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Rövidítések jegyzéke
A

Alapintézkedések

AAS

Atomabszorpciós spektroszkópia (Atomic Absorption Spectroscopy)

AGROTOPO

Agrotopográfiai Adatbázis

AKG

agrár-környezetgazdálkodás

ÁMÖ

Általános Mezőgazdasági Összeírás

ÁNTSZ

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

AOX

AAdszorbeálható szerves halogénvegyületek

BAT

legjobb elérhető technológia (Best Available Techniques)

BTEX

illékony monoaromás szénhidrogének összefoglaló rövidítése (Benzol, Toluol, Etil-benzol, Xilol)

CEN

nemzetközi szabvány típus

CIS

DDT

számítógépes információs rendszer (Computer Information System)
Európa környezeti információs rendszere (Community-wide Coordination of Information on the
Environment )
diklór-difenil-triklóretán

DDT

diklór-difenil-triklóretán

DRBM

Duna Vízgyűjtőkerület Menedzsment (Danube River Basin Management)

CORINE
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ECOSTAT

Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

EGK

Európai Gazdasági Közösség

EGT

Európai Gazdasági Térség

EIONET

Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat

EKHE

egységes környezethasználati engedély

EMVA

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

ENSZ EGB

Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága

EPER

Európai Szennyező Anyagok Kibocsátási Regisztere (European Pollutant Emission Register )

EQR

környezetminőségi arány (Environmental Quality Ratio)

EQS

Környezetminőségi határérték

ESPON

Európai Tervezési Megfigyelő Hálózat (European Observation Network)

ETE

európai területi együttműködés

EU

Európai Unió

EURATOM

Európai Atomenergia Közösség

EüM

Egészségügyi minisztérium

FAV

felszín alatti vizek

FAVI

Felszín Alatti Víz és a Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszere

FAVÖKO

felszín alatti víztől függő ökoszisztéma

FÖMI

Földmérési és Távérzékelési Intézet

FVM

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

GDP

bruttó hazai termék

GF

glomerulus filtráció

GIS

Térinformatikai rendszer (Geographical Information System)

GKI

Gazdaságkutató Intézet

GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

GWP

Föld Felmelegítési Képesség (Global Warming Potential)

HCH

lindán (hexachlorciclohexan)

HIR

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer

HM

Honvédelmi Minisztérium

HMGy

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat

HMKÁ

helyes mezőgazdasági és környezeti állapot

ICPDR

Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (International Commission for the Protection of the Danube River)

INTERREG IVC

Interregionális Együttműködési Program

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPPC

Integrált Szennyezés Megelőzés és Ellenőrzés (Integrated Pollution Prevention and Control)

IPPC

egységes környezethasználati engedélyezés

ISO

nemzetközi szabvány típus

ISPA

Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz (Instrument for Structural Programmes for pre-Accession)

JVK

összegyűjtött probléma

K

kiegészítő intézkedések

K+F

Kutatás és Fejlesztés

K+F

kutatás-fejlesztés

KÁRINFO

Országos Kármentesítési Program adatbázisa

KEOP

Környezet és Energia operatív program

KHEM

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

KHVM

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
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KöM

Környezetvédelmi Minisztérium

KÖTEVIFE

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelet

KöViM

Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

KÖVIZIG

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

KÖZOP

Közlekedés Operatív Program

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

KTVF

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

KvVM

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

LE

lakosegyenérték

LKV

legkisebb víz

LLL

életen át tartó tanulás (Life Long Learning)

LNV

legnagyobb víz

LSZK

logisztikai szolgáltató központok (szövetsége)

MÁFI

Magyar Állami Földtani Intézet

MAKE

Magyar Agrárközgazdasági Egyesület

MAVÍZ

Magyar Vízközmű Szövetség

MePAR

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer

MgSzH

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

MME

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

MSZ

magyar szabvány

MTA

Magyar Tudományos Akadémia

MW

megawatt

MWh

Megawattóra (Megawatthour)

NATO

Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organization)

NBmR

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

NCA

Nemzeti Civil Alapprogram

NDS

Naftalindiszulfonát

NEEAP

Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv

NÉS

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

NÉS

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és Program

NFFS

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiának

NFGM

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

NFÜ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NGO

nem-kormányzati szervezet, civil szervezet (non-governmental organization)

NHST

Nemzeti Halászati Stratégiai Terve

NKTH

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

NPI

Nemzeti Park Igazgatóság

NTS

OGY

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organization for Economic Cooperation and
Development)
Országgyűlés

OHT

Országos Hulladékgazdálkodási Terv

OECD

OKIR

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

OKKP

Országos Környezeti Kármentesítési Program

OKTFV

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság

OSAP

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

OTK

Országos Területfejlesztési Koncepció
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OTrT

Országos Területrendezési Terv

OVGT

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

OVT

Az Országos Vízgazdálkodási Tanács

ÖM

Önkormányzati Minisztérium

ÖTM

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

P

pótlólagos intézkedések

PAH

policiklusos aromás szénhidrogének (polycyclic aromatic hydrocarbons)

PCB

poliklórozott bifenil

PCDD

Poliklórozott Dibenzo-p Dioxinok

pH

Hidrogénkitevő (pondus Hydrogenii)

PM

Pénzügyminisztérium

PRTR

Szennyező Anyagok Kibocsátási és Transzfer Regisztere (Pollution Release and Transfer Register)

PRUDENCE

ROP

Predicting of Regional Scenarios for Uncertainties for Defining European Climate Risks and Effects
vegyi anyagok regisztrációja, kiértékelése és engedélyezése (Registration Evaluation and
Authorization Chemicals)
Regionális Operatív Program

RSD

Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág

RVGT

Regionális Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv

Rvgy

részvízgyűjtő

RVT

Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács

SKV

stratégiai környezeti vizsgálat

TA

további alapintézkedések

TAKI

Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

TEN-T

Transz-Európai Közlekedési Hálózat

TESZIR

Települési szennyvíz információs rendszer

TFH

Települési folyékony hulladék

TIKEVIR

Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási

TIR

Természetvédelmi Információs Rendszer

TNT

TriNitro-Toluol robbanóanyag

TOC

összes szerves szén (total organic carbon)

TPH

összes ásványolaj szénhidrogén (total petroleum hydrocarbons)

TSZH

települési szilárd hulladék

TTI

Tudomány, technológia és innováció

REACH

TVT

Területi Vízgazdálkodási Tanács

ÚMVP

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

URBACT

városfejlesztési hálózati program (Urban Development Network) Programme

VAHAVA

Változás Hatás Válaszadás (MTA projekt)

VÁTI

Városépítési Tudományos és Tervező Intézet

VGT

vízgyűjtő-gazdálkodási terv

VGT

Vízgazdálkodási Társulat

VIKÁR

Vízminőségi Káresemények

VITUKI

Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Rt.

VIZIR

Vízgazdálkodási Információs Rendszer

VKI

„Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK irányelve)

VKJ

Vízkészletjárulék

VKKI

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

VKSKTB

Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot
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VOC

illékony organikus vegyületek (volatile organic compounds)

VTD

vízterhelési díj

VTT

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
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Bevezető
A víz életünk nélkülözhetetlen feltétele. A vizek, különösen az édesvizek léte, állapota és
használata életünk egyik legfontosabb tényezője. Miután a víz nem korlátlanul áll
rendelkezésünkre, ezért ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók,
tavak tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni
és a felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. A víz használata költségekkel is jár. A
folyók, patakok, tavak vize, valamint a felszín alatti víz nemcsak természeti, hanem társadalmi,
gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetőségeket kínál.
Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK
irányelve, továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000. december 22-én lépett hatályba az EU
tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező
az ebben előírt feladatok végrehajtása, Magyarország - elhelyezkedése miatt – alapvetően
érdekelt abban, hogy a Duna nemzetközi vízgyűjtőkerületben mielőbb teljesüljenek a VKI
célkitűzései.
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 kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a
megfelelő vízmennyiséget is.
Amennyiben a természeti vagy a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot
megvalósítását 2015-ig, úgy a határidők a VKI által felkínált mentességek megalapozott
indoklásával 2021-re, illetve 2027-re kitolhatók. Ezek az időpontok képezik egyben a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés második és harmadik ciklusát.
A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők:
 a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú
védelmével,
 a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,
 a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük
megakadályozása,
 az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak
mérséklése.
A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy
belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelésről,
ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztéséről. A különböző elképzelések

1

Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából
indul ki. Akkor tekinthetők a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés)
használt vizek minősége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektől függő természetes
élőhelyek működését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai
és kémiai (vízminőségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettől az
általános környezeti célkitűzéstől csak részletes trsadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidő
indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitűzések tehetők.
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összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen működő érdekcsoportok
(gazdák, ipari termelők, horgászok, turizmusból élők, erdészek, természetvédők, fürdők
működtetői, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt
vegyenek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatban.
A kitűzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi, valamint a
felszín alatti vizek jó minőségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E
célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv foglalja össze,
amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként született meg.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekről
rendelkezésre áll, az állapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémák jelentkeznek a
tervezési területen és ezek okait, továbbá, hogy milyen környezeti célokat tűzhetünk ki, és ezek
eléréséhez milyen műszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra,
ösztönzőkre van szükség.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározó jelentőséget kapott a társadalmi párbeszéd,
amelynek első lépése országos szinten a tervezés ütemtervének és munkarendjének megvitatása
volt 2006. december és 2007. június között. Második lépésként, már nem csak országos, hanem
helyi szinten is, a jelentős vízgazdálkodási kérdések konzultációja zajlott. Ez a folyamat 2007
decemberében kezdődött, és a véleményezők részvételével tartott fórumon, 2008. szeptember 22én zárult le. A harmadik lépés, a kidolgozott tervezet véleményezése 2008. december 22-én
kezdődött és 2009. november 18-ig tartott. Ezen idő alatt a www.vizeink.hu honlapon közzétett
dokumentum tervezetekkel kapcsolatosan lehetett véleményeket megfogalmazni elektronikus és
postai úton, a szakmai és a területi fórumokon pedig szóbeli észrevételeket lehetett tenni.
Számos esetben az intézkedések megvalósíthatósága az érintettek kompromisszum készségén is
múlik. A végleges vízgyűjtő-gazdálkodási terv ezért folyamatos, nyílt tervezés és a társadalmi
vélemények beépítése eredményeképpen készült el. A különböző érdekeltek közötti, illetve a
tervezőkkel és az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálat végzőivel
folytatott konzultáció elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az elkészült terv olyan intézkedéseket
tartalmazzon, amelyek jelentősen javítanak a vizek állapotán, finanszírozásuk megoldható, és az
érintettek is elfogadják azokat, sőt később részt is vesznek a megvalósításban.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv és az alapját képező valamennyi dokumentum megtalálható a
www.vizeink.hu honlapon a Dokumentumtárban.
A Víz Keretirányelvről és a végrehajtás európai gyakorlatáról még több információ érhető el a
www.euvki.hu oldalon, vagy a http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/ information honlapon.
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A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területei
Az egész országra kiterjedő vízgyűjtő-gazdálkodási terv a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium irányításával, más minisztériumokkal együttműködve készült el a vízfolyások, az
állóvizek és a felszín alatti vizek állapotának javítása, illetve megőrzése érdekében.
Magyarország, mivel teljes területe a Duna-medencébe tartozik, így, ellentétben a legtöbb EU
tagállammal, csak egy vízgyűjtőkerület – a Duna vízgyűjtőkerület - vízgyűjtő-gazdálkodási tervének
elkészítésére kötelezett. Ennek kidolgozása szoros együttműködésben történt a többi érintett
tagországgal, a munkát a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) fogta össze.
Magyarország, a Duna-medencén belül, három nemzetközi részvízgyűjtőn (a Duna közvetlen, a
Tisza, és a Dráva) osztozik a szomszédos országokkal. Ezek Magyarországra eső területei adják
az ún. részvízgyűjtő tervezési területeket, valamint a Duna részvízgyűjtőjéből – jelentősége miatt –
kiemelendő a Balaton részvízgyűjtője, így ez az országos tervezés negyedik részvízgyűjtője. A
nemzetközi, valamint a hazai előírások kielégítése és a hatékony társadalmi véleményezés
érdekében a tervezés hazánkban több szinten valósult meg:
 országos szinten az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv,
 részvízgyűjtő - Duna-közvetlen, Tisza, Dráva, Balaton - szinten (4 részvízgyűjtő terv),
 tervezési alegységek szintjén (összesen 42 alegységi terv)
 víztestek szintjén (a VKI előírásai szerint a tervezés legkisebb egysége a víztest, amely a
VKI előírásai alapján egyértelműen lehatárolt 869 vízfolyás szakaszt, 213 állóvizet, 185
felszín alatti víztestet jelent).
Igazgatóságunk működési területén a 42 tervezési alegységből 3 helyezkedik el, a 2-19-es számú
Kurca alegység, 2-20-as számú Alsó-Tisza jobb part alegység és a 2-21-es számú Maros
alegység. Jelen terv a 2-19-es számú Kurca alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve.
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1. térkép:

Magyarország és a Duna vízgyűjtőkerület

2. térkép:

Magyarország részvízgyűjtő területei
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3. térkép:

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységei

Felelősök:
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a stratégiai irányítás, az Európai Unió
intézményeivel való kapcsolattartás, közreműködés a Duna vízgyűjtőkerület nemzetközi tervének
összeállításában, és a VKI végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése.
Operatív feladatok végrehajtása az alábbi munkamegosztás szerint folyt:
 országos terv elkészítése és a tervezés országos koordinációja:
 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI), Budapest
 részvízgyűjtő tervek elkészítése és a részvízgyűjtőn belül a tervezés koordinációja:


Duna részvízgyűjtő: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Győr



Tisza részvízgyűjtő: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Szolnok




Dráva részvízgyűjtő: Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs
Balaton részvízgyűjtő:
Közép-dunántúli
Igazgatóság, Székesfehérvár

Környezetvédelmi

és

Vízügyi

 alegységi tervek elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevonása:


területileg illetékes 12 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, együttműködve a
nemzeti park igazgatóságokkal, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőségekkel.

A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén, hiszen számos műszaki
jellegű, jogi, gazdasági, intézményi, szervezeti intézkedés koordinált végrehajtását igényli. A
vízgyűjtő-gazdálkodási terv (továbbiakban VGT) elsősorban azoknak a szabályozásoknak és
programoknak az összefoglalása, amelyek biztosítják a környezeti célkitűzések elérését (azaz a jó
ökológiai, kémiai és mennyiségi állapot elérését). A VGT sajátos terv, mely a környezeti
célkitűzések és a társadalmi-gazdasági igények összehangolása mellett tartalmazza a műszaki és
gazdasági,
társadalmi
megvalósíthatóság
(költségek,
finanszírozhatóság,
társadalmi
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támogatottság stb.) elemzését is, ugyanakkor nem jelenti a beavatkozások konkrét műszaki
terveinek részletes kimunkálását.
A VGT szoros kapcsolatban van a terület- és településfejlesztési, illetve egyéb ágazati tervekkel: a
vizek állapotának javítását szolgáló célkitűzések elérése érdekében olyan intézkedéseket javasol,
amelyek kapcsolódnak a településekhez, a földhasználatokhoz, az ipari tevékenységekhez, a
turizmushoz. A VGT tehát nem egy hagyományos vízgazdálkodási terv. Sok tekintetben a
vízgazdálkodás témakörébe tartozó intézkedéseket határoz meg (vízminőségvédelem, a vizek
állapotának értékelése, vízhasználatok szabályozása), miközben követelményeket támaszt
számos más vízügyi szakmai tevékenységgel szemben (például árvízvédelem, vízkárelhárítás,
öntözés, hajózás, vízi energia-hasznosítás, vízi infrastruktúrák építése és működtetése stb.) is, sőt
más ágazatok együttműködését is igényli.
A VGT nem kiviteli terv, hanem a vizek állapotát feltáró és annak „jó állapot”-ba hozását
megalapozó koncepcionális és stratégiai terv. Célja az optimális intézkedési változatok
átfogó (műszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely
meghatározza az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve elindíthatók a
megvalósítást szolgáló programok (az intézkedések első csomagjának 2012-ig kell működésbe
lépnie).
A tervezés módszertani elemei
A VKI tervezési folyamata többlépcsős, iteratív jellegű, ennek során össze kellett hangolni az
ökológiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontokat. A tervezés legfontosabb lépéseit
mutatja a következő szerkezeti ábra.
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Intézkedések programjának tervezése
Víztestek
állapotának

Környezeti
célkitűzések

meghatározása

meghatározása

Társadalmi
szempontok

A problémák és okaik
megállapítása

Lehetséges
intézkedések
a problémák okainak

Természettudományos
és műszaki
szempontok

megszűntetésére

Intézkedések
programja

Gazdasági
szempontok

Monitoring

A környezeti célkitűzések meghatározásában, a műszaki szempontokon túl, meghatározó szerepe
van a gazdasági szempontoknak és a társadalom véleményének. A végrehajtás ezért iteratív
jellegű volt és a célkitűzések gyakran csak az intézkedési programok tervezése során
véglegesítődtek. Figyelembe kellett venni, hogy a környezeti célkitűzéseket víztestenként kell
megadni, ugyanakkor az azokat befolyásoló műszaki és gazdasági feltételeket csak a tervezési
alegység szintjén lehet értelmezni, míg a szabályozási kérdéseket általában országosan lehet
kezelni.
Az intézkedések programjának kidolgozásán belül az intézkedések tervezése és a társadalom
bevonása két külön, de egymással szorosan összefüggő elemként jelent meg a nyílt tervezési
folyamat eredményeként, amelynek két jelentős fázisa volt:
 a vizek állapota szempontjából jelentős vízgazdálkodási problémák és okaik (együtt:
jelentős vízgazdálkodási kérdések) feltárása, valamint ezekhez kapcsolódva a környezeti
célkitűzések meghatározása,
 a környezeti célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések tervezése, programokba
történő összefoglalása, társadalmi megvitatása, egyidejűleg a környezeti célkitűzések
véglegesítése.
A VKI intézkedések tervezése több pilléren nyugszik:
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 ökológiai feltételek (környezeti célkitűzésekhez tartozó követelmények) és műszaki
megvalósíthatóság (paraméterei: jelenlegi állapot, célállapot, intézkedések hatékonysága),
 gazdasági feltételek (paraméterei: költségek, költséghatékonyság, aránytalan költségek,
közvetett hatások, finanszírozhatóság),
 társadalmi szempontok, illetve érdekeltségi viszonyok (paraméterei: kielégítendő igények,
előnyök és hátrányok, megfizethetőség),
 az intézkedések megvalósítását lehetővé tevő szabályozási és intézményi háttér
(paraméterei: jogszabályok, intézkedések megvalósítói, ellenőrző szervezetek).
A hatékony tervezés érdekében és hogy minden pillér megfelelő erősségű legyen először az
intézkedések országos háttéranyaga és a 42 tervezési alegységi terv kézirata (konzultációs
anyaga) készült el. A háttéranyagra és az alegységi tervekre érkezett vélemények figyelembe
vételével először a részvízgyűjtők, végül az országos terv kéziratának összeállítása történt meg.
Az országos terv társadalmi véleményezése és a végleges terv közigazgatási elfogadása után azzal összhangban – került sor a részvízgyűjtő és alegységi tervek véglegesítésére.
A korábbi tervezési szokásokhoz képest jelentős eltérés volt, hogy a nyílt tervezési rendszerben
nem a részletesen kidolgozott változatok ismertetésével kezdődött az érdekeltek bevonása, hanem
még koncepcionális szinten, hiszen a nem támogatott intézkedések részletes kidolgozásának nem
lett volna értelme. A társadalmi egyeztetéshez könnyen áttekinthető, a fő problémákat tartalmazó
összefoglalók kerültek közzétételre az interneten, lehetőséget adva a webes fórumokon keresztül
történő hozzászólásra. A javaslatok véleményezésére vitafórumokat is szerveztek, amelyek
időpontját interneten meghirdették, és az érintett szervezeteket, kiemelt érdekelteket levélben vagy
e-mailen értesítették. Emellett a legjelentősebb érdekeltek lehetőséget kaptak az őket érintő
kérdések külön, személyes megbeszéléseken történő egyeztetésére is.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a hangsúly a fenntartható vízgazdálkodás és a
környezetvédelem koncepcionális/stratégiai elképzeléseinek bemutatásán, az egymásra hatások
feltárásán és megfelelő kezelésén, a megvalósítás jogi és pénzügyi hátterének biztosításán, a
megvalósítás során betartandó technikai feltételek egyértelmű megfogalmazásán, a tervezést
meghatározó gazdasági és társadalmi szempontok összefoglalásán van.
Az egész országra kiterjedő VGT alapján elindulhat a megvalósítás és a részletes tervezés. A
VGT-re épülhetnek majd a konkrét projekt javaslatok, jogszabályi változások, a támogatási
rendszerek céljai és prioritásai, illetve megfogalmazhatók a végrehajtás részletes kritériumai 2012.
év végéig. A víztestek (vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz), valamint a vízgyűjtők szintjén történő
kivitelezés pedig a konkrét területhez kötődő érdekeltek (állam, önkormányzat, gazdálkodó
szervezet vagy magánszemély) feladata 2010-2012, majd 1013-2015 között, illetve azt követően.
A VKI célkitűzései új keretet adnak a vízügyi hatósági tevékenységeknek is. A VGT-ben
megfogalmazott és 2012-ig hatályba léptetendő új, vagy módosított jogszabályokon keresztül a
hatósági intézkedéseknek is a tervben kitűzött környezeti célok teljesítését kell segíteniük.
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1

