztül), a korlátozásokon keresztül alapvetıen a
vízhasználó feladata a víztakarékosságot elısegítı intézkedések megvalósítása (FE2). További
feladat az engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása (FA3) a felszín alatti vizek mennyiségi
védelme érdekében.
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A fenntartható vízhasználatok megvalósulását a hazai szabályozás segíti elı (EU Irányelv ezt nem
tárgyalja). A hazai szabályozás elıírja a felszín alatti víztestek jó mennyiségi állapotának
biztosítását, és ennek érdekében víztestenkénti és ezeken belüli igénybevételi korlátok
meghatározását, amelyeket a VGT-ben kell rögzíteni. Az igénybevételi korlátok meghatározására
vonatkozó módszertan a VGT keretében kerül kialakításra. Kötelezı elıírás a hıhasznosításra
használt vizek visszasajtolása. A vizek használatát szabályozó gazdasági eszköz a vízkészletjárulék.
Az Észak-Bácskai löszhát, illetve a Duna-völgy területén jelenleg érvényben lévı vízkivételi
korlátozások:
A vízkivételi korlátozások tekintetében a terület két részre osztható: az Igali gravitációs-fıcsatorna
vízgyőjtıjén, a Csátalja-Gara vonaltól északra megfigyelhetı a hátsági területekre jellemzı
talajvízszint süllyedés, ezért ott érdemi vízkivételi korlátozásokat ell életbe léptetni. Ezen a
területen az elsı vízadóból a vízhez jutás feltételei nem mondhatók jónak.
A Duna mentén és az Igali gravitációs-fıcsatorna vízgyőjtı területének déli részén a vastag
kavicsos homok rétegbıl a vízhez jutás feltételei kedvezıek. A terület feláramlási zónaként ismert,
ezért a vízkivételi korlátozások gyakorklatilag nem érintik a területet.
Az 1993. júliusában, a VIZIG, KÖF, VITUKI, OVF, KHVM, KTM között létrejött megegyezés szerint
a nem ivóvíz minıségő alapvetıen öntözıvíz igény csak talajvízbıl és maximálisan 30 m
talpmélységő kútból elégíthetı ki.
A VITUKI szintén 1993. évi számításai alapján a települések közigazgatási határán belül
maximalizálva lett az öntözési céllal kitermelhetı víz mennyisége, a talajvízszint süllyedés
mértékének függvényében a hektáronként kitermelhetı éves vízmennyiség, illetve ehhez
kapcsolódva a vízkitermelés engedélyezésének idıbeli hatálya.
Az elızıekben felsorolt, jelenleg is érvényben lévı korlátozások sem a talajvízszint süllyedésének
megállításában, illetve emelkedı tendencia elérésében, sem pedig a porózus víztestekbıl álló
víztest csoportok kedvezı, pozitív vízmérlegének elérésében nem hoztak szignifikáns
eredményeket. Ezzel is alátámasztva azt a megállapítást, hogy a talajvízszint illetve a vízmérleg
viszonyokat az antropogén hatásokon kívül 50-80 %-ban a csapadék, illetve klimatikus viszonyok is
döntıen befolyásolják.
2015-ig megvalósuló intézkedések
A jelenlegi korlátozások mellett 2015-ig részben megvalósítható további víztakarékosságot
elısegítı intézkedések:
Aszály–érzékeny területek kijelölése.
Az aszály-érzékeny, illetve a legnagyobb talajvízszint süllyedéssel jellemezhetı területeken
víztakarékos növénytermesztési módok bevezetése.
Megfelelı agrár-támogatási lehetıségek megteremtésével, vagy szükség esetén jogszabályi
kötelezés segítségével váltás víztakarékos növényfajták termesztésére, illetve víztakarékos
öntözési technológiák (csepegtetı öntözés, altalaj öntözés) bevezetése (FE2, TA6).
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Ipari és közüzemi, illetve lakossági vízhasználatoknál megfelelı támogatások segítségével
víztakarékos technológiai bevezetése (FE2).
Lokális tározási lehetıségek kihasználása.
Belvíztározók kialakítására alkalmas területek kijelölése (TA5).
A rossz mennyiségi állapotú pt.1.2 porózus termál víztest csak kis területen (5,7 km2) érinti az
alegység területét, tehát a jó mennyiségi állapot elérését szolgáló intézkedések bevezetése nem
tekinthetı szükségesnek.
A 2015-ig megkezdett feladatok befejezése várhatóan csak 2015 után fog megtörténni.