Vízgyűjtők és víztestek jellemzése

A tervezési alegység kijelölését a térség morfológiai adottságai indokolták, igazodva a Tisza folyó
jobb parti vízgyűjtőjének természetes határaihoz.
A 2-19 számú Kurca alegység (AEP229) Magyarország DK-i részén helyezkedik el. Területe
2163,09 km2, mely az ország területének mintegy 2,3 %-a. Az alegység a Dél-alföldi régió központi
tengelyétől (Tisza) K-re található. Nyugaton a Tisza vonala jelenti a természetes határt, Északon a
Veker-ér (AEQ102) vízgyűjtője, Keleten Mágocs-ér (AEP770) és a Kórógy-ér (AEP 707), míg
Délen a Maros (AEP783) határolja.
Legfontosabb vízfolyása a Kurca, mely Szentes város északi közigazgatási határától Mindszent
város északi határáig 38,86 km hosszban az alegység ÉNy-i részén húzódik. A víztest vízgyűjtő
területe 1155 km2, mely az alegység területének 53 %-a. A Kurca születése a Körösök
szabályozásához köthető. Az egykori fattyúágat a folyószabályozás idején vágták el a főmedertől.
A víztest vízgyűjtőjének felszíne is az Ős-Tisza és az Ős-Körösök felszínalakító munkájának
köszönhető. A szabályozásokat követően, a folyóvízi felszínformáló folyamatok a töltések által
közrefogott területekre korlátozódtak, a tájalakító folyamatok mára az antropogén
tevékenységekhez köthetők. A mentett oldali ártér magán hordozza a fluviális felszínalakító
folyamatokat, főként tavasszal, a vízbő időszakokban telnek meg az egykori medermaradványok
vízzel. A vízgyűjtő kis relatív relieffel (2-3 m/km2) jellemezhető. A terület lefolyási iránya Ny, D-Ny
irányú, valamennyi víztest befogadója a Tisza. A vízhálózat mai képe jól tükrözi az egykori lefolyási
irányokat. Az alegység tengerszint feletti magassága 80-105 mBf között változik, alig tér el a
közvetlenül a Kurcához tartozó vízgyűjtő terepszintjétől (80-101 mBf.) Az alegység keleti fele ártéri
terület, enyhén hullámos síkság, mely a szabályozások óta ármentes síkság. A felszín
változatosságát a fluviális eredetű formák adják: övzátonyok, folyóhátak stb., melyeket erősen
módosított az emberi beavatkozás. Az alegység északi részén a Körösök, déli részén a Maros
egykori vízhálózatának nyomait fedezhetjük fel. A negyedidőszakban kialakult vízhálózatok
gerincét, a mai víztestek nyomvonala őrzi. Az alegység területén jó minőségű talajok alakultak ki,
így a mezőgazdasági művelés nagy jelentőséggel bír. A tervezési alegységen 2,5 km2 védett
terület található, mely madár- és növényvédelmi szempontból kiemelkedő.
Az alegység legnagyobb állóvize a Nagyfai-holtág, amely a Tisza szabályozása idején jött létre
1862-ben, a 89. számú átmetszéssel.
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1.1

Természeti környezet

1.1.1 Domborzat, éghajlat
Az alegység felszínének mai képét leginkább a negyedidőszakban bekövetkezett változások
határozzák meg. Kezdetben a fluviális felszínformáló folyamatok hatásai voltak dominánsak, az
éghajlat változásával azonban később a szél felszínformáló tevékenysége alakította a felszínt, bár
ezen az alegységen ennek nyomai kevésbé észrevehetőek. Mindez annak köszönhető, hogy nagy
kiterjedésű hordalékkúp itt nem alakult ki, amelyből a szél anyagot fújhatott volna ki. A pleisztocén
elején az Ős-Tisza Berettyóújfalu – Szeghalom – Szentes vonalon haladt, majd fordult Szeged felé,
azaz az alegység É-i részének aktív felszínalakító tényezője volt. A Körösök ekkor még nem érték
el a területet. A würmben bekövetkező tektonikai változások miatt a Tisza követve a süllyedés
irányát Hódmezővásárhely felé folyt és fokozatosan magához vonzotta a Körösöket. A kőzetlemez
mozgások hatására később Nyugat felé fordult, s ekkor az alegység területén a Körösök, Maros
szövevényes mederhálózata alakult ki. A mélyben tehát az Ős-Tisza, Ős-Körös, Ős-Maros
üledékeit találhatjuk meg. A felszínt formáló folyók kisebb mennyiségű és durvább üledéket
szállítottak, így a hideg száraz glaciális időszakokban csak kisebb mértékű volt az eolikus
anyagmozgatás. Az alegység területén nem alakultak ki jelentős pozitív és negatív formák, a
számos kisebb vízfolyás folyamatosan szabdalta és egyengette a felszínt, egymás erózióbázisai
voltak. A folytonos fluviális felszínformálásnak köszönhetően jöttek létre azok a tökéletes síkságok,
enyhén hullámos síkságok, amelyek ma a táj „egyhangúságát” jelentik. Az eolikus felszínformálás
ugyan csak kevés nyomot hagyott a felszínen, azonban ezen a területen is számottevő szerepe
volt. A légkörbe jutott finom szemcsék hullópor formájában visszajutottak a felszínre és kiváló
minőségű talajok jöttek létre. A löszös felszínborítás eredményeként néhol még kivehetők az
egykori vízhálózat nyomai, ám ezek az intenzív mezőgazdasági művelés miatt nagyrészt eltűntek.
Az ember megjelenése előtti időszakban az alegység területén kiterjedt mocsárvilág virágzott,
melynek táplálója a Körösök egykori kusza vízrendszerének maradványai voltak.
1-1. táblázat Az alegységre jellemző magassági értékek

Legalacsonyabb pont
tengerszint feletti magassága
Legmagasabb pont
tengerszint feletti magassága
Terület átlagos tengerszint
feletti magasság

Alegység
területén

Tisza
részvízgyűjtőn

Magyarországon

75 mBf

75 mBf

75 mBf

105 mBf

1015 mBf

1015 mBf

95 mBf

130,7 mBf

148,2 mBf

Az alegység az Alföld nagytájon, azon belül a Körös-Maros köze középtájon helyezkedik el. A
középtájat két kistájcsoport alkotja, É-on a Békés-Csongrádi-sík, D-en a Békés-Csanádi-hát. A
kistájcsoportok kistájai, melyek az alegységet felépítik: Körösszög, Csongrádi-sík, Békési-hát,
Marosszög és Dél-Tisza völgye. A kistájak nem teljes területükkel érintik az alegységet,
kapcsolódnak a 2-21 Maros tervezési alegységhez is.
Az alegység területének éghajlata mérsékelten meleg, illetve meleg-száraz. Az évi napsütéses
órák száma kiemelkedően magas, 2000 óra körüli, ettől csak kis mértékű eltérés tapasztalható. Az
évi középhőmérséklet 10,2 – 10,6 °C, Északon jellemz őek az alacsonyabb értékek. Az évi
csapadékösszeg 500 – 580 mm között változik, de az utóbbi évtizedekben csökkenés
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tapasztalható. Vízhiányos időszakban akár egyhavi csapadék-mennyiséggel is kevesebb hullhat a
területre. A Pálfai-féle besorolás szerint eddig előfordult aszályok alapján az erősen aszályos,
nagyon erősen aszályos zónába tartozik az alegység. A belvíz-veszélyeztetettségi térkép szerint
az alegység mélyfekvésű ártéri területei közepesen, a legmélyebb térszínek pedig az erősen
belvízveszélyes kategóriába tartoznak. A Csongrádi-sík magasabb területei mérsékelten
kockázatosak, s csak a Békési-hát „magaslatai” (az alegység középső, keleti fele) mentesülnek a
belvízi elöntés alól. A téli félévben kialakuló hótakaró vastagsága átlagosan 18-24 cm, a hótakarós
napok száma 29-34 között változik. Az uralkodó szélirány északi, illetve déli, a szélsebesség
átlagos értékei nem haladják meg a 3 m/s-ot.
1.1.2 Földtan, talajtakaró
A tervezési alegység az Alföld medencealjzatának legmélyebb (>6000 m) sűllyedékén - a SzentesHódmezővásárhely-Makó tengelyű ún. dunai szerkezeti árok – területén helyezkedik el. A
paleozóos metamorf és mezozóos karbonátos üledékekből álló medencealjzatra üledékhézaggal
neogén (miocén és pliocén) tengeri eredetű üledékek rakódtak a földtörténeti Pannon-tenger, majd
beltó feltöltődése során. Az északról déli irányban ~ 2100-2200 m mélységről 2400-2500 m-re
lesűllyedt felső-pannon medencealjzatra rendkívül nagy vastagságban beltengeri-, tavi- majd
folyóvízi eredetű üledékek települtek. Az üledékképződés olyan folyóvízi deltákhoz kapcsolódó,
képződési környezetekben (delta lejtő, delta front és delta síkság) ment végbe, melyek az
agyagmárga, aleurolit és agyag üledékek mellett több tíz méter vastag homok rétegek lerakódását
eredményezték. A pannóniai üledékek fedőjében a földtörténeti negyedkor folyóvízi üledékei
találhatók, a terület szegélyein 150-600 m, a központi tengelyében 700-800 m-es vastagságban. A
folyóvízi üledékösszlet legnagyobb részét a néhány 10 m vastag, de bizonyos zónákban akár a
100 m-es összvastagságot is elérő, felfelé finomodó, alul homokos, majd kőzetlisztes, agyagos
övzátony sorozatok alkotják. Az övzátony sorozatok a medencét egykor feltöltő meanderező folyók
(Ős-Duna, Ős-Tisza stb.) üledékei, ezek oldalirányban általában csak a nagyobb vastagságot elérő
zónákban korrelálhatóak egymással. Az övzátony sorozatok mellett a terület másik jellegzetes
képződménycsoportja az akár többtíz méter vastagságot elérő agyagos-aleuritos ártéri üledékek,
amelyek az övzátony sorozatokkal váltakozva jelennek meg a területen. Egykori egymásba
vágódott mederekből álló vastag homokos rétegcsoportok az északkeleti térségében jellemzőek az
összletet tagoló több, néhány 10 m vastag mederüledék formájában, de oldalirányban jelentősebb
távolságban követhető homoktest rajzolódik ki a részegység keleti határán a felszín alatt -100– 150 m mélységben. Ezek a képződmények is lokálisan jó vízadó rétegek lehetnek, bár
oldalirányba viszonylag kis távolságon belül kiékelődnek. A részegység felszíni földtani
képződményei agyagok, iszapok, friss folyóvízi öntések, de nagy területeket fed a nedves térszíni
(infúziós) lösz is.
Az alegység területén kialakult genetikus talajtípusok jól tükrözik a korábbi felszínalakító
folyamatokat. Az agrotopográfiai térkép alapján elmondhatjuk, hogy az alegység területe kevésbé
heterogén, az uralkodó talajtípusokon kívül csak néhány talajtípus ékelődik közbe. A 2-19 Kurca
tervezési alegység területének 71 %-án csernozjom talajokat találunk (mélyben sós csernozjom,
mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom, réti csernozjom). Ezek a jó minőségű talajok
dominálnak az egész alegységen. A déli részen, az ártéri területen réti talajok 15% és fiatal nyers
öntéstalajok 3 % jelzik a korábbi folyami aktivitást. A Tisza mellett réti öntéstalajok jellemzőek,
amelyek aránya mintegy 7 %. Az alegység területén csupán 4 %-nyi a rossz vízháztartással
rendelkező talajféleségek aránya, amelyek közbeékelődve az északi és a középső részen törik
meg a homogenitást. Ezeken a területeken szolonyec és sztyeppesedő szolonyec talajokat
találunk, amelyek az egykori vízjárta területek helyét jól kirajzolják. A 70-es években ezeket a
művelésre kevésbé alkalmas területeket is intenzíven hasznosították, mára azonban ismét
parlagon hevernek.
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Jellemző felszín közeli kőzetkifejlődés részarányai az alegység területén
6%

2%

1%

1%

35%
22%

33%
feltöltés

finom kőzetliszt, agyag

vastag finom kőzetliszt, agyag

durva kőzetliszt

vastag durva kőzetliszt

homok

vastag homok

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

1-2. táblázat Jellemző felszín közeli kőzetkifejlődés Magyarország, a Tisza részvízgyűjtő és
az alegység területén
Kőzettípus

Magyarország

Tisza rvgy

Kurca ae.