8.5

Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések

A megfelelı ivóvíz biztosítása a VKI szerint is kiemelt, általános érvényő feladat. Három
részfeladatra bontható: (i) megfelelı vízkezeléssel biztosítani az ivóvízminıséget, (ii) óvni a vizeket
a szennyezésektıl, olyan mértékben, hogy az emberi hatásra bekövetkezı vízminıség változások
ne igényeljék a technológia megváltoztatását, (iii) hosszú távon biztosítani kell a megfelelı
mennyiségő vízkészletet. Ebben a fejezetben elsısorban az elsı két pontot tárgyaljuk, a
harmadikat csak érintılegesen.
8.5.1

Az Ivóvízminıség-javító program végrehajtása

Magyarország 2001-ben vezette be az Ivóvízminıség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének
végrehajtása érdekében (IV1). A távlati cél az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi
vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi ivóvízminıségi problémát10..
Az Ivóvízminıség-javító Program végrehajtása folyik. A program keretében különbözı
megoldásokkal (vízkezelési technológia vagy kistérségi rendszerek alkalmazása vagy áttérés
másik vízbázisra) lehet a megfelelı ivóvízminıséget biztosítani.
Folyamatban van a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Programot (nagyprojektként finanszírozott az
elıkészítés). Az Elızetes Megvalósítási Tanulmány (EMT) elkészült, folyamatban van a
többváltozatú vízjogi engedélyezési tervdokumentációk készítése illetve a hatósági engedélyezés.
Közben készül, és az engedélyek birtokában lesz véglegesíthetı az Részletes Megvalósítási
Tanulmány (RMT), mely alapját fogja jelenteni a megvalósításra – kistérségenként – benyújtott
Strukturális Alap (SA) pályázatoknak.

10

A vas és a mangán nem okoz egészségügyi problémát, így azok a vízmővek, ahol „csak” ez esik kifogás alá, nem
tartoznak az EU által támogatott Ivóvíz-minıség Javító Program kereteibe.
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Megvalósító, költségviselı:
Az intézkedések megvalósítói az önkormányzatok, és a program végrehajtását az állam támogatja.
Az intézkedések végrehajtása a lakosság által fizetett díjakat általában növeli.
8.5.2

Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása

Az ivóvízbázis-védelmi intézkedés célja az emberi tevékenységbıl származó szennyezések
megelızése, a természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített
vízmővek környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén (IV2).
Az Ivóvízbázis-védelmi Program a távlati vízbázisok vonatkozásában folyamatban van, az üzemelı
vízbázisok esetében lezárult, lévén, hogy minden sérülékeny hidrogeológiai környezető üzemelı
vízbázis diagnosztikája befejezıdött. A védıterületek hatósági kijelölése is megtörtént.
A tervezési alegység területén 3 távlati partiszőréső vízbázist tartanak nyilván. Ezek közül az
Ivóvízbázis-védelmi Program indulásától 2007 év végéig 1 távlati vízbázisnál (Leneskert)
fejezıdtek be a diagnosztikai vizsgálatok.
Az Újmohács-Dél és a Bezerédi sziget távlati vízbázisok esnek még a tervezési alegység
területére. A diagnosztikai vizsgálatok végrehajtására az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program
keretében meghirdetett KEOP-2.2.3/C-2008 jelő pályázaton támogatásban részesült.
A mintegy 168 millió Ft összköltségő projekt az Európai Únió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás kivitelezıinek kiválasztása nyílt közbeszerzési
eljárás keretében történt. A nyertes kivitelezıkkel a Vállalkozási Szerzıdések 2009. március 17-én
aláírásra kerültek.
A támogatásban részesülı projekt magába foglalja a Duna egyes partszakaszai vízbeszerzési
lehetıségeinek diagnosztikai vizsgálatait, az ehhez kapcsolódó létesítmények megtervezését,
kiépítését, monitoring hálózatának kialakítását, beüzemelését, biztonságban tartásának
megalapozását, a védıterületek meghatározását.
A diagnosztikai fázisban végzet állapotértékelés során olyan információk keletkeznek, amelyek
lehetıvé teszik a partiszőréső vízkészlet hosszútávú felhasználhatóságának megırzését.
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).
Jövıbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
Lényeges feladat Ivóvízbázis-védelemre vonatkozó jogi szabályozás korszerősítésén túl a
gazdasági érdekeltség megteremtése, illetve az ellenérdekeltség megszüntetése.
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8.6

Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó 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 élıhelyvédelmi irányelvnek megfelelıen pedig az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása
alapján a Különleges Természetmegırzési Területek kerültek kijelölésre.
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 állapotának 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 korlátozása, megszüntetése,
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.
.

8.7

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
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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.
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 felelısségbiztosításának (környezeti biztosíték) bevezetése is javasolt az esetleges szennyezések
felszámolásának megkönnyítésére. A vízkészlet-járulék rendszer továbbfejlesztése a már jelenleg
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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 fejlesztési 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 projektek elemzése során, miután a VKI szempontjából nem relevánsakat kizártuk a
vizsgálatból, öt kategóriába csoportosítottuk a projekteket:
1) VKI célkitőzéssel megegyezı
2) VKI célkitőzést támogató
3) VKI szempontjából semleges
4) VKI célkitőzést akadályozó
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.
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9.1

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv egyik célja vizeket érı terhelések és hatások csökkentése, a
társadalom igényeinek szem elött tartása mellett. A társadalmi igények kielégítése érdekében
gazadsági, infrastukturális, környezeti és energiaügyi fejlesztésekre, valamint területfejlesztésre is
szükség van. Az említett területeken összehangolt állami és úniós fejlesztések az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében valósulnak meg, regionális és ágazati programok formályában.
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).
Egyes programok feltételezett vagy bizonyított módon hatást gyakorolnak a vízgyőjtı területre, így
azok számbavétele a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezéshez szükséges.

9.2

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
• 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.
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• 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
A tervezési alegység területén hét olyan Környezet és Energia Operatív Program zajlik, amely
hatással van a vízgyőjtı területre. A hét program közül hatnak a célja a szennyvízkezelés és
szennyvíztisztítás fejlesztése, (Nagybaracska, Gara, Hercegszántó, Újmohács, Sáros, Sárhát),
egynek pedig a Solti-sziget, Bezerédi-sziget, Újmohács-Dél távlati vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata.
A szennyvízkezelés és szennyvíztisztítás témakörében zajló programok hatása a vizek állapotára
vegyes, a felszín alatti vizeket pozitívan, a befogadó felszíni vizeket viszont negatívan is érintheti.
A távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának fejlesztése pozitív hatású, mivel a víztermelı hely
uránpótlódási térsége lehatárolhatóvá, a prognosztizált és végleges védıterület (védıidom)
modellezéssel meghatározhatóvá válik.

9.3

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 erıforrásgazdálkodás 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.
Az alegység területén egy olyan GOP program valósul meg, amely hatással van a vízgyőjtı
területre. A program célja Baja város területén található autómosó fejlesztése, hatása a vízgyőjtı
területre gyenge.

9.4

Regionális Operatív Programok

A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következık:
• a regionális gazdasági versenyképesség erısítése,
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• a régiók turisztikai vonzerejének növelése,
• a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi
környezeti állapot javítása,
• az energiatakarékosság és
felhasználásának ösztönzése,

-hatékonyság,

illetve

a

megújuló

energiaforrások

• 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
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)
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9.4.1

Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A tervezési alegység területén hat olyan DAOP zajlik, amely valamilyen mértékben érinti a
vízgyőjtı területet. A programok közül 3 turisztikai és infrastrukturális fejlesztés, amelyeknek a
vízgyőjtı területére gyakorolt hatása kis mértékő és negatív, a természetes környezetbe való
beavatkozás miatt. A programok másik fele belterületi csapadék- és belvíz elvezetéshez, és a
2000 lakosegyenérték alatti települések szennyvízkezelésének fejlesztéséhez kapcsolódik,
ezeknek a vízgyőjtı területre gyakorolt hatása vegyes, mivel a szennyvíztisztítás a felszín alatti
vizek szempontjából pozitív, a befogadó vízfolyás szempontjából viszont negatív hatást jelenthet.

9.5

Egyéb Európai Unió által meghatározott stratégiák, programok

Az Európai Unió számos a Víz Keretirányelv integrációja szempontjából fontos stratégiát vagy
programot hirdetett meg, például a Versenyképesség és Innováció Keretprogram, az Energia
Keretprogram (ezen belül az Intelligens Energia programok), a transz-európai közlekedési és
energia hálózatok (TEN-T és TEN-E) programja, az egész életen át tartó tanulás (LLL) program és
a regionális politika programjai (JERSSICA, JEREMIE, JASPERS). E programok és politikai célok
nem hagyhatók figyelmen kívül a Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv készítésekor, mivel hazánk a
csatlakozási szerzıdés aláírásával vállalta minden európai törekvés végrehajtásában a részvételt,
illetve köteles a szükséges lépéseket megtenni azok érvényesítése érdekében. Például a Víz
Keretirányelv célkitőzéseivel ugyan nem harmonizál, azonban nem kerülhetı el a TEN-T hálózat
kiemelt projektjei között szereplı 18. számú Rajna/Mosel-Majna-Duna belvízi tengely, amely
szerint 2014-ig megvalósul a hajózóút a Palkovicovo-Mohács szakaszon.
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gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt
hatása

erıs

gyenge

X

közepes

2008

A
program/stratégia/projekt
felszíni vizek állapotára
gyakorolt hatása

erıs

2003

X

semleges

OHT

2010.01.29.

negatív

2008.03.03.

vegyes

KEOP2.5.0/B2008-0001

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszín alatti vizek
állapotára

pozitív

Árvízi veszély- és kockázati térképezés és
kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai
követelményeinek meghatározása, a
végrehajtás megalapozása és
eszközrendszerének kialakítása

2010.12.31.

semleges

projekt

2009.03.01.

negatív

KEOP-2.2.22008-0008

vegyes

Külföldrıl érkezı kis-és közepes folyók
vízhozamának és fiziko-kémiai
paramétereinek automatikus távmérése

2010.12.31.

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszíni vizek állapotára

pozitív

projekt

2009.03.01.

bizonyított

KEOP-2.2.22008-0007

országos

Monitoring állomások automatizálása (felszín
közeli vizek)

2009.12.31.

országos

projekt

2008.11.01.

országos

KEOP-2.2.22008-0001

országos

Hidrometeorológiai állomások automatizálása

vége

országos

Típus

kezdete

projekt

Rövidített
név

program

Projekt neve

Az érintett
közigazgatási
egység
megnevezése
(település,
megye,
kistérség,
régió neve)

A
vízgyőjtı
területtel
való
kapcsolat

feltételezhetı

A
program/stratégia/projekt
által érintett idıszak

Érintett terület

1-16 Felsı-Bácska

Országos szintő stratégiák, tervek,
programok, illetve az országos operatív
programok projektjei
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X