km2

km2

km2

feltöltés

1 027

240

10.0

agyag

1 933

429

737.5

finom kőzetliszt, agyag

18 077

9 062

713.6

vastag finom kőzetliszt, agyag

16 993

13 754

485.9

durva kőzetliszt

8 069

4 372

30.9

vastag durva kőzetliszt

7 391

1 089

45.4

homok

14 262

7 844

137.5

vastag homok

11 743

4 116

10.0

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

1-3. táblázat Jellemző talajtípusok az alegység területén
Talajtípus

Kurca alegység
%

1. fejezet

Váztalajok

0,16

Csernozjom talajok

66,41

Szikes talajok

11,29

Réti talajok

19,33

Öntéstalajok

2,81
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Forrás: TAKI, AGROTOPO

1-3. ábra

Az alegységre jellemző talajtípusok területi százalékos aránya
3% 1%
19%

11%
66%

Váztalajok

Csernozjom talajok

Szikes talajok

Réti talajok

Öntéstalajok

Forrás: TAKI, AGROTOPO

2

MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetében kiépített térinformatikai alapú Agro-topográfiai térképsorozat
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1.1.3 Vízföldtan
Magyarország a világátlagnál (1 ºC/33 m) nagyobb geotermikus gradiens következtében igen
gazdag hévizekben. A Dél-Alföldön gyakoriak a nagy mélységből feltörő 70-90 ºC-os hévizek. A
mélyben elhelyezkedő vízadó rétegek termálvízkészletei számos fürdő vízbázisát képezik. A
kedvező összetételű vizek nagy részét elismerik ásvány- és gyógyvízként, melyeket balneológiai
célra, ivókúrára vagy palackozásra használnak.
A tervezési részegység területén – országos viszonylatban is – a legjobb porózus hévíztároló
felsőpannóniai képződmények találhatók. A hévízrezervoár felső határa mintegy 550-600 m-es
mélységben található, azaz pl. a Hódmezővásárhelyen a vízművek pleisztocén rétegekre telepített
kútjai már >30oC-os vizet tárnak fel. A területen fúrható hévízkutakat az 1000-2000 l/p átlagos
vízhozam, a maximálisan 90-100oC-os kifolyó vízhőmérséklet jellemzi. Kezdetben (az 1950-70-es
években) ezek a vízhozamok – miután túlnyomórészt pozitív nyomásgradiens jellemzi a területet –
felszín feletti szabad kifolyással álltak rendelkezésre. A nagyarányú vízkivétel azonban erősen
lecsökkentette a tároló rétegek nyomását, vagyis a vízkitermelés meghaladta az utánpótlódást, és
sok helyen negatív vízszintűekké váltak a kutak. A hévizek vízminőségét nátriumhidrogénkarbonátos összetétel, és 2000 mg/l-ről kelet felé haladva vízkőkiválási hajlammal társuló
~4000 mg/l-re növekvő összes sótartalom jellemzi.
A negyedidőszaki képződmények, a pleisztocén folyóvízi üledékek ezen a területen nagyon jó
vízadók, nagyon jó vízvezető képességűek, horizontálisan is és vertikálisan is mintegy 70%-ra
tehető a gyakorisága a víztesten belül. Ezen képződmények közé települt az övzátony és az ártéri
fácies, melyek félig áteresztők a bennük található kőzetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek
a negyedidőszaki képződmények vertikális vízvezető képességét rontják (20%). A Nagyalföldi
Formáció félig áteresztő, vízvezető képessége horizontálisan a benne található kőzetliszt, homok,
agyag, kavics rétegek, agyagos és agyag-homok rétegek sűrű váltakozásából álló ártéri üledékek
miatt gyenge. A vertikális vízvezető képessége szintén gyengének mondható. Gyakorisága 10 %.
Az alegység 70%-a regionálisan jó és 30%-a regionálisan rossz vízvezető képességű
hidrosztratigráfiai egységekből áll. A dunai földtani szerkezeti árok nagy vastagságú folyóvízi
hordalék-összlettel jellemezhető területén egymás alatt a ciklusos üledéklerakás eredményeként 815 vízadó szint is kifejlődhetett 500-700 m-es vastagságban. Általában a felső- és a középsőpleisztocén vízadó szintek a finomabb szemcsézetűek, az alsópleisztocén üledékek durvább
szemű homokokból épülnek fel. Ennek megfelelően a homokrétegek vízadó képessége a mélység
felé növekvő trendet mutat: a kutanként kitermelhető 800-1500 l/p-ről az 1000-2000 l/p-re. A
rétegvizek Na-hidrogénkarbonátos vízminőségi típusúak. Közvetlenül ivóvízellátásra való
felhasználásukat általában az arzén, a vas, az ammónium, délkeleti területeken a bór kívánatosnál
nagyobb értékei, és a vizek lágysága hátrányosan befolyásolják, vízkezelés alkalmazása
szükséges. A rétegvízkészlet a terület legnagyobb részén regionális igények kielégítésére
alkalmas nagyságú. A rétegek nyomásviszonyait a Tisza-völgy területén a pozitív-, a keleti
részeken a neutrális nyomásgradiens jellemzi. A pozitív gradiens a feláramlási (megcsapolási)
területet jellemzi.
Talajvíztartóknak a holocén és a késő-pleisztocén folyamán képződött üledékek tekinthetők. A
víztartók vertikális alsó határa a felszíntől számított első vízrekesztő rétegnél húzható meg, amely
átlagosan a felszíntől számított 20-30 m mélységben található. A talajvizekre szűrőzött kutak
átlagosan 100-200 l/p max. vízhozamúak, a talajvíz nyomás alatti (feszített) víztükrű. A vizek
minősége a felszíni szennyező hatásoknak kitett, így alacsonyabbrendű vízigények kielégítésére
alkalmas.
A rétegvíz utánpótlása jóval lassabb, mint a talajvízé, ráadásul mélyebben, földtanilag védettebb
környezetben helyezkedik el, ezért kevésbé tud elszennyeződni. A rétegvizeket kutakkal tárták fel.
A rétegvíz döntően ivóvízként hasznosítható, azonban helyenként olyan természetes eredetű
ásványi anyagokat tartalmaz, amely felhasználását nehezíti (pl. vas, arzén).
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A közüzemi vízművek által termelt víz a sérülékeny ivóvízbázisból származik. Ebbe a körbe
tartoznak a hordalékkúp, valamint a homokos fedővel rendelkező hátsági területek vízbázisai.
1.1.4 Vízrajz
Az alegységhez közvetlenül ugyan nem tartozik jelentős folyó, azonban három oldalról nagy
vízfolyás határolja. É-on a Hármas-Körös, Ny-on a Tisza, D-en a Maros vonala adja az alegység
határát. A három fő vízfolyás ellenére az alegység valamennyi víztestjének befogadója a Tisza. A
víztestek ÉK-DNy irányból érik el a fő befogadót. A három folyó egymásra hatása jelentős.
Mértékadó tiszai árhullám esetén mindkét másik folyó visszaduzzasztása megfigyelhető. A Tisza
mellékfolyóinak hatása nagy vízhozam és hosszantartó árhullám idején számottevő. Az alegység
szempontjából a vízfolyások vízpótlási célú hasznosítása jelentős. A jó minőségű mezőgazdasági
területeken az öntözésnek nagy hagyományai vannak, kiépített vízkormányzó rendszerek segítik a
víz eljuttatását a célterületre. Tehát ha közvetlenül nem is, közvetve mindhárom folyónak fontos
szerepe van az alegység szempontjából. A vízpótlási rendszerek nélkül a terület vízhiányos, gyér
lefolyású, víztöbblet a tavaszi kora nyári időszakban jellemző, amikor a felszíni lefolyás számottevő.
Ilyenkor az összegyülekező vizeket szivattyúzással juttatják a folyóba. Vízpótlás nélkül a víztestek
jelentős hányada kiszáradna, illetve a rendszerbe be nem kapcsolt felszíni vízhálózatok ki is
száradnak. A felszíni vízhálózat mai nyomvonala az egykori medermaradványokat követi, így az
ősvízrajzi viszonyok feltárhatók. A víztestek kis és közepes vízgyűjtő mérettel rendelkeznek, kis
esésűek, hiszen jelentős térszín különbségek nem jellemzőek. A vízállások és vízhozamok
biztosítottak a vízpótlással, az éghajlati adottságok nem befolyásolják, vízhiány az alegység déli
területein tapasztalható. A kis esés és a vízgyűjtő méret következményeként a vízfolyások
hordalékszállítása csekély, finom szemű hordalékszállítás jellemző. Az intenzív gazdálkodás miatt
a diffúz tápanyagterhelés jelentős. Az alegység névadó vízfolyása a Kurca, melynek rendszere
jelentős hő- és só-szennyezést kap a bebocsátott mezőgazdasági hasznosítású termálvizekből. A
szabályozások előtt a Kurca hajózható vízfolyás volt, a környék lakossága szállítási útvonalként és
halászati céllal hasznosította. A Körösök szabályozása után jelentősége csökkent, a vízáramlás
szinte megszűnt, megindult az eutrofizáció és az élővilág pusztulása.
Az alegység legnagyobb állóvize a Nagyfai-holtág, amely a Tisza szabályozása idején jött létre
1862-ben, a 89. számú átmetszéssel. Területe 76 hektár, hossza 5,9 km, átlagos szélessége 103
m, átlagos vízmélysége 1,5 m. Víztérfogata megközelítőleg 900 000 m3. Vízpótlása megoldott, a
Tisza, illetve a becsatlakozó csatornák biztosítják a szükséges vizet. A holtág belvíztározási
funkciójának tavaszi időszakban van jelentősége, nyáron vízkészletét öntözővízként hasznosítják,
valamint kis fokú halászati hasznosítás jellemzi.
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1-4. ábra:

Belvízzel veszélyeztetett területek

Forrás: Pálfai 2003.

1-5. ábra:

Az éghajlati vízhiány területi eloszlása

Forrás: Nemzeti Éghajlati Atlasz, 1998
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1.1.5 Élővilág
A VKI XI. melléklete szerint meghatározott ökorégiók közül Magyarország a „Magyar Alföld”
ökorégióban helyezkedik el. Hazánk hat nagytája – az Alföld, a Kisalföld, az Alpokalja, a
Dunántúli-dombság, a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység – közül csupán a
Dunántúli-középhegység fekszik kizárólag hazánk területén. A többi öt nagytáj az államhatáron túl
is folytatódik.
Az alegység teljes terülee a Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozik. Fő jellegzetességek - az
árterek erdőtársulásai bokorfüzesek fűz-nyár-égerligetek, tölgy-kőris-szil liget erdők. Az ártéren
kívüli területekre a löszpusztarétek (bókoló zsálya) homoki legelők, sztyepprétek és szikesek
(osztrák sárkányfű, besenye vasfű) növény világát találjuk. Az eredeti növényzetre a
gyomnövények utalnak, pipacs, búzavirág, szarkaláb, vadrepce, tarlóvirág, a kárt okozó aranka,
folyondár, lándzsás útifű. A száraz szikeseken kéklik a sóvirág, orvosi szikfű. A mentett ártereken
még megmaradt természetes állóvizekben a vízi mocsári növényzetet képviseli a nád, holtágakban
a sulyom, a békalencse.
Növényföldrajzi tértagolás tekintetében a táj a Magyar flóratartomány (Pannonicum), Alföldi
flóravidék (Eupannonicum), Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik. Az egykori tölgyerdők
eltűntek, mai erdők jó része telepített (fenyő, akác, fűz,). Fontosabb potenciális erdőtársulásokat a
bokorfüzesek (Salicetum triandrac), a fűz-nyár-égerligetek (Salicetum albae-fragilis), a tölgy-kőrisszil ligeterdők ( Querco-Ulmetum) és a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris) képviselték.
Jellemzőek a nyílt társulások: löszpusztarétek, szikes homoki legelők, sztyepprétek (AchilleetoFestucetum pseudovinae australe).
A múlt században annyira jellemző mocsári növényzet csak maradványokban és a lefolyástalan
vizenyős mélyedésekben, a folyók holtágai mentén vagy a töltések szomszédságában lévő
kubikgödrökben maradt meg. Érintetlen mivoltában tanulmányozhatók a sziki növénytársulások, az
ősgyepek különféle füvei, köztük a vörös csenkesz. A nyirkos, csapadékos helyeken sűrűn
előfordul a szegfűgomba, a sziki csiperke, az őzlábgomba. Az erdő kevés, de foltokban és
csoportokban a terület sok helyén integetnek az akác-, nyár- és fűzfák lombjai. Szórványerdők
húzódnak a folyók árterében és mezővédő erdősávok határolják a nagyüzemi táblákat.
Számos védett, és fokozottan védett faj található a területen.
Fontos megemlíteni a rucaörömöt, mely a békalencséhez hasonlóan képes „beállni” a vízen, s a
békatutajt, amely az Alföldön gyakori, de fogyatkozóban lévő lebegőhínár-növény.
A természetközeli növényzet területaránya (többek között a szikes medencék miatt) 8,6 %.
Jellemző természetes élőhelyek a szikes rétek (F2, 3.1 %), a cickórós és ürmös szikes puszták
(F1b, F1a, 1.4 + 1.0 %), a jellegtelen száraz és üde gyepek (O5, O6, 1.2 + 0.3 %), a nádasok (B1a,
0.8 %), a mezsgyéken és a szikespuszták hátjain a löszpusztagyepek (H5a, 0.5 %).
A fennmaradt természetes növényzet ezeken a löszhátakon nem a löszgyep, hanem a
lefolyástalan mélyedések szikesei (a táj 6.2 %-a), mocsár és hínár alig van (1.1%), kaszálható nem
szikes rét szintén (0.4 %).
A parlagok borítása alacsony, 2.8%, az inváziós özönnövények is keveset, 3.0%-ot borítanak.

1.2

Társadalmi és gazdasági viszonyok

A vízgyűjtőn élők, a vízhasználók szociális és gazdasági körülményei alapvetően meghatározzák a
tervezési területen lévő víztestek állapotát és a megvalósítható intézkedések körét. Ugyanakkor a
társadalmi és gazdasági viszonyok közismerten függnek a vizek mennyiségétől és minőségétől. A
vízi környezet a fenntartható fejlődés egyik alapeleme. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során a
társadalom és a gazdaság jelenlegi helyzete kerül figyelembevételre, valamint a tervidőszakban
várható változások. (A prognózist az országos terv 7. fejezete tartalmazza.)
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A vízgyűjtők és a közigazgatási egységek (település, megye, régió, stb.) határai általában nem
esnek egybe, ezért a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) által közölt adatok
vízgyűjtőkre történő kivetítése becsléssel történik (a két leggyakoribb módszer az arányosítás a
területtel, illetve a lakos számmal).
1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz
Az alegység a Dél-alföldi régió területén helyezkedik el, ahol három megye és hat kistérség
található. Az alegység területéből 385 km2 tartozik Békés megyéhez és mintegy 121 km2-nyi JászNagykun-Szolnok megyéhez, azaz 77 % Csongrád megye területén helyezkedik el. (1-1. melléklet:
Népességstatisztika)
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1-4. táblázat Terület– és főbb népességadatok régiónként, 2008. január 1.
Régió

Árpádhalom

Lakónépesség

Terület

Népsűrűség

ezer fő

km2

fő/km2

547

0,54

12

Békéssámson

2488

2,47

35

Csanádapáca

2783

3,65

54

Csorvás

5441

4,10

60

Derekegyház

1708

2,12

32

567

0,43

8

Fábiánsebestyén

2177

1,77

30

Földeák

3237

3,00

89

Gádoros

3881

3,09

102

Gerendás

1418

1,07

35

47296

21,7

98

9013

4,57

63

24658

14,34

108

Maroslele

2107

2,87

45

Mártély

1388

1,18

34

Medgyesbodzás

1140

1,99

36

Medgyesegyháza

3891

3,46

61

Mindszent

7031

3,84

119

Nagymágocs

3237

2,67

43

Nagyszénás

5370

3,70

56

Nagytőke

473

0,78

9

Óföldeák

477

0,74

14

30356

19,40

150

3479

2,66

34

387

0,52

21

Szegvár

4735

2,70

55

Székkutas

2448

1,74

20

Szelevény

1137

0,96

25

29444

10,21

83

202314

122,27

52,8

Eperjes

Hódmezővásárhely
Kunszentmárton
Makó

Orosháza
Öcsöd
Pusztaottlaka

Szentes
Összesen:
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A településeket tekintve csupán egy nagyvárost találunk (Hódmezővásárhely), mely majd 50 ezres
lakosságszámával az alegység lélekszámának 24 %-át adja. Hódmezővásárhely mellett az
alegységen öt további várost találunk (Orosháza, Szentes, Makó, Kunszentmárton, Mindszent),
melyeknek összlakossága 106 243. Az alegység teljes lakosságának (206 046 fő) 75,5 %-a él
ebben a hat városban, a húsz faluban mindössze 50 417-en laktak 2001-ben. Az alegységen élő
lakónépesség az ország lakosságának mindössze 2 %-a. Az adatok alapján a 2-19-es számú
tervezési alegység népsűrűsége 95 fő/km2, amely az országos átlag alatt van. A lakosság
eloszlása nem egyenletes. A három Tiszához közel fekvő városban (Hódmezővásárhely, Szentes,
Mindszent) 88 000 fő él, a teljes lakosság 42 %-a. Az alegység térképére nézve jól látható, hogy a
középső részen a Tisza mentén találjuk a jelentős lakosságszámmal bíró településeket, D-en
Makó ellensúlyozza ezt az egyenlőtlenséget, míg K-en Orosháza jelent központot az alföldi
síkságon élőknek. A falvakban élő lakónépesség száma folyamatosan csökken, az elvándorlási
folyamat a 80-as évek óta jellemző. A lakosság korösszetételét tekintve elmondható, hogy a korfa
öregedő társadalomra jellemző. A városok vonzáskörzetének határa leginkább a környező kisebb
településekig ér, de valamennyi városra elmondható, hogy valamely nagyobb város
vonzáskörzetének része. A térség mezőgazdasági jellegéből adódóan nagy kiterjedésű
külterülettel rendelkező települések jellemzőek. Sajnos az alegység nem tartozik az ország
legfejlettebb térségei közé, ezért is átlag alatti a népsűrűség. Hódmezővásárhely és Makó a 2-21
alegység területén elhelyezkedő Szeged vonzáskörzetébe tartozik, míg a többi város önálló
szigetként csupán a környezetére gyakorol „vonzó” hatást.
1.2.2 Területhasználat
 A vízgyűjtők környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésből származó
terhelésének, valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás
becslésekor a területhasználatokat is szükséges figyelembe venni. Az alábbi ábrán és
táblázatban, valamint az 1-2. térképmellékleten bemutatott területhasználati kategóriáknál
részletesebb térinformatikai feldolgozások készültek a CORINE CLC50 fedvény
segítségével.
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1-6. ábra:

A területhasználat alegységre jellemző átlagértékei
4,0% 0,6%1,3% 5,1%
9,0%
2,3%
0,1%

77,6%
Belterület

Szántó

Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági

Rét, legelő

Erdő

Vizenyős terület

Álló- és folyóvíz

Az alegység a kedvező talajadottságoknak köszönhetően az intenzív mezőgazdasági művelés
színtere. A területhasználati adatbázis szerint rendkívül homogén az alegység területének
hasznosítása. A szántóföldi művelés dominanciája egyértelmű, 78 %-os aránya kiemelkedő. A
második legjelentősebb egység a rét, legelő, szintén köthető a mezőgazdasági műveléshez, bár
ezeken a területeken az intenzitás jóval kisebb. A rét legelő területhasználatok 9 %-ot tesznek ki. A
folyók közelében található erdőkön kívül csupán egy-két folt töri meg a pusztai tájképet. Az erdők
aránya mindössze 4 %. A fennmaradó 9 %-on a belterületek, védett területek, vízfelületek
osztoznak, melyből legnagyobb arányban a települések belterülete (5 %) részesedik.
1.2.3 Gazdaságföldrajz
A térség gazdasága dinamikusan fejlődik. Gazdasági viszonyait tekintve a tervezési alegység
tipikusan mezőgazdasági terület, kisebb mértékben azonban jelen van az ipari ágazat is. Az
adottságok közül kiemelkedő a jó minőségű termőföld,a jelentős termálvíz- és a bőséges felszíni
vízkészlet, a vadgazdálkodás, a védett természeti értékek.
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1.3

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szereplői

A VKI 3. cikkelye 7. pontja alapján az előírások végrehajtásért felelős, úgynevezett Hatáskörrel
Rendelkező Hatóságot - Felelős Intézmény(eke)t - 2003. december 22-ig az EU tagállamoknak ki
kellett jelölniük. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.) Korm.
rendelet 3. § (3) pontja határozza meg a vízgyűjtő-gazdálkodási terv összeállításáért felelős
szervezeteket. Ugyanezen rendelet 19 §-a alapján a tervezésbe a „társadalom minél szélesebb
körét”, azaz az érdekelteket, véleményezés céljából be kell vonni. A 4. § (2) pontja szerint pedig az
intézkedési programok előkészítése során a határokkal osztott vizekre vonatkozóan együtt kell
működni az Európai Unió szomszédos tagállamaival, míg a nem EU tagokkal törekedni kell a
koordinációra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kapcsolatokra vonatkozó két- és
többoldalú nemzetközi szerződések, megállapodások szabályai szerint.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket – a különböző tervezési szinteken – a vízgazdálkodási
tanácsokról szóló 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet szerint megalakult testületek véleményezték, és
javaslatokat terjesztettek fel, amelyek beépültek a végleges tervekbe.
1.3.1 Hatáskörrel rendelkező hatóság
Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak végrehajtására a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium (KvVM, H-1011 Budapest, Fő utca 44-50.) a hatáskörrel rendelkező hatóság.
A KvVM felelős:
o a koordinációért és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséért,
o

az Európai Unió Bizottsága felé történő jelentésért.