X
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NÉS

NÉP

2007

2013

2009

2010

2008

2025

2009

2010

országos országos országos országos országos országos országos

program
program
tratégia

NFT

stratégia

ÚMFT

2013

program

ÚMVT

2007

tratégia

ÚMVP

gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt
hatása

erıs

gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszíni vizek állapotára
gyakorolt hatása

erıs

semleges

negatív

vegyes

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszín alatti vizek
állapotára

pozitív

semleges

negatív

vegyes

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszíni vizek állapotára

pozitív

vége

program

OKKP

kezdete

bizonyított

Rövidített
név

Típus

Projekt neve

Az érintett
közigazgatási
egység
megnevezése
(település,
megye,
kistérség,
régió neve)

A
vízgyőjtı
területtel
való
kapcsolat

feltételezhetı

A
program/stratégia/projekt
által érintett idıszak

Érintett terület
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X

X

X

X

X

X

X
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NHST

HOP

GOP-2.1.208/D-20080106

tratégia

Nemzeti Halászati Stratégiai Terv

2007

2013

program

NFFS

2007

2013

projekt

Nemzeti Fenntartható Fejlıdés Stratégia

2009.03.02

2009.07.31

gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt
hatása

erıs

gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszíni vizek állapotára
gyakorolt hatása

erıs

semleges

negatív

vegyes

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszín alatti vizek
állapotára

pozitív

semleges

negatív

vegyes

2016

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszíni vizek állapotára

pozitív

2007

bizonyított

vége

feltételezhetı

kezdete

tratégia

A 2007-2016 közötti idıszakra vonatkozó
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Támogatási Stratégia

Típus

Rövidített
név

tratégia

Projekt neve

Az érintett
közigazgatási
egység
megnevezése
(település,
megye,
kistérség,
régió neve)

A
vízgyőjtı
területtel
való
kapcsolat

országos országos országos országos

A
program/stratégia/projekt
által érintett idıszak

Érintett terület

1-16 Felsı-Bácska

X

X

X

X

A Permitto Kft. környezetbarát autómosó,
informatikai ellenırzı és dolgozói motivációs
rendszerének kialakítása és fejlesztése

9. fejezet

település

Részvízgyőjtı és alegység szintő
programok/tervek/projektek

Baja

X

X
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X

X

X
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X

X

X

X

X

Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek

erıs
X

gyenge

X

közepes

X

erıs

X

semleges

X

X

X

gyenge

2010.05.14

X

negatív

2009.01.26

X

vegyes

KEOP7.1.2.02008-0216

X

pozitív

MOHÁCS, SZİLİHEGY
SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK,
ÚJMOHÁCS, SÁROS, SÁRHÁT
TELEPÜLÉSRÉSZEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

X

X

közepes

2010.09.30

X

semleges

projekt

2008.10.30

X

negatív

KEOP7.1.2.02008-0058

X

vegyes

MOHÁCS, SZİLİHEGY
SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK,
ÚJMOHÁCS, SÁROS, SÁRHÁT
TELEPÜLÉSRÉSZEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

pozitív

projekt

2008.04.30

A
program/stratégia/projekt
felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt
hatása

bizonyított

KEOP7.1.2.02007-0017

feltételezhetı

Dávod Község szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás

A
program/stratégia/projekt
felszíni vizek állapotára
gyakorolt hatása

Felsı-Bácska

projekt

2008.10.15.