A KvVM illetékessége a Duna vízgyűjtőkerületen belül az ország teljes területére kiterjed.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata továbbá a szakirányú stratégiai irányítás, az
Európai Unió jogszabályainak hazai harmonizációja és jogszabályalkotás, az állami feladatok és
az Európai Unió felé vállalt és kötelező feladatok parlamenti érdekképviselete, VKI intézkedések
tárcaközi egyeztetése és a tárca költségvetési forrásainak biztosítása. E mellett felel az Európai
Unió intézményeivel való kapcsolattartásért, a határvízi feladatok ellátásért és az általa kijelölt
szakértőkön keresztül közreműködik a Duna vízgyűjtő kerület nemzetközi tervének (ICPDR DRBM
Plan) összeállításában.
1.3.2 A tervezést végző szervezetek
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítése az ágazati szervek feladata:
o

Az országos tervet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Budapest
(VKKI) állítja össze, ugyanakkor feladata a tervezés országos koordinációja;

o

A részvízgyűjtő tervek elkészítéséért és a részvízgyűjtőn belül a tervezés koordinációjáért
négy igazgatóság felel:
o Duna részvízgyűjtő: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Győr
o Tisza
részvízgyűjtő:
Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Igazgatóság. Szolnok
o

Dráva részvízgyűjtő: Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs

o

Balaton részvízgyűjtő: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Székesfehérvár;

A tervezést koordináló KÖVIZIG az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(ATIKÖVIZIG).
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A tervezésben érintett KÖVIZIG-ek működési területük alegységre vonatkoztatott aránya szerint a
következők:

KÖVIZIG rövidített
neve

KÖVIZIG neve

Alsó - Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Környezetvédelmi

és

Az alegységre eső
működési terület
(ha)

terület %

216309

100

ATIKÖVIZIG

1.3.3 Határvízi kapcsolatok
A tervezési alegység határvízi kapcsolattal nem rendelkezik.
1.3.4 Érintettek
A vízzel kapcsolatos kérdésekben a társadalom minden tagja érintett. Ezen belül a legfontosabb
érdekelteket két jogszabály is meghatározza: az 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási
tanácsokról, illetve a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról.
A társadalom bevonása a tervezésbe három szinten történt: legszélesebb körben az alegységeken,
míg részvízgyűjtő szinten megyei és régiós hatáskörű, országos szinten országos hatáskörrel
rendelkező állami és nem közigazgatási szervek, egyéb közigazgatási, tudományos és szakmai
érdekképviseleti, továbbá állampolgári érdekképviseleti (civil) szervezetek közvetlen
megkeresésével. A véleményezési eljárásba magánszemélyek, illetve a nem közvetlenül
megkeresett szervezetek, akár Magyarország határain kívül élők is, bármelyik szinten
bekapcsolódhattak a www.vizeink.hu honlap segítségével.
Az önkormányzatok tájékoztatása céljából készített települések listáját - az érintett alegységekhez
és részvízgyűjtőkhöz besorolva - az 1-3. melléklet tartalmazza.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a
társadalmi részvétel biztosítása érdekében a három különböző tervezési szinten az alábbi
javaslattevő, véleményező testületeket hozták létre:
 a 42 tervezési alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek vonatkozásában a Területi
Vízgazdálkodási Tanácsok, illetőleg azok vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési bizottságai;
 a 4 részvízgyűjtőre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási
Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsok;

tervek

vonatkozásában

a

 az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv vonatkozásában az Országos Vízgazdálkodási
Tanács.
Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálati eljárásának is fontos eleme
volt a társadalmi vélemények megismerése. Az országos terv stratégiai környezeti vizsgálata a
tervezéssel párhuzamosan történt, az elkészült anyag a tervhez csatolt dokumentáció.
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1-5. táblázat Az alegység terv társadalmi vitájába bevont szervezetek

A szervezet neve

Területi illetékességű szervezetek

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Dél-Alföldi Regionális Intézet
Orosházai Kistérségi Intézet
Szentesi Kistérségi Intézet
Szegedi Kistérségi Intézet
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Dél-Alföldi Regionális Felügyelősége
NFH Szegedi Kirendeltsége
NFH Békés Megyei Kirendeltséget
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Vízgazdálkodási Társulat
Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulatot
Falugazdász Területi Központok
Csongrád megyei Területi Központ
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Központok
Békés megyei Területi Központ
Nemzeti Park Igazgatóságok
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságát
Földhivatal
Csongrád Megyei Földhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal
Békés Megyei Földhivatal
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A szervezet neve

Területi illetékességű szervezetek

Állami Erdőgazdaságok
Dél-Alföldi Erdészeti Rt
Területi Vízgazdálkodási Tanács
Alsó-Tisza vidéki területi Vízgazdálkodási Tanács
Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsot
Zöldhatóság
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
Víziközmű Társulatok,
Víz- és Csatornaművek
Szegedi Vízmű Zrt.
Makó-Térségi Víziközmű Kft.
AQUAPLUS KFT.
Békés Megyei Vízművek Zrt..
Csanádapáca Vízmű Kft.
Fábiánsebestyén Községi Vízmű
Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt.
Tiszazugi Vízmű Kft.
Mártély Község Önkormányzat Kommunális Közmű
Beruházó és Üzemeltető Intézmény
Ivóvízellátó és Településüzemeltetési Kht.
Tiszamentei Regionális Vízművek Zrt.
Öcsöd GAMESZ
Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzatok, egyéb érdekvédelmi szervezetek
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Tanács
Települési Önkormányzatok

lásd a település lista mellékletet

Kamarák
Csongrád megyei Mérnöki kamara
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mérnöki Kamara
Békés megyei Mérnöki kamara
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A szervezet neve

Területi illetékességű szervezetek

Horgászszövetségek
Szegvári Horgász Egyesület
Szentesi Horgász Egyesület
Mindszenti Horgász Egyesület
Turizmus
Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság

"Napraforgó" Falusi Vendéglátók Alsó-Tisza
Vidéki Egyesülete, Csongrád megye
Békés Megyei Falusi Turizmusáért Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus
Egyesület
Felsőoktatási Intézmény
Szegedi Tudományegyetem
Civil szervezetek
Csemete - Csongrád Megyei Természetvédelmi
Egyesület
Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Beretzk Péter Természtvédelmi Klub Egyesület
Száraz-Ér Társaság
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1.4

Víztestek jellemzése

A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken
keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a víztestek. Az
Unió a jellemző víztestek kijelölésével kívánja a vizek állapotát megítélni, illetve az állapotmegtartó
és -javító intézkedéseket meghozni. Mivel az Európai Közösség valamennyi vizének
figyelembevételével e munkát elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes
vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a
vízgyűjtő egészére hatással lesznek. A víztestek kijelölése ezért igen alapos és megfontolt munkát
igényelt, miközben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hiányosak, a részlegesen
kiépített monitoring hálózatok és az értékelések módszertani hiányosságai miatt.
Az irányelv – Magyarországra releváns – meghatározása szerint
 „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen
egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,
 „felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó
képződményen belül.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során különös figyelemmel kell lenni a vizekhez kapcsolható
védelem alatt álló területek állapotára, ezért ezeket önállóan kezeli a terv (3. fejezet).
Magyarországon tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következő víztest fajták kerültek
kijelölésre: (1-3 és 1-5 térképmelléklet)
 természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek,
 erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az
emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak,
fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt;
 a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; valamint
 felszín alatti víztestek.
Az alegyégen 2 db állóvíz, ebből 2 db természetes, valamint 18 db vízfolyás található,
amelyek közül 10 db erősen módosított, 8 db mesterséges víztest.
1.4.1 Vízfolyás víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “vízfolyás” olyan szárazföldi vizet jelent, amely nagyobbrészt a
földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat.
A vízfolyás víztestek Magyarország 1:100 000-es méretarányú vízhálózat térképe alapján lettek
kijelölve úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jól meghatározható
pontban, például torkolat, vagy jelentős keresztműtárgy legyenek. A vízfolyások a típusváltásnál
szakaszokra tagolódnak, vagy a kisebb vízfolyások csoportba foglalása gyakori. A VKI által előírt
kötelező tipológiai elemek a tengerszint feletti magasság, a vízgyűjtőterület nagysága, a geológiája
mellett választott jellemzőként a mederanyagot használta fel a magyarországi vízfolyások
differenciálásához.
A keretirányelv alapján – a vízfolyások esetében – a 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező
víztesteket már ki kell jelölni, mint a vízhálózat jelentős elemét. A vízfolyások típusainak
meghatározása a következő elemekre épül:
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 a magassági viszonyok és a terepesés szerint elkülönített régiók: hegyvidéki, dombvidéki,
síkvidéki;
 a hidro-geokémiai jelleg szerinti megkülönböztetés: szilikátos, meszes, vagy szerves;
 a mederanyag szemcsemérete alapján: durva (szikla, kőtörmelék, kavics, homokos kavics),
közepes (durva- és finomhomok) és finom (kőzetliszt, agyag);
 a vízgyűjtők mérete: nagyon nagy (>10 000 km2), nagy (1000-10 000 km2), közepes (1001 000 km2), vagy kicsi (10-100 km2).
1-6. táblázat Vízfolyás típusok meghatározási szempontjai
Szempont

Kategória

Értéktartomány

Hegyvidéki
Magassági viszonyok és a terepesés Dombvidéki
Síkvidéki
Durva
Mederanyag szemcsemérete
Közepes
Finom
Szilikátos
Hidrogeokémiai jelleg
Meszes
Szerves
nagyon nagy
Nagy
Vízgyűjtők mérete
közepes
Kicsi
Mederesés
Kicsi

>350 mBf és >5%
200-350 mBf és 1-5%
<200 mBf és <1%
szikla, kőtörmelék, kavics, homokos kavics
durva-, közép- és finomhomok
kőzetliszt, agyag
2
>10 000 km
2
1000-10 000 km
2
100-1000 km
2
10-100 km
<0,5 ‰

1-7. táblázat A vízfolyások típusai az alegységen
Típus
száma

Al-ökorégió

Hidrogeokémi
ai jelleg

Mederanyag

15
16

síkvidék
síkvidék

meszes
meszes

közepes-finom
közepes

17

síkvidék

meszes

közepes

18
19
20

síkvidék
síkvidék
síkvidék

meszes
meszes
meszes

közepes
közepes
közepes

1. fejezet

Hazai
Vízgyűjtő méret hagyományos
elnevezés
kicsi
kicsi és kisesésű
közepes és
kisesésű
közepes
nagy
nagyon nagy

Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások

csermely
ér

kisfolyó
közepes folyó
nagyfolyó

– 27 –

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

2-19 Kurca
1-8. táblázat Az alegységen található vízfolyás víztestek típusai
Azonosító

Víztest neve

Víztest
kategória

Hasonló típus leírása

AEP518

Gojdár-Pamukéri-csatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű csatorna

AEP551

Gyúlói-csatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyűjtőjű csatorna

AEP555

Hajdú-ér-Ottlakai-csatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű csatorna

AEP586

Hódtó-Kistiszai-csatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom -kicsi és kis
esésű vízgyűjtőjű csatorna

AEP656

Kenyere-ér

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló

AEP702

Kopáncs-Kistiszaicsatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyűjtőjű csatorna

AEP707

Kórógy-ér

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló

AEP731

Kurca-csatorna

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló
csatorna

AEP767

Ludas-ér

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom -kicsi és kis
esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló

AEP768

Lúdvár-vidéki szorítógátas
felső-csatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi
vízgyűjtőjű csatorna

AEP770

Mágocs-ér

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló

AEP789

Mátyáshalmi-csatorna

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló
csatorna

AEP828

Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom -kicsi és kis
esésű vízgyűjtőjű csatorna

AEP975

Szárazér-Porgányifőcsatorna

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló
csatorna

AEP982

Szegvár-Mindszenti
határcsatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom -kicsi és kis
esésű vízgyűjtőjű csatorna

AEQ050

Terehalom-Mucsiháticsatorna

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom -kicsi és kis
esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló csatorna

AEQ049

Terehalom-MucsihátKórógy-összekötőcsatorna

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom -kicsi és kis
esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló csatorna

AEQ102

Veker-ér-csatorna

erősen
módosított

síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
és kis esésű vízgyűjtőjű típushoz hasonló
csatorna
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Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemző hidrológiai-, morfológiai-, fizikai- és kémiai
paraméter, valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzők típusonkénti leírását biológiai, fizikai-kémiai és hidromorfológiai elemeit - az 1-4. melléklet és 1-4 térképmelléklet
tartalmazza.
Az alegység területén található vízfolyás víztestek mindegyike az erősen módosított, illetve
mesterséges kategóriába tartozik, így ezek ismertetése az 1.4.3. fejezetben található.
1.4.2 Állóvíz víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “tó” egy szárazföldi felszíni állóvizet jelent, így tavaink állóvíz
víztestekbe sorolták. Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb tavak kerültek
kijelölésre. A tipológia a természetes eredetű állóvíz víztestekre vonatkozóan került
meghatározásra az alábbi szempontok szerint3.
Állóvíz összesen 2 db található az alegység területén.
1-9. táblázat A természetes eredetű állóvíz víztestekre vonatkozó tipológia szempontjai
Szempont

Kategória

Vízfelület kiterjedése

Átlagmélység
Tengerszint feletti magasság
Hidrogeokémiai jelleg
Nyílt vízfelület aránya
Vízborítás

kis területű
közepes területű
Nagy területű
sekély
közepes mélységű
Mély
síkvidéki
szerves
szikes
meszes
nyílt vízfelületű
benőtt vízfelületű
4
időszakos
állandó

Értéktartomány
0,5-10 km²
10-100 km²
>100 km²
<3 m (nem rétegződő)
3-7 m (rétegződő átmeneti)
>7 m (rétegződő)
<200 mBf
nyílt vízfelület >33%
nyílt vízfelület <33%
-

1-10. táblázat Az alegységen található állóvíz víztestek típusai
Azonosító

Víztest neve

Kategóriája, típusa

AIH082

Kakasszéki-tó

13

Meszes ,kis területű ,sekély ,nyílt vízfelületű ,állandó

AIH108

Nagyfai-holtág

13

Meszes ,kis területű ,sekély ,nyílt vízfelületű ,állandó

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemző hidrológiai-, morfológiai-, fizikai- és kémiai
paraméter, valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzők típusonkénti leírását biológiai, fizikai-kémiai és hidromorfológiai elemeit - az 1-6. melléklet és 1-6 térképmelléklet
tartalmazza.

3

31/2004 (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

4

Időszakosnak tekinthetők az évente kiszáradó asztatikus, ill. a hazai felmérési adatok alapján az 5 évente legalább egyszer
kiszáradó szemisztatikus állóvizek.
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1.4.3 Erősen módosított és mesterséges víztestek
A Víz Keretirányelv sajátos fogalma az “erősen módosított víztest” egy olyan természetes
felszíni víztestet jelent, amely társadalmi, vagy gazdasági igények kielégítése céljára, emberi
tevékenységből származó fizikai változások eredményeként jellegében lényegesen megváltozott,
és amelyet a tagállam ekként kijelölt. Az erősen módosított kategóriába sorolt víztestek
természetes eredetűek, azonban hidrológiájuk és/vagy morfológiájuk emberi beavatkozások,
létesítmények hatására jelenleg jelentősen eltérnek saját természetes állapotuktól. Az ember által
okozott változás olyan mértékű (és e módosítás az emberi igények miatt továbbra is fenntartandó),
hogy a víztest vízfolyás/állóvíz kategóriát váltott és emiatt a jó állapot nem érhető el. (1-8.
melléklet: Erősen módosított és mesterséges, vízfolyás jellegű víztestek)
A Víz Keretirányelv által használt másik fontos felszíni vizes kategória a “mesterséges víztest”,
amely egy emberi tevékenységgel, kifejezetten valamilyen vízgazdálkodási cél elérése érdekében
létrehozott felszíni víztestet jelent. Ebbe a kategóriába azokat a víztesteket soroljuk, ahol a
vízfelület létrehozása előtt szárazulat volt. Általában ebbe a csoportba sorolhatók a csatornák, a
bányatavak és az oldaltározók, stb.
Az erősen módosított víztesteknél a kiváló- vagy jó öko-potenciál, mint célállapot
meghatározásánál irányadó lehet az adott erősen módosított víztesthez leginkább hasonlító
természetes víztípus jó állapota.
A mesterséges víztesteknél a kiváló/jó öko-potenciál megállapításánál a funkció fenntartása az
elsődleges szempont (pl. belvíz csatornánál a vízelvezető képesség fenntartása, halastónál a
haltenyésztéshez szükséges körülmények fenntartása). Ezért ezen elsődleges szempont alapján
meghatározható környezeti célkitűzést főként a jó „üzemeltetési gyakorlattal” lehet elérni (pl.
halastavak esetén „jó halászati gyakorlat”).
Az erősen módosított víztestek kijelölése több lépcsőben történt. A munkafolyamat során az
alábbiakat kellett megfontolni:
 A víztest hidromorfológiai viszonyait jelentősen módosító beavatkozás azonosítása (a hazai
értelmezés szerint az számít ilyen beavatkozásnak, ami a víztest eredeti típusa szerinti jó
állapot elérését akadályozza).
 Az azonosított beavatkozás megszüntetése veszélyezteti-e más cél/igény elérését vagy
kielégítését, ha igen a veszélyeztetett cél/igény beletartozik-e a VKI által megadott körbe
(környezeti cél, hajózás, tározás ivóvíz és öntözés célra, energiatermelés, ár- és
belvízvédelem, rekreáció, egyéb fontos célok, igények).
 Az adott igény kielégítése megoldható-e más, a jó állapot elérését nem befolyásoló módon,
illetve annak megvalósítása nem jár-e aránytalan költségekkel, illetve a társadalom
támogatja-e?
1-11. táblázat Az erősen módosított és mesterséges vízfolyások funkciói
Olyan társadalmi igény, ami miatt
létrehozták, illetve módosították a víztestet

Víztestek
1) Állapotértékelés
kategóriába sorolt

alapján

erősen

módosított

AEP656

Kenyere-ér

Belvízelvezetés, öntözés

AEP707

Kórógy-ér

Belvízelvezetés, öntözés

AEP731

Kurca-csatorna

Belvízelvezetés, öntözés

AEP767

Ludas-ér

Belvízelvezetés, öntözés

1. fejezet

Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások

– 30 –

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

2-19 Kurca
AEP770

Mágocs-ér

Belvízelvezetés, öntözés

AEP789

Mátyáshalmi-csatorna

Belvízelvezetés

AEQ049

Terehalom-Mucsihát-Kórógyösszekötő-csatorna

Belvízelvezetés

AEQ050

Terehalom-Mucsiháti-csatorna

Belvízelvezetés, öntözés

AEQ102

Veker-ér-csatorna

Belvízelvezetés, öntözés

AEP975

Szárazér-Porgányi főcsatorna

Belvízelvezetés

3) Mesterséges víztestek
AEP518

Gojdár-Pamukéri-csatorna

Belvízelvezetés, öntözés

AEP551

Gyúlói-csatorna

Belvízelvezetés, öntözés

AEP555

Hajdú-ér-Ottlakai-csatorna

Belvízelvezetés

AEP586

Hódtó-Kistiszai-csatorna

Belvízelvezetés

AEP702

Kopáncs-Kistiszai-csatorna

Belvízelvezetés, öntözés

AEP768

Lúdvár-vidéki szorítógátas felsőcsatorna

Belvízelvezetés, árvízvédelem

AEP828

Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna

Belvízelvezetés

AEP982

Szegvár-Mindszenti
határcsatorna

Belvízelvezetés

A belvíz-elvezetési funkcióval rendelkező vízfolyások alapvető társadalmi érdekeket szolgálnak,
ezért az erősen módosított állapotba történő besorolásuk indokolt, azonban az új igények
megjelenése miatt ezen állapotok felülvizsgálata szükséges.
1-12. táblázat

Az alegység vízfolyás víztesteinek jellemző adatai
Teljes
vízgyűjtő
(km2)

KÖVIZIG által
nyilvántartott
víztesthossz
(km)

Kezdőszelvény
(km)

Végszelvény
(km)

Azonosító

Név

Közvetlen
vízgyűjtő
(km2)

AEP518

Gojdár-Pamukéricsatorna

9,83

279,19

7,72

0,000

7,720

AEP551

Gyúlói-csatorna

14,91

14,91

6,98

0,000

6,980

AEP555

Hajdú-ér-Ottlakaicsatorna

89,63

89,63

43,01

0,000

43,010

AEP586

Hódtó-Kistiszaicsatorna

85,48

794,04

16,57

0,000

16,570

AEP656

Kenyere-ér

269,35

269,35

15,31

0,000

15,310

AEP702

Kopáncs-Kistiszai-

57,64

353,18

10,98

0,000

10,980
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csatorna
AEP707

Kórógy-ér

311,87

321,67

49,58

0,000

49,580

AEP731

Kurca-csatorna

120,52

1155,45

38,86

0,000

38,860

AEP767

Ludas-ér

82,01

82,01

12,07

0,000

12,070

1,43

1,43

1,54

0,000

1,540

AEP768

Lúdvár-vidéki
szorítógátas felsőcsatorna

AEP770

Mágocs-ér

267,04

356,67

45,02

0,000

45,020

AEP789

Mátyáshalmicsatorna

138,43

138,43

31,55

0,000

31,550

AEP828

Nagyfa-Hódtóiösszekötő-csatorna

37,11

355,37

11,45

0,000

11,450

AEP975

Szárazér-Porgányifőcsatorna

174,05

174,05

39,88

0,000

39,880

AEP982

Szegvár-Mindszenti
határcsatorna

14,06

14,06

10,81

0,000

10,810

AEQ050

TerehalomMucsiháti-csatorna

7,16

7,16

8,09

0,000

8,090

2,64

2,64

2,74

0,000

2,740

AEQ049

TerehalomMucsihát-Kórógyösszekötő-csatorna

AEQ102

Veker-ér-csatorna

260,5

260,5

44,63

0,000

44,630

1-13. táblázat

Az alegység állóvíz víztesteinek jellemző adatai
ÁtlagAzonosító

Név

mélység
(m)