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszín alatti vizek
állapotára

Dávod

KEOP2.2.3.C2008-0004

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszíni vizek állapotára

Felsı-Bácska

alegység

2009.12.31

település

Solti-sziget, Bezerédi-sziget, Újmohács-Dél
távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

A
vízgyőjtı
területtel
való
kapcsolat

Felsı-Bácska

Érintett terület

2010.10.14.

alegység

Típus

kezdete

9. fejezet

vége

Rövidített
név

projekt

Projekt neve

Az érintett
közigazgatási
egység
megnevezése
(település,
megye,
kistérség,
régió neve)

alegység

A
program/stratégia/projekt
által érintett idıszak

– 147 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
1-16 Felsı-Bácska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt
hatása

erıs

gyenge

közepes

erıs

semleges

negatív

2009.05.31

vegyes

2008.08.25

pozitív

DAOP2.1.2/A2008-0002

semleges

A dávod-püspökpusztai Hotel Fortuna****
wellness szállóvá alakítása élményfürdı és
sportcentrum létesítésével, valamint a hozzá
kapcsolódó szolgáltatások kialakításával.

negatív

2009.11.30

vegyes

projekt

2008.11.03

KEOP7.1.2.02008-0287

pozitív

DAOP5.2.1/A2008-0026

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó
községek szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása

bizonyított

Dávod község belsıségi csapadékvíz
elvezetésének környezetbiztonsági célú
fenntartható fejlesztése.

KEOP7.1.2.02008-0275

feltételezhetı

2010.09.30

Dávod

projekt

2009.04.01

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó
községek szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása

A
program/stratégia/projekt
felszíni vizek állapotára
gyakorolt hatása

Baja

kistérség

projekt

2009.04.01

KEOP7.1.2.02008-0064

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszín alatti vizek
állapotára

Baja

kistérség

2010.09.30

kistérség

projekt

2008.09.01

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó
községek szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszíni vizek állapotára

Baja

2009.03.31

település

Típus

kezdete

A
vízgyőjtı
területtel
való
kapcsolat

Dávod

Érintett terület

vége

Rövidített
név

projekt

Projekt neve

Az érintett
közigazgatási
egység
megnevezése
(település,
megye,
kistérség,
régió neve)

település

A
program/stratégia/projekt
által érintett idıszak

Regionális tervek, regionális operatív programok
projektjei

9. fejezet

X

X

X

Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek

X

X

X

X

X

X
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9. fejezet

X

X

X

X

X

Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek

gyenge

közepes

A
program/stratégia/projekt
felszín alatti vizek
állapotára gyakorolt
hatása

erıs

gyenge

közepes
X

X

X

A
program/stratégia/projekt
felszíni vizek állapotára
gyakorolt hatása

erıs

semleges

negatív

vegyes

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszín alatti vizek
állapotára

pozitív

2010.09.01

semleges

2009.05.15

negatív

DDOP5.1.3/C2008-0014

X

vegyes

A mohácsi kompkikötı helyreállítása

2009.09.30

A
program/stratégia/projekt
hatásának jellege a
felszíni vizek állapotára

pozitív

2008.10.01

bizonyított

DAOP2.1.1/E2008-0022

X

feltételezhetı

"Baja Vízi Kapuja" - A vízi turizmus korszerő
feltételeinek kialakítása Baján, a Sugovica
mentén

2010.12.31

Bátmonostor

projekt

2009.01.01

Vaskút

DAOP5.2.1/A2008-0038

X

Baja

Vaskút Község belterületi csapadék- és
belvíz elvezetése DAOP-2007-5.2.1/A

2010.01.30

Felsı-Bácska

projekt

2009.01.01

Érintett terület

DAOP5.2.1/C2008-0002

település

Szennyvízkezelés Bátmonostoron DAOP2007-5.2.1/C
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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 társadalombevonási 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.
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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


2008. december 22-tıl elérhetı volt az „Országos VGT háttéranyaga”
www.vizeink.hu honlapon, amely véleményezhetı volt január 30-ig.

a



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
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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
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 Baján 2009.07.15-én került sor.
A fórumon 21 fı vett részt.
A fórumon 6 szervezet képviseltette magát.
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A résztvevık összesen 10 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.
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
1) Meghívó
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2) Prezentációk


Fórum keretei (bevezetı elıadás)



Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás)

3) Emlékeztetı füzér:


emlékeztetı



jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név és aláírás)



4 db fotó
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