Közvetlen
vízgyűjtő
(km2)

AIH082

Kakasszéki-tó

0

41,88

AIH108

Nagyfai-holtág

1,5

5,78

1.4.4 Felszín alatti víztestek
A Víz Keretirányelv a következő felszín alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:
 “Felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik
el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal.
 „Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül
lehatárolható részét jelenti.
 “Víztartó” (vagy vízadó) olyan felszín alatti kőzetréteget vagy kőzetrétegeket, illetve más
földtani képződményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztő képessége lehetővé teszi
a felszín alatti víz jelentős áramlását, vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz
kitermelését.
A felszín alatti víztest lehatárolás (1-7; 1-8 és 1-9 térképmelléklet) és jellemzés módszertana a
Víz Keretirányelv hatályba lépését követően fokozatosan fejlődött ki. Az előzetes lehatárolás 2004.
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december 22-én készült el, az ezt követő felülvizsgálat során a víztestek végleges kijelölése 2007.
december 22-i határidővel történt meg. A magyar módszertan legfontosabb elemeit „a felszín alatti
vizek vizsgálatának egyes szabályairól” szóló 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet határozza meg.
Magyarországon – szemben a felszíni vizekkel – valamennyi felszín alatti víz része valamely
víztestnek. Felszín alatti vizeinket széleskörűen hasznosítjuk, így az átlagosan 10 m3/nap-nál
nagyobb hozammal megcsapolt vízadók mindenhol előfordulnak. A felszín közelében kijelölt
víztestek felső határa a terepfelszínhez legközelebb található vízfelszín. A felszín alatti víztestek
alsó határát pedig a már nem vizet, hanem szénhidrogéneket tároló kőzetek, vagy az úgynevezett
„medence aljzat”, illetve alaphegység képezi.
A felszín alatti víztestek első lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként
háromféle vízföldtani főtípus különíthető el:
 Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kőzetekben,
 Karszt (csak a főkarsztba, azaz a triász korú dolomit és mészkő közé sorolható) a
karbonátos kőzetekben,
 Vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételű kőzeteiben (kivéve a főkarszt).
A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedésű, hidraulikailag összefüggő felszín alatti
víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár vastagságának
megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felső néhány 10 m-es repedezett zónáját is
figyelembe vették. A porózus víztestek kód jele: „p”.
A porózus és karszt víztestek esetében a második lehatárolási szempont a vízhőmérséklet:
 Hideg vizek (kitermelt víz hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot)
 Termálvizek (kitermelt víz hőmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30 °C-ot)
Magyarország sajátos geotermális adottságai következtében az ország jelentős részén tárhatunk
fel 30 °C-nál melegebb vizeket. A hideg és termál v íztesteket a 30 °C-os izoterma felület választja
el. Ugyan a karszt víztestek esetében is a 30 °C-os izoterma felület választja el a hideg és a termál
karszt víztesteket, a hegységek tektonikai szerkezetéből adódóan a hideg és a termál karszt
víztesteket – az egyszerűbb kezelhetőség érdekében – egymás mellett elhelyezkedőknek
tételezték fel. A lehatárolási módszertan másik egyszerűsítési eredménye, hogy a hegyvidéki
víztesteknél nem különítenek el termál víztesteket. A termál víztestek kódjele: a főtípus kódjelet
követő „t”.
A porózus víztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki víztestek esetében a következő
lehatárolási szempont az érzékenység:
 Sekély (hagyományosan ún. „talajvíz”)
 Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)
A sekély víztest érzékenysége több szempontból is megmutatkozik:
 a sekély vízadók erőteljes meteorológiai hatás alatt álló felszín alatti vizek, amelyek
vízjárása különbözik a mélységi vizekétől;
 a sekély vízadók a felszíni vizekkel közvetlen kapcsolatban állnak (kiemelt szerepük van a
felszín alatti víztől függő ökoszisztémáknál – „FAVÖKO”);
 a sekély vízadók természetes vízminősége – a légköri kapcsolat miatt – különbözik a
mélyebben lévőktől (sótartalom, oxigén háztartás, hőmérséklet, ion összetétel);
 a sekély víztestek emberi hatásoknak való kitettségük miatt ténylegesen, illetve
potenciálisan szennyezettek lehetnek (fennáll annak a lehetősége, hogy kémiai állapotuk
gyenge).
A sekély víztest teteje a telített és háromfázisú zóna határa, azaz a talajvíz színe. A víztest alja a
vízföldtani helyzettől függ:
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 Ha a felső kb. 50 m-ben van vízzáró, vízrekesztő képződmény, akkor a víztest alsó határa
az első vízadóösszlet feküjében lett megállapítva (vízföldtani határ). A hegyvidéki
területeken a laza üledékek és a kőzetek közötti felület.
 Ha a felső 50 m-ben nincs vízzáró, vízrekesztő képződmény, vagy nincs elég ismeret róla,
akkor a víztest alsó határa a talajvíz szintje alatti 30 m-es mélységben húzható meg.
A sekély víztestek kódjele: a főtípus kódjelet megelőző „s”.
A negyedik lehatárolási szempont a vízgyűjtő: A felszín alatti víztesteket - a Víz Keretirányelv
szerint - a felszíni vízgyűjtőkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív szempontból egyszerűsíti a
helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti víztestek felszíni vízgyűjtők szerint
tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és a hegyvidéki (sekély, réteg és
hasadékos) víztesteknél általában a felszíni vizek vízválasztói, míg a karszt víztesteknél a nagyobb
forrásokhoz köthető felszín alatti vízgyűjtő határ és a termál víztesteknél is a felszín alatti vízgyűjtő
jelenti a további felosztást.
Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél
alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg:
 Leáramlási területek
 Feláramlási területek
 Vegyes áramlási rendszerű dombvidéki és hegylábi területek
A leáramlási és feláramlási területek közötti átmeneti területeket az egyszerűsítés érdekében
elhanyagolják. További egyszerűsítést jelent, hogy a lokális áramlási rendszerek is figyelmen kívül
hagyottak – még a sekély víztestek esetében is –, annak ellenére, hogy a mennyiségi és kémiai
jellemzők mozaikossága ennek a következménye. Feláramlással jellemezhető víztestek kijelölése
ott történt, ahol jelentős a párolgás útján történő megcsapolás.
1-14. táblázat Az alegységen található felszín alatti víztestek típusai
Azonosító

Víztest neve

Víztest kód

Víztest típus
leírása

AIQ594

Körös-Maros Köze

sp.2.13.2

AIQ605

Maros Hordalákkúp

sp.2.13.1

AIQ593

Körös-Maros Köze

p.2.13.2

sekély
5
porózus
sekély
porózus
porózus6

AIQ604

Maros Hordalákkúp

p.2.13.1

porózus

AIQ514

Dél-Alföld

pt.2.1

porózus
termál

5
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2

Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások

Az emberi tevékenységből eredő jelentős terhelések számbavételéről a VKI VII. melléklete, míg a
terhelések felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az 5. cikk
rendelkezik. A terhelések azonosításával kapcsolatban a VKI II. melléklete ad iránymutatást. A
hazai szabályozásban ugyanezen előírások a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek meg.
Az emberi tevékenységekből eredő terhelések számbavételének és a hatások elemzésének célja,
hogy a vizek állapota szempontjából jelentős vízgazdálkodási kérdések feltárása megtörténjen.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe foglalt intézkedésekkel az antropogén terheléssel, beavatkozással
okozott problémákat kell megszüntetni, vagy csökkenteni. A problémákat enyhíthetik vagy
súlyosbíthatják az éghajlatváltozás hatásai, így a tervezésnél ezzel is számolnunk kell. A VKI, azaz
a vizek állapota szempontjából nem számít jelentős vízgazdálkodási problémának (mert
természetes eredetűek) például, hogy
 hazánkban a vizek térben és időben egyenlőtlenül oszolnak el, ezért az aszály- és az árvíz
veszélyeztetettségünk jelentős, illetve rendszeresek a vízkár események;
 a felszín alatti vizek természetes arzén tartalma az országon belül jelentős területeken
meghaladja az ivóvízminőség szempontjából megfelelő határértéket, ezért ivóvízként csak
tisztítás után használható fel.
Számos, a fenti két példához hasonló vízügyi probléma kezelésének módját más irányelvek (árvízi,
ivóvíz, nitrát, stb.) határozzák meg, viszont ezek mindegyike alárendelődik a Víz Keretirányelvnek,
hiszen a VKI a vízpolitika teljes egészét fogja keretbe.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2. fejezetének célja, hogy bemutassa
 a számba vett emberi tevékenységeket,
 a „jelentős” besorolás módszertanát,
 a tevékenységek közvetlen hatását a vizekre, azaz
végeredményben - az állapotértékelést is figyelembe véve - a jelentős vízgazdálkodási kérdések
(5.4 fejezet) meghatározását segítse.

2.1

Pontszerű szennyezőforrások

Pontszerű szennyezőforráson kisebb kiterjedésű, lehatárolható helyen található, adott
tevékenységből
származó
szennyezőanyag
kibocsátást
értünk.
(2-1.
melléklet:
Szennyvízterhelés jellemzői)
A VKI II. melléklete szerint a felszíni, illetve a felszín alatti víztestet valószínűleg elérő azon
jelentős pontszerű antropogén terheléseket szükséges számba venni, amelyek települési, ipari,
mezőgazdasági és más létesítményekből, illetve tevékenységekből származnak, különös
tekintettel a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EKG) és a környezetszennyezés integrált
megelőzéséről és csökkentéséről (96/61/EK, 2008. II. 18-tól hatályos 2008/1/EK) szóló
irányelvekre, valamint a 76/464/EGK irányelvre (vízi környezetbe bocsátott egyes veszélyes
anyagok által okozott szennyezésről).
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2.1.1 Települési szennyezőforrások
2.1.1.1 Kommunális hulladéklerakók
A települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. (2-3.
melléklet: Hulladékgazdálkodás jellemzői)
A települési szilárd hulladék (TSZH) mennyisége 2000-2007 között kismértékben emelkedett.
Ennek hátterében a fogyasztói szokások általában kedvezőtlen változása, valamint a települési
hulladékkezelési közszolgáltatás bővülése áll. Az utóbbi évek bíztató fejlődése ellenére jelenleg
még nem áll rendelkezésre kellő technológiai kapacitás az anyagában, vagy egyéb módon történő
hasznosításhoz, így a hulladékkal való tényleges gazdálkodás csak részben valósulhat meg. A
2000-2007 közötti időszakban a lerakási arány 4,6%-kal csökkent, de az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) azon célkitűzése, amely szerint a keletkező nem biomassza
jellegű hulladék mintegy felének anyagában történő hasznosítása vagy energetikai hasznosítása
megvalósul és csak a más módon nem ártalmatlanítható hulladék kerül lerakásra, eddig még nem
teljesült.
Az alegység területén található, a településekhez köthető kommunális hulladéklerakók és
folyékony hulladék leürítő helyek szennyezéseket okozhatnak a felszíni vízekbe, vagy a talajba
történő beszivárgás miatt. A nyilvántartott telepek működése hatóságilag korlátozott vagy tiltott, de
számos esetben folytatódik az illegális lerakás, leürítés. A lerakott hulladék okozhatja a talaj és a
talajvizek további szennyeződését. Jelentős veszélyforrások azok a lerakók, amelyek műszaki
védelemmel nem rendelkeznek, így a csapadékvizek hatására a szennyezőanyagok a felszíni és a
felszín alatti készleteket könnyen elszennyezhetik. A felhagyott hulladéklerakók rekultivációja
prioritást élvez, mert ezek műszaki megoldásai bizonytalanok, a legtöbb esetben hulladéklerakásra teljesen alkalmatlanok, valamint az itt elhelyezett anyagok ismeretlen eredetűek.
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2.1.2 Ipari szennyezőforrások, szennyezett területek
2.1.2.1 Közvetlen ipari szennyvízkibocsátások
A településeken található ipari üzemek leggyakrabban a közcsatornán keresztül a települési
kommunális szennyvíztisztítóra vezetik – szükség esetén előtisztítás és, vagy tározás után – a
keletkező szennyvizeiket (2-1 térképmelléklet). A közvetett (közcsatornába) kibocsátókról
nincsenek megbízható adatok, a települési szennyvíztisztító telepnél már nem lehet szétválasztani
a szennyező anyagok kommunális, illetve ipari részét. A közvetlen felszíni vizekbe történő ipari és
egyéb kibocsátások a ”hagyományos” szennyező anyagok (szervesanyag, tápanyagok) esetében
ismertek, az emissziók jellemzéséhez a kibocsátók bevallása (VÉL lapok) alapján a felügyelőségi
adatbázis szolgáltat – pontatlansága és hiányosságai miatt alapvetően tájékoztató jellegű –
információt.
A tervezési alegység területén keletkező ipari szennyvíz jelentős része a közmű hálózatba kerül,
amelyet tisztítás után a befogadóba vezetnek. Az ipari tevékenység főként a nagyvárosok területén
található, ahol a gyűjtés, tisztítás, elhelyezés megoldott.
2-1. táblázat Közvetlen ipari kibocsátók az alegység területén
Vízfolyás

Hódtó-KisTiszaicsatorna

2. fejezet

BevX

BevY

Objektumnév

Település
megnevezése

118310 750532 Hódmezővásárhelyi Hódmezővásárhely

Összes
Dikromátos
Toxikus
kibocsátott
oxigénfogyasztás nehézfémek
szennyvíz
(kg/év)
kibocsátása
m3/év
282 000

8757
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2.1.2.2 Ipari hulladéklerakók
Az alegység területén nem található ipari hulladéklerakó.
2.1.2.3 Szennyezett területek
A felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK
leányirányelv értelmében a VKI célkitűzéseinek teljesülése érdekében ellenőrizni szükséges, hogy
a pontszerű forrásokból és szennyezett talajból származó szennyeződési csóvák kiterjedése nem
növekszik-e, azok a felszín alatti víztest vagy víztest-csoport kémiai állapotát nem rontják-e, és
nem jelentenek-e veszélyt az emberi egészségre és a környezetre. Ugyanakkor az Unió
2004/35/EK a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti
felelősségről szóló irányelvét 2007. április 30-ig kellett bevezetniük a tagállamoknak.
Hazánkban a felszín alatti vizekben okozott kár felszámolására - a szennyező fizet elv
érvényesítése mellett - már az ezredforduló óta rendelkezünk átfogó szabályozással. Jelenleg a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet egységes szerkezetbe
foglaltan tartalmaz minden felszín alatti vizet érintő tevékenységet, így a kármentesítés szabályait
is.
A KvVM FAVI-KÁRINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-tól folyamatosan került
feltöltésre pontszerű szennyezőforrásokra vonatkozó adatokkal. A rendszer azokat a szennyezett
területeket mutatja be, melyek klasszikus kármentesítési műszaki beavatkozási technológiákkal
felszámolhatóak - és nem foglalkozik a vonalas és diffúz szennyezésekkel. A FAVI-KÁRINFO
feldolgozott adatai 10 évet ölelnek fel. A feldolgozás során tényfeltárási ismeretekkel rendelkező
szennyezett területek kerültek bemutatásra 2006-ig. A 2007. évi jogszabályváltozás következtében
módosított adatszolgáltatás eredményei a következő tervezési időszakban dolgozhatók fel. A
FAVI-KÁRINFO informatikai rendszer adattartalma alapján meghatározásra került a szennyező
anyag minősége, a szennyezett terület nagysága, illetve a víztest területére vetítve a szennyezett
terület aránya. A pontszerű szennyezett területek nagysága miatt a tervezési alegységen lévő
víztestek vízgyűjtői nem nevezhetők szennyezettnek. Az alegyég szennyezett területei a 2.3
térképmellékleten láthatók.
2-2. táblázat Az alegység szennyezett területei a FAVI-KÁRINFO adatbázis alapján

Szennyezett FA víz
felszíni vetülete (m2)

Szennyezőanyagkód

Szennyezőanyagok

147217 743738

2870

38

TPH

Körös-Maros
köze

147620 743650

250

38

TPH

Alsó-Tisza
völgy

113296 739467

5300

4

fémek

SZT_kód

Viztest_kod

Név

SZT_210

HU_sp.2.13.2.

Körös-Maros
köze

SZT_211

HU_sp.1.14.1

SZT_186

HU_sp.2.11.2

EOVX

EOVY

2-6. melléklet: Felszín alatti víztesteket érő szennyezések a KÁRINFO adatai alapján
2.1.3 Mezőgazdasági szennyezőforrások
A mezőgazdasági pontszerű
figyelembevétele szükséges:
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 a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
91/676/EGK irányelve és magyar megfelelője 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet;
 a 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, amely 2008.
január 1-től a növényvédelmi és állategészségügyi szabályokat is tartalmazza, így megfelel
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK irányelvnek;
 a 98/8/EK irányelv a biocid termékek forgalmazásáról, amelynek rendelkezéseit a 2000. évi
XXV. törvény a kémiai biztonságról harmonizál;
 az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló 96/61/EK irányelv, az
úgynevezett IPPC irányelv (2008. II. 18-tól hatályos a 2008/1/EK), amelynek magyar
megfelelője 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról (EKHE) és a kapcsolódó 166/2006/EK
rendelet az EPER-PRTR (Európai Szennyező Anyagok Kibocsátási Regisztere, Szennyező
Anyagok Kibocsátási és Transzfer Regisztere) nyilvántartásról.
A fentiekre tekintettel pontszerű mezőgazdasághoz kapcsolható szennyezőforrásnak az állattartó
telepet, az akvakultúrát (halászatot), hulladékgazdálkodási létesítményt, élelmiszeripari üzemet és
a mezőgazdasági alapanyagot előállító, raktározó vegyipari üzemet (pl. vegyipari létesítmények
foszfor-, nitrogén- vagy káliumalapú műtrágyák, vagy növényvédő-hatóanyagok és biocidek
előállítása) tekintjük. Utóbbi két teleptípust az ipari szennyezőforrásoknál már számba vettük ezért
ennek a fejezetnek nem tárgyai.
2.1.3.1 Állattartó telepek
Mezőgazdasági eredetű, pontszerű szennyezőforrások a nagyüzemi állattartó telepek, amelyek
közvetlenül hatnak a felszíni víztestekre, illetve közvettet módon a felszín alatti vízkészletre. A
tervezési egység területén szarvasmarha, juh, sertés, és baromfi (lúd, kacsa, tyúk) tenyésztés
folyik. Az állattartás nagyrészt mélyalmos technológiai rendszerben történik, ami ugyan nem termel
nagy mennyiségű szennyvizet, de a nem körültekintően folytatott gazdálkodás, a nem megflelő
trágyatárolás szennyezést okoz.
A nem megfelelően szigetelt, vagy méretezett trágyatároló elsősorban a felszín alatti vizeket
szennyezi el lokálisan igen magas – akár a nitrát direktívában meghatározott 50 mg/l tízszerese nitrát-koncentrációt eredményezve a trágyatároló környezetében. Előfordult, hogy a tárolás
helyéről kimosott szervestrágya felszíni vízben okozott károkat (az ammónia tartalom miatt fellépő
oxigénhiányos állapot eredménye halpipálás, rosszabb esetben halpusztulás lehet).
A hígtrágyás állattartás esetében az előírt technológia be nem tartása növeli a szennyezés
kockázatát. A tervezési alegység területén található nagylétszámú állattartó telepek listája a 2-7.
mellékletben található. A telepek felülvizsgálata feltétlenül szükséges, a nem megfelelő műszaki
védelem kialakítása a felszíni és felszín alatti víztestek védelme érdekében kiemelt fontosságú.
2.1.3.2 Hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezés mezőgazdasági területeken
A hígtrágya a szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés nagy területen való elhelyezése nem okoz
diffúz terhelést. Abban az esetben jelent kockázatot ez a tevékenység, amennyiben a kijuttatott
anyag töménysége magasabb, mint a talaj és a növényzet pufferképessége. A kockázat
minimalizálása érdekében az előírások betartása szükséges.
A tervezési alegységen szennyvíz, hígtrágya kihelyezés a 2-6. mellékletbenn szereplő
településen folyik. Szennyvíziszap engedélyezett mezőgazdasági kihelyezése a 2-6. mellékletben
szereplő helyen történik.
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2.1.4 Balesetszerű szennyezések
A VKI a 11. cikkében, a VII. mellékletben, valamint a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 18. §-a
előírja, hogy a tervnek tartalmaznia kell a rendkívüli események (balesetek, természeti
katasztrófák, havária-szennyezések), továbbá a műszaki berendezésekből származó anyagok
általi jelentős szennyezések hatásainak megelőzését, mérséklését szolgáló intézkedéseket,
amelyek a nehezen előre jelezhető események esetén is biztosítják a vízi ökoszisztémák
veszélyeztetésének, károsodásának megelőzését, illetve a kár mérséklését, azaz a környezet
biztonságát. A környezetbiztonság fogalomkörébe azok a biztonságunkat veszélyeztető
események és folyamatok tartoznak, melyek egyrészt természeti (földrengés, árvíz, szélviharok,
erdőtűz stb.), másrészt emberi eredetűek (pl. környezet-károsítással is járó ipari, közlekedési
katasztrófák). (2-9 melléklet)

2.1.4.1 Veszélyes üzemek
Az alegység területén veszélyes üzem nem található.

2.2

Diffúz szennyezőforrások

A nem pontszerű, diffúz szennyezések rendszerint nagy területről érkeznek kis koncentrációban,
a kibocsátások térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan nem ismert. Az emissziók valamilyen
intenzív területhasználat (mezőgazdaság, település, erdőgazdálkodás) következményei. Bár az
egyes (lokális) kibocsátások mértéke önmagában kicsi, hatásuk a vizekre összegződve jelentkezik.
A szennyezés a forrásoktól valamilyen közvetítő közegen keresztül jut el a vizekig, például a
talajon, a háromfázisú zónán keresztül a talajvízig, a befogadóba történő belépés vonal, vagy
felület mentén történik. A terjedésben (felszíni és felszín alatti transzport) meghatározó szerepük
van a hidrológiai folyamatoknak.
A diffúz terhelésekkel kapcsolatos alapadatok és a modellszámítások eredményei a 2-10.
mellékletben találhatók meg. A 2-5. térképmelléklet a foszfor emisszió eredményeit mutatja be a
szennyezés forrásától függetlenül.
2.2.1 Települések
2.2.1.1 Települések diffúz szennyezések forrásai
A diffúz eredetű szennyezőforrás lehet a települések területén lehulló, esetlegesen szennyezett
területről eredő kezeletlen felszíni lefolyás. A csapadékkal különböző szennyezőanyagok
kerülhetnek a felszíni és felszín alatti vizekbe: a települések területéről lemosott olajszármazékok,
nehézfémek, illetve növényvédőszerek. A tervezési alegység területén csak a nagyobb városok
rendelkeznek csapadékvíz-elvezető rendszerrel, azonban ezek kezelése nem mindenhol
megoldott. Az ilyen típusú szennyezések ritkák, azonban a beépített területek növekedésével ez a
kockázat nőhet. A kistelepüléseken a beépítettség aránya jóval kisebb, a területre hulló
csapadékvíz szennyezésének esélye csekély.
2.2.1.2 Felszín alatti víz nitrátterhelése a belterületeken
A felszín alatti (és sok esetben a felszíni) vízkészlet a szenyvízcsatornával és tisztítóval nem
rendelkező lakott települések kommunális és állati eredetű szennyvizével folyamatosan
szennyeződik. Ennek mértékéről pontos információ nem áll rendelkezésre. A kommunális
szennyvizek elszikkadása vagy folyékony hulladékleürítőre való kihelyezése – főként a magasabb
talajvízállású területeken – a terület talajvizeit szennyezi. Az elszikkasztott szennyvíz a nitrogén
(ammónia, nitrát, nitrit) tartalmon felül a háztartásokban használt különböző vegyszereket, valamint
a lakosok által elfogyasztott gyógyszereket is tartalmaz. A szennyezés hatása nemcsak a terhelés
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mennyiségétől függ, hanem a talaj összetétele, fizikai tulajdonságai, hidrogeológiai jellemzői, így
különösen a háromfázisú zóna vastagsága számottevően befolyásolja a szivárgási, megkötődési,
lebomlási, hígulási folyamatokat.
Az alegység településeinek egy részén kiépített szennyvíz-csatornahálózat nincs, így ezeken a
részeken a települések alatt úgynevezett szennyvízdombok alakutak ki. A problémát tovább növeli
az illegális szennyvízelhelyezés, amely sok esetben felszíni befogadóba kerül. Ezt a vízminőséget
károsan befolyásoló folyamatot csökkenti a Nemzeti Szennyvíz Program, amelynek beavatkozásai
lehetőséget nyújtanak a gyűjtőhálózat és tisztító telep kialakítására, kapacitásbővítésre, tisztítási
fokozat emelésre. A tiszított használtvizek természetközeli elhelyezése ezen az alegységen fontos
szempont, mert a talajvízkészlet csökkenését a szivárgó vizek mérsékelhetik. A jelenlegi állapot
szerint tehát, a tisztítatlan szennyvizek beszivárgásának eredménye a talajvíz nyugalmi szintje, így
ezen vizek elvezetése további vízszintcsökkenést eredményezhet.
Az alegység területén is jellemzően a felszín alatti vizek legszennyezettebb területei a belterületek
alatt húzódnak. A belterületi kiskertekre és pontszerű szennyező-forrásokra vonatkozóan nem
állnak rendelkezésre adatok, ezért a belterületi nitrogénterhelés becslése az emberek és a
haszonállatok által „termelt” nitrogén mennyisége és a települési belterület aránya alapján történt
(kgN/ha/év egységben). Az egy évre számított nitrogén terhelés mértéke nagy eltéréseket mutat,
mert a beleterületi állatállomány nagyságát tekintve eltérő adatok szerepelnek a nyilvántartásban.
A 2-3-as számú táblázat adatai alapján az alegység nagy részén jelentős belterületi terhelés
mutatható ki, amely a terület mezőgazdasági jellegéből is ered.

2-3. táblázat

Belterületi nitrogénszennyezés

belterület

Településnév KSH

összes
fajlagos
fajlagos
belterületi
állati
emberi N
állat N
eredetű N
termelés
termelése
terhelés
[tonna/év]
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belterület
teljes N
terhelése

[kgN/ha/év]

Árpádhalom

1,1

20,6

39,0

73,6

Csanádapáca

4,2

11,5

28,4

53,9

Derekegyház

4,7

22,1

30,1

66,1

Eperjes

0,8

19,7

51,3

85,0

Fábiánsebestyén

5,1

28,5

45,3

87,8

Földeák

7,6

25,2

40,0

79,2

Hódmezővásárhely

17,2

7,9

17,6

39,5

Makó

13,2

9,2

50,2

73,4

Maroslele

4,0

13,8

27,6

55,4

Mártély

1,1

9,2

40,2

63,4

Mindszent

7,7

20,1

63,9

98,1

Nagymágocs

5,7

21,5

46,6

82,1

Nagytőke

0,2

2,7

23,0

39,7

Óföldeák

0,5

6,5

23,9

44,4
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belterület

Településnév KSH

összes
fajlagos
fajlagos
belterületi
állati
emberi N
állat N
eredetű N
termelés
termelése
terhelés
[tonna/év]

belterület
teljes N
terhelése

[kgN/ha/év]

Orosháza

18,8

9,7

28,4

52,1

Szegvár

8,0

29,7

65,4

109,1

Székkutas

4,9

28,1

47,9

90,1

Szentes

12,8

12,5

67,8

94,3

2.2.2 Mezőgazdasági tevékenység
A diffúz terhelés szempontjából a mezőgazdasági területek a legelterjedtebb tápanyagforrások,
mivel az alegység döntő többsége termőterület. A terhelés meghatározásához fontos a talajok
hosszú távú tápanyag mérlegének ismerete. A felhalmozódás – kiürülés változását nyomon
követve tudjuk becsülni a talajok rendelkezésre álló készletét, ami befolyásolja a lemosódó és
beszivárgó tápanyagok mennyiségét. A tápanyagkészletben a különböző növénykultúrák, eltérő
művelési módok és egyéb, gazdasági megfontolások miatt jelentős területi különbségek vannak,
akár szomszédos táblák között is.
2.2.2.1 Felszíni vizeket érő, erózióból és belvízelvezetésből származó foszforszennyezés
Az alegység területére a relatív relief kis értéke miatt kevésbé jellemző az erózió, a tavaszi és őszi,
tenyészidőszakon kívüli időpontokban jelentkezik lokálisan. A szél által szállított és felhalmozott,
esetlegesen szennyezett üledék mértékének meghatározására alkalmas monitoring nem működik,
mert ez a folyamat nem számottevő.
Szintén a terület síksági jellegéből és vízháztartási tulajdonságaiból adódik, hogy a felszíni
vízerózió mértéke csekély, csupán a nagy csapadékok lemosó hatása figyelhető meg, azonban ez
május – július között jellemző, amikor a növényzet csillapítja ezt a hatást.
A tavaszi többletvizek által mozgatott szennyezőanyagok könnyen jutnak a felszíni vízfolyásokba.
A talajból könnyebben mosódnak ki a szerves és szervetlen vegyületek, mert ebben az időszakban
csekély a növényzet megkötő szerepe. A probléma a területi vízvisszatartással enyhíthető,
melynek célja, hogy a kiválasztott, mezőgazdaságilag kevésbé értékes (természetvédelmi
szempontokat figyelembe véve) területeket a többletvizek megtartására használjuk. Ezzel
lehetőség nyílik a felszíni és a felszín alatti vízkészlet pótlására.
Megállapítható, hogy a tervezési alegység területén az összes foszfor emisszió 0,5 kg P/ha/év
alatt marad, ami az országos adatokat tekintve átlag alatti értéknek tekinthető. Az alegység a nem
erózióérzékeny kategóriába tartozik.
A diffúz foszforterhelés a 2.5 térképmellékleten látható.
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2-1. ábra

Összes foszfor (TP) emisszó a térségben

2.2.2.2 Felszín alatti vizek nitrát-szennyezése
Az 1990-es évek után a mezőgazdasági szerkezetváltásnak köszönhetően a nagyüzemi termelési
rendszer megváltozott. A felbomlott nagyüzemek helyét az egyéni gazdaságok vették át, a
megmaradt egykori termelőszövetkezetek átalakultak. A terület egy részén megjelentek a kis
cellák, az öntözés háttérbe szorult, a felhasznált műtrágya mennyisége lényegesen csökkent. A
tulajdonviszonyok alakulásával a nagyobb területen való gazdálkodás ismét előtérbe került,
aminek eredményeként a műtrágya használat emelkedett, azonban ez az érték elmarad a korábbi
évtizedek átlagától. A használt kemikáliák mennyiségének meghatározásához az FM hivatal
segítsége szükséges.
Az alegységre jellemző intenzív mezőgazdasági művelés növekvő műtrágya használattal jár együtt.

2.3

A természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai
beavatkozások

A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja a morfológiai állapot, azaz hogy a
víztérben megvan-e az élőlények számára a mozgás (vándorlás) lehetősége, a mederforma és a
sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és ehhez
kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetővé teszi-e a különböző szinten elhelyezkedő
növényzónák megfelelő vízellátását. A jelentős kölcsönhatás miatt lehetetlen a jó biológiai állapot
elérése, ha az előzőekben felsorolt, összesítve hidromorfológiai viszonyoknak nevezett
állapotjellemzőkben (lásd 5. fejezet) számottevő változás következik be. Az emberi igények
kielégítése gyakran vezet ilyen mértékű elváltozásokhoz, és sok esetben a kitűzött társadalmi cél
nem is oldható meg másképpen. Az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozások körébe
tartoznak:( 2-11. melléklet: A morfológiai viszonyokat és a vízjárást jelentősen befolyásoló
emberi beavatkozások természetes vízfolyások és állóvizek esetén)
 a hosszirányú mozgást akadályozó, keresztirányú elzárást okozó völgyzárógátak,
duzzasztóművek, zsilipek, magas fenékgátak, és fenékküszöbök – az utóbbi kivételével –
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ezek a beavatkozások duzzasztott viszonyokat (nagyobb vízmélységet és lassúbb
vízmozgást, esetleg állóvizet) is okoznak, de lehetővé teszik vízkivételek,
vízkormányzások megvalósítását, árvízvédelmi intézkedések alkalmazását,
 az árvédelmi töltések, amelyek leszűkítik a biológiai és morfológiai diverzitás és az
élőlények szaporodásának szempontjából rendkívül fontos ártereket, illetve elzárják a
folyótól a rendszeres vízpótlást igénylő holtágakat és mély ártereket, amelyek szintén a
biológiai sokféleséget segítenék, miközben azonban megóvják a környező régiókat az
árvíztől és mezőgazdasági területet nyújtanak,
 a szabályozott, illetve rendezett medrek túl gyors lefolyást és túl homogén
sebességviszonyokat, esetenként medermélyülést eredményeznek, megoldva azonban a
települések árvízi védelmét és a medrek elfajulásának elkerülését ott, ahol helyhiány miatt
ez szükséges,
 zsilipekkel szabályozott vízszintű állóvizek, szegényes parti növényzettel, többnyire
rekreációs célt szolgálnak,
 a mederben lefolyó vízhozam mértékét és változékonyságát módosító vízkivétel,
vízvisszatartás, vízátvezetés, melyek a vízállás- és sebességviszonyok megváltozásához
vezetnek,
 a nem megfelelő mértékű és gyakoriságú fenntartás (mélyre kotort meder, teljesen kiirtott
parti növényzet), akadályozza a mederbeli növényzet fejlődését, és csökkenti a vízfolyás
természetes védőképességét a partközeli területekről származó szennyezésekkel
szemben.
A következő fejezetekben bemutatjuk a felsorolt beavatkozások hazai előfordulásait, kiemelve
azokat, amelyek víztest szinten jelentősnek számítanak, azaz akadályozhatják a jó ökológiai
állapot elérését. Ismertetésre kerülnek alkalmazásuk indokai, esetenként a lehetséges helyettesítő
megoldások, de itt nem foglalunk állást abban, hogy a beavatkozást – kedvezőtlen hatása miatt
meg kell-e szüntetni, vagy fennmaradhat, mert nincs ennél kedvezőbb megoldás az adott emberi
igény kielégítésére. (Ezekről a kérdésekről részletesen az állapotértékeléssel foglalkozó 5.
fejezetben és az intézkedéseket bemutató 8. fejezetben lesz szó.)
Az alegység területén található 18 vízfolyás víztest közül 10 az erősen módosított, 8 a
mesterséges kategóriába sorolható. Az alegység fő vízfolyása a Kurca.
A Kurca a kezdő és a végszelvényében a Hármas-Körössel és a Tisza folyóval összeköttetést
biztosít. Elsősorban a térség belvízelvezető főcsatornájának szerepét tölti be, s csak e fő funkciója
után szolgálhatja a társadalom egyéb igényeit (horgászat, turizmus).
2-4. táblázat: A morfológiai viszonyokat és a vízjárást jelentősen befolyásoló emberi
beavatkozások természetes vízfolyások és állóvizek esetén
Keresztirányú
elzárások

Síkvidéken

kis- és
közepes
vízfolyások

Szabályozottság

Módosított
vízjárás

Nem megfelelő
fenntartás

db

arány

db

Arány

db

arány

db

arány

9

50%

10

55%

9

50%

18

100%

2.3.1 Keresztirányú műtárgyak, duzzasztások
A vizek tározásának egyik formája a meder elzárásával, ún. völgyzárógáttal kialakított tározó.
Vízkivételekhez, vízkivezetésekhez vagy hajózáshoz megfelelő vízszinteket fenékgátakkal, illetve
duzzasztókkal lehet biztosítani. Zsilipek alkalmazásával oldható meg a mederbeli vízvisszatartás,
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illetve az összekapcsolt vízfolyások közötti vízkormányzás (átvezetések vagy éppen kizárások). A
vízfolyás lépcsőzésével (fenékküszöbök, duzzasztók alkalmazásával) ellensúlyozható a
medererózió.
A területen lévő erősen módosított és mesterséges vízfolyások esetében a belvízelvezetési,
vízkormányzási, öntözési igény kielégítése érdekében keresztirányú műtárgyak kerültek
beépítésre, amelyek a hosszirányú átjárhatóságot korlátozzák. A terület vízkészlete miatt azonban
ez a hatás leginkább a tavaszi és kora nyári időszakban jelentkezik, amikor az időszakosan
megjelenő víztöbblet a gazdálkodók és az ott élők számára problémát okoz. Az újabban megjelenő
- főként természetvédelmi szempontból fontos - vízvisszatartási funkció megvalósításához szintén
szükséges ezen keresztirányú műtárgyak használata. Ennek az új igénynek a kielégítése a
vízfolyásokon kiegyenlítettebb vízjárást eredményez, mert a keletkező többletvizek helyben
tárolása mellett, folyamatos elvezetést tesz lehetővé. Az alegység vízfolyás víztestjein található 71
db műtárgy összehangolt működtetésével lehetőség nyílik a természetvédelmi területek
ökoszisztémáinak megőrzésére, a mobilis szerves és szervetlen vegyületek megkötésére, valamint
a vízfolyások ingadozó vízjárásának kiegyenlítésére.
A kialakított rendszer tehát nemcsak a vízkormányzást, az öntözővíz biztosítást végezheti, hanem
vízhiányos időszakban a zsilipek szolgálhatják a vízvisszatartás céljait is.
2.3.2 Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás
A vízfolyások vízjárását a napi vízállások, vagy vízhozamok éven belüli változása jellemzi.
Természetesen nem egy év, hanem hosszú időszak vízállásainak és vízhozamainak változása ad
helyes információt a folyók vízjárására. Az LKV (legkisebb víz) és LNV (legnagyobb víz) közötti
különbség - a vízjáték – alapján következtetni lehet a vízállások változékonyságára és minősíteni
lehet a vízjárást.
2.3.2.1 Vízvisszatartás
Kevés víz esetén (kisvízi vagy száraz időszakban) a síkvidéki kisebb természetes vízfolyásokon a
duzzasztás általában a vízvisszatartás, a tartós vízborítás biztosításának eszköze. Ez legfeljebb
csak azokon a szakaszokon felel meg a jó állapotnak, ahol természetes állapotban is visszamaradt
a víz, vagyis mélyfekvésű területeken.
2.3.2.2 Vízátvezetés
A vízátvezetések és elterelések általában középvízi viszonyokat befolyásolják: öntözővíz
átvezetések, a vízerőtelepek üzemvízcsatornái, a nemcsak árvíz idején „működő” árapasztó
csatornák és azok a jelentősebb ipari vízkivételek, amelyek nem ugyanabba a vízfolyásba,
vízgyűjtőbe bocsátják vissza a használt vizet, mint amelyből kivették. Ezeket a vízhasználatokat az
ún. mederalakító vízhozammal célszerű összevetni, amely a leggyakoribb vízhozam, illetve
vízhozam-tartomány.
2.3.2.3 Vízkivétel
A vízfolyásokból, tavakból történő vízkivételek 7 közül általában a kisvízi időszakban jelentkező
öntözés, és - ha van - a halastavak frissvíz igénye a kritikus. A jelenlegi engedélyezés alapja az
augustusi 80%-os tartósságú vízhozam és az ún. élővíz különbsége. Az ökológiai szempontok
alapján meghatározott „mederben hagyandó vízhozam” az élővíznél általában lényegesen
nagyobb érték.

7

Fotó: Vízy Zsigmond Vízügyi Múzeum
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2.3.2.4 Vízszintszabályozás
A legerőteljesebb emberi hatás a vízszintszabályozás, azaz a bevezetések és a leeresztések
szabályozása.
2.3.3 Fenntartási tevékenységek
A vízfolyások legtöbbjét érinti ma már valamilyen emberi hasznosítás. A vízfolyások szerepe e
téren nagyrészt a szükséges vízmennyiség biztosításában vagy a víz levezetésében jelenik meg
az adott területen, ami maga után vonja a medrek „tisztán tartásának” feladatát (meder minél
nagyobb vízszállító képességének elérése érdekében). Hazánk természeti viszonyaiból (síkvidék
hegyvidékkel övezve) adódóan a hordalék lerakás jellemzőbb, mint az erodálás. A meder
fenntartása kotrással, illetve a növényzet eltávolításával érhető el, amely tevékenység lehet
kedvező és hátrányos is a biológiai állapotot tekintve8.

2.4

Vízkivételek

A Víz Keretirányelv előírja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben szükséges a vizek mennyiségi
állapotára ható terhelések számbavétele a vízkivételekkel együtt. Hazánkban a felszíni vizek jó
ökológiai és a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota szempontjából a vízkivételek döntő
jelentőségűek. A csapadék, az abból táplálkozó készletek térbeli és időbeli egyenlőtlen eloszlása
miatt a természetes élővilág és az ember között kisvízi időszakban versengés alakul ki a
vízkészletekért. A vízkivételek, vízbevezetések és elterelések megváltoztathatják a felszíni
víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan mértékben, hogy az már
akadályozhatja az ökoszisztéma működését és a jó ökológiai állapot elérését. A felszín alatti vízből
történő kitermelés pedig a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) elől vonhatja el a
fennmaradásukhoz szükséges vizet.
Magyarország nagy hagyományokra visszatekintő vízgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik. A
vízpolitika központi kérdése a vízzel, mint nem helyettesíthető természeti készlettel átfogó és
többcélú gazdálkodás. A vizek hasznosításáról, a hasznosíthatóság megőrzéséről és a
vízkészletekkel való gazdálkodásról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik.
E törvény a rendelkezésre álló vízkészletekkel való ésszerű használatra helyezi a hangsúlyt,
meghatározza a vízigények kielégítési sorrendjét, valamint a vízgazdálkodáshoz szükséges adatok
gyűjtését, illetve a vízkészletek számbavételét, vízrajzi észlelését írja elő. A vízigények a
felhasználható vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmére is tekintettel elsősorban a
vízhasználat céljára még le nem kötött vízkészletből elégíthetők ki. A Víz Keretirányelv szerint a
természet ökológiai igényeinek kielégítéséhez szükséges vízkészleteket biztosítani szükséges,
azaz az ember által felhasználható vízkészletet úgy kell meghatározni, hogy az ökológiai vízigényt
már levontuk, figyelembe vettük. A vízigény kielégítési sorrendben a kommunális (ivó és
közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási) igények elsőbbséget élveznek, még az ökoszisztémával
szemben is. A vízgazdálkodási törvény szerint a lakossági vízhasználatot a gyógyászati, valamint
a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó
víztermelések követik, majd rendre az állatitatási, a haltenyésztési, a természetvédelmi, a
gazdasági és végül az egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú)
vízigények követik.
Az alegység területén felszíni és felszín alatti vízkivételek egyaránt jellemzőek. A felszíni
vízkivételek elsősorban öntözési célúak, valamint halastavak üzemeltetéséhez és ipari
felhasználásra történik vízszolgáltatás. (2-12. melléklet: Felszíni vízkészletek és vízkivételek Vízkivételek víztestenként és vízhasználatonként; 2-13. melléklet: Felszín alatti vízkivételek
1.- összesítés víztestenként)
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A felszín alatti vízkivételek ivóvíz biztosítását, öntözést valamint fürdők üzemeltetését szolgálják. A
felszín alatti készletek csökkenése miatt ez a vízkészlet kockázatos, öntözési célú használata a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kontingesekkel szabályozott. A felszín alatti készletek
használata azonban így is jelentős, ezért rendkívül fontos, hogy a helyben keletkező természetes-,
valamint a megfelelően tisztított használtvíz-készletek felhasználása prioritást élvezzen.
2.4.1 Vízkivétel felszíni vizekből
A felszíni vízkivételek az alegység területén a Kurcából származó vizek használatát jelentik a
kettős működésű csatornákon keresztül. A kiépített rendszerek kapacitása a jelentkező igényeknek
megfelelően fokozható. Az aszályos időszakok gyakoriságát és hosszát tekintve azonban ez azt
jelentheti, hogy az engedély nélküli felszín alatti vízfelhasználások mértéke nagyobb.
2-5. táblázat A felszíni vízkivételek alakulása az alegység területén
Év

Vízszolgáltatás [ezer
m3]

2005

8 098 861

2006

4 990 695

2007

14 491 206

2008

6 204 524

2.4.2 Vízkivételek felszín alatti vizekből
A Víz Keretirányelv II. melléklete 2.3. pontjában „Az emberi tevékenység felszín alatti vizekre
gyakorolt hatásának áttekintése” címén előírja, hogy az adott felszín alatti víztesten belül meg kell
határozni a 10 m3/napnál nagyobb, vagy több mint 50 főt ivóvízzel ellátó vízkitermelési pontok
helyét, valamint az éves átlagos vízkivétel mértékét.
A felszín alatti vízkivételek alakulását az elmúlt 5 évben az alábbi ábrán szemléltetjük. A diagramm
alapján elmondhatjuk, hogy a felszín alatti vízhasználatokban nagyságrendi változás nem
következett be. 2007-ben láthatunk egy mérsékeltebb felhasználást, amikor a felszíni vizek aránya
megnőtt. A felszín alatti vízkészlet igénybevételére, a kitermelt víz mennyiségére az önbevallás
rendszere, valamint a kutak valódi számának nagy bizonytalansága miatt nem tudunk hiteles
adatot adni.
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2-2. ábra

A vízkivételek megoszlása az alegység területén 2004-2008 között
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Alegység

2-6. táblázat: Felszíni vízkivételek a használatok szerint alegységenként (2006)
Kommunális

Ipari

Energetikai

Öntözési

Halastavi

Rekreációs

Ökológiai

3

3

3

3

3

3

(m3/s)

(m /s)

2-19

(m /s)

0

(m /s)

0

(m /s)

0

(m /s)

0,408598

(m /s)

0,013821

0

0

Alegység

2-7. táblázat: Felszíni vízkivételek hatásának minősítése és a hasznosítható készlet
jellemzői alegységenként (2006)

2-19

2.5

A hasznosítható vízkészlet jellemzői
természetes∗ és módosított: rendelkezésre
álló vízkészlet

A Tisza külföldi eredetű készlete jelentős
A belföldi természetes készlet elhanyagolható
Hazai készlet módosítása: átvezetés a Tiszából

Vízkivételek hatásának minősítése a
rendelkezésre álló vízkészlethez
viszonyítva
(vízkivétel feltételezett hatása csak a
természetes vízkészletet figyelembe
véve, mintha a vízgazdálkodási
létesítmények nem üzemelnének)
nem jelentős
(jelentős)

Egyéb terhelések

Az egyéb terhelések között azokat az emberi hatásokat mutatjuk be, amelyek összetettségük miatt
nem sorolhatók be az előző fejezetekbe.
2.5.1 Belvízelvezetés
A belvízelvezetés hagyományos célja a belvizek minél gyorsabb levezetése csatornákon keresztül
közepes, vagy annál nagyobb folyókba, esetenként belvíztározók közbeiktatásával. A módszer
megfelelt a múlt század közepén érvényesülő társadalmi igénynek: a veszélyeztetett települések
belvízmentesítése és a szántóföldi művelés feltételeinek biztosítása minél nagyobb területen.
2.5.2 Közlekedés
A közlekedési hálózat közvetlen környezeti hatása vonalszerűen jelentkezik, s e hatás intenzitása
a közlekedési tevékenység jellemzőitől (alágazat, műszaki állapot, stb.) és a helyszíntől (lakott
terület vagy azon kívüli) is függ. A közlekedési rendszerek fejlettsége kihat a terület (vízgyűjtő)
terhelési szintjére, mivel befolyásolja az emberek mobilitását. Másrészt a közlekedési
csomópontok (logisztikai és szolgáltató területek, pályaudvarok) pontszerűen fejtik ki környezeti
hatásaikat, ahol ezek igen koncentráltan jelentkeznek. (2-14. melléklet: Közlekedés)
2.5.2.1 Szárazföldi közlekedés
A közúti közlekedés a főutakra koncentrálódik. Jelentős átmenő forgalom terheli
Hódmezővásárhelyet, ez a 47-es főút fejlesztésével mérséklődni fog. A távlati fejlesztések között
szerepel az M9-es autópálya építése, amely a Ny-K irányú közlekedést nagymértékben könnyítené.
A mellékutak az alegység területén felújításra szorulnak, állapotuk rossz.

∗

természetes tavak (Balaton, Fertő, Velencei-tó) vízkészlete nélkül
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A vasúti hálózat gyér, jelentős személyszállítás a Ny-K irányú Szeged – Békéscsaba vasútvonalon
van.
A szárazföldi közlekedés a vízhálózatot kevéssé terheli, a burkolt felszínekről csapadékkal lefolyó
víz szennyezése jelent kockázatot, illetve egy bekövetkező közúti vagy vasúti baleset esetén juthat
szennyező anyag a felszíni vizekbe.
2.5.3 Rekreáció
Az alegység területe a Dél-Alföldi Idegenforgalmi Régióhoz tartozik. A területen található felszíni
vizek (vízfolyások, tavak, holtágak), a védett nemzeti parki területek (Körös Maros Nemzeti Park)
turisztikai jelentőséggel bírnak. A vízfolyások és állóvizek horgászati célú hasznosítása a közvetlen
környezetre jelentős vonzerővel bír.
A tervezési alegység legfontosabb vízfolyása teljes terjedelmében NATURA 2000-es területeket
érint, ami jelentős vonzerőt képez a térségben. (2-15. melléklet: Rekreációs vízhasználatok)
2.5.3.1 Horgászat
Az alegység területén a természeti adottságoknak köszönhetően több olyan csatorna található,
amely kiváló lehetőséget kínál a horgászoknak, azonban problémaként felmerül, hogy a horgászati
célú haltelepítések következtében a természetes faunától eltérő fajok kerültek a felszíni vizekbe,
így az őshonos halfajok életfeltételei romlanak. További problémát jelent, hogy a szükséges
infrastruktúra a legtöbb helyen hiányzik, a hulladék-gyűjtés, tárolás, elszállítás nem megoldott, ami
az esztétikai állapotromlás mellett hosszú távon komolyabb környezetvédelmi kockázatot jelenthet.
(2-8 melléklet)
2.5.3.2 Fürdőhelyek
A tervezési alegység területén csak felszín alatti vízkészletre támaszkodó fürdőhelyek vannak,
Makón és Hódmezővásárhelyen. Ezeken a helyeken a pihenéshez és szórakozáshoz jelentős
gyógyászati tevékenység is társul, melynek fő eleme az itt található vízkészlet termálvize.
2.5.4 Halászat
A tervezési alegységen a Kurcán és a kisebb felszíni vízfolyásokon a horgászat jellemző.
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2.6

Éghajlatváltozás

2.6.1 Az éghajlatváltozás várható hatásai
Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, a nemzetgazdaságot, és a vizek célként megjelölt
állapotát fenyegető, cselekvésre kényszerítő tényező. A tudományos elemzések alapján várható,
hogy az elkövetkező évtizedekben jelentős mértékben megváltozó hőmérséklet- és
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsőséges időjárási jelenségek
erősödése és gyakoriságuk növekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
élővilágot, az erdőinket, a mezőgazdasági terméshozamokat, az építményeinket és a
lakókörnyezetünket, valamint a lakosság egészségét és életminőségét. Az ENSZ IPCC
tudóscsoport állapította meg, hogy a klímaváltozás a biológiai sokszínűségre, azaz az élővilág
fajgazdagságára gyakorolt hatása szempontjából Magyarország Európa egyik legsérülékenyebb
országa9.
A Föld légkörének összetétele és éghajlata mindig változott. Az elmúlt évmilliók alatt hidegebb és
melegebb időszakok követték egymást, aminek okai között egyaránt megtaláljuk bolygónk Nap
körüli pályájának ingadozásait, új növényfajok elterjedését, de a nagy vulkánkitöréseket is. Az
iparosodás időszaka óta, de különösen az elmúlt évtizedekben azonban az éghajlat az elmúlt 650
ezer évben nem tapasztalt ütemben melegszik, amely összefügg az ipari forradalom óta egyre
növekvő fosszilis tüzelőanyag felhasználás nyomán felszabaduló szén-dioxid légkörbe jutásával. A
mind gyakoribbá váló forró, aszályos nyarak és enyhe telek, a világszerte tapasztalt rendkívüli
időjárási események egy globális mértékben veszélyes folyamat tünetei.
A tudományos közösség megállapítása szerint a 20. század második felében végbement mintegy
fél Celsius fokos melegedés nagy valószínűséggel emberi eredetű, s gyakorlatilag kizárható, hogy
ez a környezetünk állapotában végbement természeti eredetű ingadozás. Az Éghajlatváltozási
Kormányközi Testület legújabb jelentése minden korábbinál egyértelműbben fogalmaz e
tekintetben, azaz nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy az ember természet átalakító, sokszor
káros tevékenysége a Föld klimatikus rendszerét is elérte.
A világgazdaság és társadalom fejlődését, valamint a földi éghajlat érzékenységét számításba
véve a tudományos közösség értékelése szerint 1,1 - 6,4 °C közötti mértékben várható 2100-ra a
melegedés (az előző évszázad végéhez képest). Az alábbi ábra a globális hőmérséklet várható
változását mutatja a 21. századra.
Célkitűzések:
1. Éghajlatváltozási forgatókönyvek meghatározása 50 km-es felbontású modellfuttások
alapján a 2071-2100. időszakra az 1961-1990-es időszakhoz képest.
2. A szimulációkban rejlő bizonytalanságok feltérképezése különös tekintettel az
alkalmazott éghajlati modellekben rejlő különbségekre, illetve az éghajlat belső
bizonytalanságára.
3. Az éghajlat regionális megváltozásából adódó kockázatok számszerű becslése, illetve
a szélsőséges jelenségek (mint például árvizek, szélviharok) várható változási
valószínűségének és mértékének megbízható becslése.
Az éghajlatváltozás vízgazdálkodási következményeit a vízkészletek mennyiségére és
minőségére, valamint az aszályos időszakokra, illetve a belvizekre és árvizekre gyakorolt hatás
mértéke határozza meg.
A kisvízi hozamok csökkenése érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezőanyagterhelésekkel szemben is. A kisebb vízmennyiség miatt a vizek öntisztuló képessége csökkenhet,
9

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
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ilyen módon egyes szennyezések lebomlása lassabban megy végbe. A hirtelen keletkező, gyors
árvizek által a vízgyűjtőkről nagyobb mennyiségben mosódik le szennyezőanyag, és romlik a
vízfolyások tápanyagmérlege. Növekszik a havária események kockázata is.
A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét is érinti.
A csapadékban, a potenciális párolgásban és az általánosan érvényes szárazabb talajállapotok
miatt a felszín alatti vizeket tápláló csapadék-utánpótlódás általános csökkenése várható,
arányaiban ez az Alföldön lesz a legnagyobb mértékű. A kisebb beszivárgás miatt, a korábbival
azonos beoldódó szennyezőanyag mennyiség mellett növekszik a beszivárgó víz szennyezőanyag
koncentrációja. Ez a hatás a terhelések csökkentésével kompenzálható.
2.6.2 Az éghajlatváltozás kezelése a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben
A MTA-KvVM együttműködés keretében készült VAHAVA projekt eredményeire, valamint az
éghajlatváltozással foglakozó nemzetközi szervezet (IPCC) újabb jelentésére alapozva jelent meg
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 2008-ban, amely a vízgazdálkodást érintő fontos
célkitűzéseket is tartalmaz, illetve a védett területek, mezőgazdaság és erdőgazdaság esetében is
fogalmaz meg olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a vizekkel kapcsolatos változásokra
való felkészüléshez (hatások mérsékléséhez, alkalmazkodáshoz). A vizek állapotával kapcsolatos,
NÉS-ben megfogalmazott feladatokat a vízgyűjtő-gazdálkodási terv is tartalmazza. A VGT –
összhangban a NÉS-sel – az alábbi, az éghajlatváltozással összefüggő intézkedéseket
tartalmazza:
o

o

a vízgazdálkodásban feltétlen szükséges új, víztakarékossági módszerek (szárazságtűrő
növények, víztakarékos öntözési technológiák és szerelvények) alkalmazása
kidolgozása;
a gyors vízelvezetésen alapuló szemléletet helyett a csapadék és az árvizek
visszatartására való törekvés (az árvíz- és belvízkockázati tervek, VGT agrárintézkedései);

o

a tisztított szennyvizek helyben tartásának növelése

o

a csökkenő kisvízi készletek. és az emiatt csökkenő hígító-kapacitása ellensúlyozása a
terhelések csökkentésével;

o

az ártéri vízgazdálkodás közelítése a természeteshez (pl. fokgazdálkodás);

o

a vizes élőhelyek és erdőterületek területének növelése, az eredetileg vízjárta, jelenleg
belvizes területeken;

o

a csökkenő kisvízi készletek ellensúlyozása tározással;

o

a szélsőségesen nagy csapadékok árvízi hatásainak mérséklése a területi lefolyás
mérséklésével és záportározókkal

Összességében megállapítható, hogy akár a mennyiséget, akár a minőséget érintő
intézkedésekről van szó, a VKI-val kapcsolatos állapotjavító intézkedések kedvezőek az
éghajlatváltozásra való felkészülésben: csökken a terhelés, takarékosabbá válik a vízhasználat,
növekszik az ökológiai rendszerek tűrőképessége, pufferkapacitása. Az éghajlatváltozás
fentiekben ismertetett hatásai ugyanakkor fokozni fogják a VGT-ben bemutatott problémákat,
nehezíteni fogják a megoldásokat és az egyre fontosabbá váló határmenti
együttműködéseket.
A terv hatévenkénti felülvizsgálati ciklusai lehetővé teszik az intézkedések módosítását, vagyis a
menetközben pontosabbá váló ismeretekhez és előrejelzett hatásokhoz való rugalmas
alkalmazkodást.
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3

Védelem alatt álló területek

A Víz Keretirányelv kiemelt figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek mellett a védett
területekre is. A VKI szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér,
melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő
élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az
ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag- és nitrát-érzékeny területek, a
természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek
biztosítására kijelölt felszíni vizek. Ebben a fejezetben a védett területek kijelölésével,
nyilvántartásával kapcsolatos információkat foglaljuk össze, az állapot értékelésével az 5.3 fejezet
foglalkozik. A védett területek elhelyezkedését a 3-1. – 3-5. térképmellékletek mutatják be.

3.1

Ivóvízkivételek védőterületei

A Kormány 3058/3581/1991 (XII. 9.) számú határozatával elfogadott rövid- és középtávú
környezetvédelmi intézkedési tervének 19. tétele az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó cselekvési
program kidolgozását írta elő. Az ivóvízbázis védelem célja az emberi tevékenységből származó
szennyezések megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára
kiépített vízművek környezetében és a jövőbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén.
A VKI szerint napi 10 m3 ivóvizet szolgáltató, vagy 50 fő ivóvízellátását biztosító (jelenleg működő
vagy erre a célra távlatilag kijelölt) vízkivétel környezetét (az érintett víztestet vagy annak a
tagállam által kijelölt részét) védelemben kell részesíteni. Ennek a hazai joggyakorlat a közcélú
vízbázisok esetén megfelel.
A vízbázisok védelmét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben 10 meghatározott jogszabályi
kötelezettség írja elő, amely egyaránt vonatkozik a felszíni és a felszín alatti vízbázisokra.
3.1.1 Felszíni ivóvízbázisok
Az alegység területén nem található ivóvízhasznosítás céljáralétesített felszíni vízkivétel.
3.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok
A felszín alatti vízbázisok védelmét biztosító védőidomok és védőterületek11 meghatározásának
szükségességét ugyancsak a már idézett 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet írja elő. Közcélú,
sérülékeny12 felszín alatti ivóvízbázisok esetében a belső, külső és hidrogeológiai védőidomokat és
védőterületeket hatósági határozattal is ki kell kijelölni. A földtanilag védett (nem sérülékeny)
vízbázisoknak csak védőidoma van, de a jogszabály szerint a kutak körül ekkor is kötelezően ki
kell jelölni egy minimum 10 m sugarú belső védőterületet. Egyéb ivóvízminőséget igénylő
vízkivételi helyek esetében (pl. ásványvíz kivételek) a külső és hidrogeológiai védőterületek
kijelölése nem kötelező, de a tulajdonos kezdeményezheti (ez utóbbi körbe tartoznak az
ásványvíz- és gyógyvíz-bázisok is) a védelembe helyezést. (3-1. melléklet: Közcélú vízbázisok)
A belső védőterületek, hogy a termelőkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, állami
illetve önkormányzati tulajdonban kell, hogy legyenek. A többi védőterületen az ingatlan, illetve a
létesítmény tulajdonosának, a tevékenység végzőjének kötelessége, hogy a védőterületi
10

11

12

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről.
Védőidomok és védőterületek a vízkivételi hely környezetében fokozott védelemben részesítendő vízterek, illetve területek. A
védőterület a védőidomok felszíni metszete. A belső védőterület célja a vízkivételi hely közvetlen védelme, a külső védőterületé a
lebomló és bakteriális szennyezésekkel szembeni védelem, a hidrológiai, illetve hidrogeológiai védőterületek pedig a nem lebomló
szennyezésekkel szemben védenek.
Sérülékenynek számít az összes felszíni vízbázis, illetve a felszín alattiak közül az, amelyikre igaz, hogy a felszíni eredetű
szennyeződés 50 éven belül eljuthat a kútba vagy a forráshoz. A felszín alatti vízbázisok összes kapacitásának mintegy
kétharmada sérülékeny ivóvízbázisokból származik.
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határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét – amennyiben az szükséges, külön
engedélyben, illetve kötelezésben kiadott előírások szerint - a vízbázis védelem szempontjait
figyelembe véve végezze.
3.1.3 Ivóvízbázisok védőterületeinek nyilvántartása és kijelölése
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése során összesítettük a KÖVIZIG-eken és a KÖTEVIFEken nyilvántartott védőterületekkel, illetve védőidomokkal rendelkező felszín alatti vízbázisok
listáját. (3-1. táblázat).
3-1. táblázat Védőterülettel rendelkező felszín alatti vízbázisok az alegység területén
A vízbázis
Település
neve

jellege

használati
célja

A védőterület
típusa

Érintett felszín
alatti víztestek

Árpádhalmom

Árpádhalom községi vízmű
vízbázisa

üzemelő egyéb

számított p.2.13.2

Csorvás

Csorvás települési vízmű

üzemelő

becsült

Derekegyh.Derekegyház-Tompahát községi
Tompahát
vízmű
Hódmezővásárhely Vízmű vízbázis

üzemelő egyéb

számított p.2.13.2

üzemelő egyéb

számított p.2.13.2

Mindszent

Mindszent városi vízmű vízbázis

üzemelő egyéb

számított p.2.13.2

Szegvár

Szegvár községi vízmű vízbázisa

üzemelő egyéb

számított p.2.13.2

Székkutas

Székkutas községi vízmű
vízbázisa

üzemelő egyéb

számított p.2.13.2

p.2.13.2

Az alegységen összesen 7 üzemelő vízbázist tartanak nyilván.
A vízbázisok jogi védelmének alapja a védőterület és a védőidom (123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet). A védőterületek és védőidomok méretezése a felszín alatti víz áramlási ideje (elérési
ideje) szerint történik. A védőterületek a védőidomok terepfelszínnel alkotott metszetei. Az egyes
zónáknak különböző funkciójuk van (3-2 táblázat).
Az alegységen belül 2 vízbázisnak van földhivatalban bejegyzett védőterülete, további 19 vízbázis
esetében beszélhetünk részletes számítások alapján meghatározott védőterületekről, és 2 vízbázis
esetében a védőterület csak becslésen alapul. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a vízbázis esetében nem
végezték el a diagnosztikai vizsgálatokat.
3-2. táblázat A védőterületek és védőidomok méretezése és feladata
Védőterület,
védőidom

Elérési idő

Feladata

belső

20 nap

a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a
szennyeződétől és a megrongálódástól

külső

180 nap

a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló
szennyezőanyagok elleni védelem

Hidrogeológiai „A” zóna

5 év

a le nem bomló szennyező anyagok elleni védelem

Hidrogeológiai „B” zóna

50 év

a le nem bomló szennyező anyagok elleni védelem
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A távlati vízbázisoknál csak a hidrogeológiai védőidom, védőövezet B zónájának határát kell
kijelölni, az „A” zóna határait csak akkor, ha a tervezett vízkivételek helye ismert.
A védőterületek tehát különböző nagyságúak, általában a legnagyobb kiterjedésűek a karsztos
vízbázisok védőterületei. A vízbázisok védőterületeit a 3.1 térképmellékletben ábrázoltuk.
A különböző elérési idejű védőterületek azt a célt szolgálják, hogy a meglévő és a jövőbeni
szennyező tevékenységeket különböző mértékben lehessen akadályozni, illetve korlátozni.
A belső védőterületek, hogy a termelőkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, állami
illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védőterületen az ingatlan tulajdonosának
kötelessége, hogy a védőterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét a vízbázis
védelem szempontjait figyelembe véve végezze.

3.2

Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek

3.2.1 Tápanyag-érzékeny területek
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet előírja a tápanyag-érzékeny területek kijelölésének
felülvizsgálatát. A Duna vízgyűjtő 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) lehetősége volt arra,
hogy a területi kijelölés helyett a 91/271/EGK irányelv alá tartozó összes településen a
csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz tápanyag tartalmának 75%-os csökkentésével
teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Ezt a lehetőséget Magyarország
hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a
terület kijelölés módosítása nem szükséges.
3.2.2 Nitrátérzékeny területek
A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, a
vizek meglévő nitrátszennyezettségének továbbá csökkentése. A nitrát érzékenynek minősülő
területeket a 27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet meghatározza. Ezek egy része már korábban
kijelölésre került, a terevzés előtt rögzített állapotot 2008. évi Nitrát országjelentés tartalmazza, a
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)
tematikus fedvényeként. A kijelölt területek az alábbiak szerint csoportosíthatók:
 a Balaton, a Velencei-tó, és a Fertő tó vízgyűjtő területe;
 az ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározók vízgyűjtő területei;
 karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit,
mész- és dolomitmárga képződmények találhatók;
az üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel
külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterületei;
o valamint az előbbiekbe nem tartozó karsztos területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül
mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokális
vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínről 100 év alatt sem érheti el
a nevezett képződményeket;
o továbbá olyan területek, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50
m-nél kisebb mélységben van.
A 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet további nitrát-érzékeny területeket (települések belterülete,
bányatavak 300 méteres környezete és állattartó telepek) ír elő, amelyek MEPAR szinten még
nem lettek kijelölve, de adataik szerepelnek a VGT Adatbázisban. Ezeket a területeket, valamint az
üzemelő és távlati vízbázisok újabban kijelölt felszíni védőterületeit a térképen piros színnel
ábrázoltuk. A 2008. évi Nitrát jelentésben kijelölt MEPAR szintű poligonokat kék szín jelöli. Az
állattartó telepek (8380 db) piros pontokként szerepelnek. Ez a térkép tartalmazza a
o
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jogszabályokban előírt valamennyi nitrát-érzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny
területeket is, amelyeket külön kontúrvonal jelöl). Az MEPAR kijelöléssel az alegység területének
6,7 %-a érintett. (3-3. melléklet: Nitrát-érzékeny területek és felszín alatti víztestek
kapcsolata) A további, MEPAR szinten még nem lehatárolt területek előfordulása szempontjából a
3-2. térkép melléklet ad információt.
A VGT intézkedési javaslatai között szerepel a nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata, a
következő Nitrát Akcióprogramhoz kapcsolódva.

3.3

Természetes fürdőhelyek

3.3.1 Természetes fürdőhelyek kijelölésével érintett víztestek
A fürdővizek kijelölésének elveit a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 13 határozza meg. A rendelet
szabályozza a fürdőhely kijelölésének eljárási rendjét, a vízminőség ellenőrzésének szabályait, a
minősítés és a védőterület kijelölésének módját.
A rendelet hatálya a természetes fürdővizekre terjed ki és nem vonatkozik medencés közfürdőre, a
gyógyfürdőre, valamint olyan mesterségesen létesített vízterekre, amelyek nincsenek
összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel. A víztest kijelölésnél a fürdővíz
használatot figyelembe kell venni. A fürdésre kijelölt helyek száma a jogszabályból adódóan
évente változik az aktuális igények és lehetőségek függvényében. 2008-ban az országosan
nyilvántartott 256 természetes fürdőhelyből 228 strand kijelölése történt meg, a 78/2008. (IV. 3.)
Korm.
Az alegység területén nyilvántartott 5 fürdőhelyből 2008-ban 3 strand volt kijelölve: Mártélyi strand
a Mártélyi Holt-Tiszán (ADO733), Mindszenti kempingstrand és Szentesi Tisza strand a Tisza
Hármas-Köröstől déli országhatárig terjedő szakaszán (AEQ056). A megnevezett strandok csak
területileg érintik az alegységet, az érintett víztestek a 2-20 alegység részét képezik, ezeket a
víztestek
részletesen
a
2-20
alegységterv
tárgyalja.
(3-4.
melléklet:
A
78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája)
Azokat a víztesteket, melyek (egyes szakaszai) fürdési célú vízhasználat miatt védettséget
élveznek, az attribútum táblában „fürdővíz” megjelöléssel láttuk el. A nem víztestként kijelölt
fürdőhelyeket a vízfolyás és állóvíz segédállományok szegmenseivel azonosítjuk a térképi
ábrázolás során. A kijelölt fürdőhelyeket és a fürdővíz használat szempontjából érintett víztesteket
a 3-3 térkép melléklet mutatja be.
3-3. táblázat: Önálló víztestként nem kijelölt, fürdővíz használat miatt védett viz
Üzemelő strandok száma
Alegység

VOR

2-19

3.4

Vízfolyás/állóvíz
szegmens neve

ADO733 Mártélyi Holt-Tisza

Fürdőhely

Mártélyi strand

2008ban

2004-2008
között

1

1

Természeti értékei miatt védett területek

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a víz
jó állapota/potenciálja elérése és fenntartása a természetvédelmi célok egyidejű teljesítésével
lehet eredményes.

13

78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről
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A VGT szempontjából kiemelt területek:
o

„A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) alapján meghatározott
országos jelentőségű védett természeti területek;

o

az egyedi jogszabállyal védett természeti területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek,
természetvédelmi területek);

o
o

a törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek (lápok, szikes tavak),
természeti emlékek (források, víznyelők, barlangok);
az EU szabályozással összhangban kijelölt védettségi elemek (különleges madárvédelmi
terület, különleges és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, jelölt NATURA
2000 terület, jóváhagyott NATURA 2000 terület);

o

a Ramsari Egyezmény keretében kijelölt területek.

A különböző szempontok szerint, a jogszabályi védettség alá tartozó területeket, az érintett
alegységek és víztestek megjelölésével a 3-5. melléklet tartalmazza.
Az országos védelem alatt álló, illetve egyedi jogszabály által védett területeket, a Ramsari
Egyezmény hatálya alá tartozó és a Natura 2000-es területeket térképen mutatja be a VGT. Az „ex
lege” védett természeti területek helyrajzi számos listáit miniszteri tájékoztatóban hirdették ki. A
listák felülvizsgálata és térképi állományainak összeállítása szükséges. Az országos védelem alatt
álló, valamint a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó területeket a 3-4. térképmelléklet, a
NATURA 2000 területeket pedig a 3-5. térképmelléklet mutatja be.
A víztestek érintettségét a VGT keretében elkészült nyilvántartás tartalmazza. Az érintettség
összesítésekor a víztestekkel közvetlenül nem érintkező, a vízgyűjtőterületükön található jelentős
védett területeket is figyelembe kell venni. Természeti értékei miatt védett területek az alegység
területén mindkét felszíni kapcsolattal rendelkező (sekély porózus) felszín alatti víztestet érintik. Az
érintettségre vonatkozó összefoglaló adatokat a 3-4. és 3-5. táblázatok tartalmazzák.
3-4. táblázat:

VKI vízfolyás víztestek (5) természeti értékei miatt védett területtel való
érintettsége (meder szerint)
Érintett vízfolyás víztest
Védettségi kategória
db

%

4

80%

természetmegőrzési

4

80%

madárvédelmi

4

80%

0

0%

nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület
NATURA 2000 terület

Ramsari terület

3-5. táblázat:

VKI állóvíz víztestek (1) természeti értékei miatt védett területtel való
érintettsége (meder szerint)
Érintett állóvíz víztest
Védettségi kategória

nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület

db

%

1

11%

0

0%

NATURA 2000 terület
természetmegőrzési
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Érintett állóvíz víztest
Védettségi kategória

madárvédelmi
Ramsari terület

3.5

db

%

0

0%

0

0%

A halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek

A halas vizekre vonatkozó 2006/44/EK irányelv értelmében külön jogszabályban meg kell
határozni azokat a vízfolyásokat és állóvizeket, amelyek környezeti minőségi jellemzőik alapján
fenntartható módon képesek biztosítani, illetve a vízszennyezettség csökkentése vagy
megszüntetése esetén képesek lennének biztosítani a vízre jellemző őshonos halfajok
természetes biológiai sokféleségét.
Az alegység területén halas víz nincs kijelölve.
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4 Monitoring hálózatok és programok
A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési
tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának
megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid, vagy hosszú távú változásának leírását
lehetővé teszi. A Víz Keretirányelv 8. cikkelye, valamint V. melléklete előírásainak való
megfeleltetés céljából a hazai „hagyományos” észlelő hálózatot jelentősen át kellett szervezni és
2006. december 22-ig be kellett indítani az új, „VKI monitoring” programokat.
A felszíni és felszín alatti vizeket célzó monitoring hálózatok elemei a mérési és mintavételi helyek,
amelyek térbeli elhelyezkedését a 4-1. – 4-6. térképmellékletek mutatják be. A monitoring
program a módszertani előírásokat követő (szabványosított), előre meghatározott jellemzők
ütemezett mérését, illetve észlelését, vizsgálatát jelenti.
A VKI valamennyi célkitűzése, a vizeink jó állapotba helyezése, az ehhez szükséges
intézkedések megalapozása mind a monitoring hálózat működésén alapuló állapotértékelésen
nyugszik. Egy jól kialakított monitoring rendszer működtetési költségeinek sokszorosát
lehet megtakarítani az intézkedések szintjén, mivel az segítséget nyújt az intézkedések
megalapozásában és végrehajtásában, valamint hatékonyságuk nyomon-követésében.
A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából
indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a
fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzőkre, amelyek az ökológiai állapotot
befolyásolják. A felszín alatti vizeknél a programok a kémiai és a mennyiségi állapot
megfigyelését célozzák meg. A védett területeken a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését
olyan jellemzők egészítik ki, amelyeket az egyes védett terület kialakítását előíró jogszabály
határoz meg.
A monitoringgal kapcsolatos alapvető elvárás, hogy biztosítsa az azonos minőségű és
összehasonlítható adatok előállítását, ezért ahol csak lehetséges nemzetközi (ISO, CEN) vagy
nemzeti (MSZ) szabványokat kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a módszert hivatalos
szabványosító szervezet nem hitelesítette, a mérési, vizsgálati eljárás leírásának világosnak és
félreérthetetlennek kell lennie, hogy alkalmazása egyértelmű legyen. A mérést végzőknek a
minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés segítségével a hibák elkerülésére, csökkentésére,
számszerűsítésére és szabályozására kell törekednie.
A hazai mérési, mintavételi-hálózatot eredetileg a vizek különböző célú – általában a hálózat
nevében foglalt, pl. árvízi, üzemi, országos, regionális, törzs, havária, stb. – jellemzésére
alakították ki. A Víz Keretirányelv szerint azonban új feladatok teljesítését is meg kell oldani. A
vizeket megfigyelő monitoring a VKI szerint háromszintű, feltáró, operatív és vizsgálati jellegű. A
programok ütemezése a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 6 éves ciklusaihoz igazodik.
A vizek jellemzését szolgáló rendszeres mintavételi és vizsgálati tevékenység az alapja a Víz
Keretirányelv végrehajtásának, mert e nélkül a fennálló állapot meghatározása és az intézkedések
hatásának nyomon követése nem lenne lehetséges. A megbízható állapotértékelésen alapul
valamennyi későbbi, javító szándékú beavatkozás, majd a végrehajtott intézkedés
eredményességének vizsgálata.
A vizek monitoringjával kapcsolatos egyéb információk a következő linkeken találhatók:
http://www.vizadat.hu/ és http://okir.kvvm.hu/fevi/.
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4.1

Felszíni vizek

A felszíni vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetően kémiai és hidrológiai orientáltságú
hagyományos rendszer kibővült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal.
A VKI monitoring keretében végzett biológiai vizsgálatok a következő élőlénycsoportok
összetételére, egyedsűrűségére, tömegére illetve korszerkezetére terjednek ki:
o

lebegő életmódot folytató algák (fitoplankton),

o

makroszkopikus vízi lágyszárú növényzet (makrofita),

o

aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képző algák (fitobenton),

o

fenéklakó makroszkopikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek), és

o
halak
A biológiai mérések módszertana a 2005-ben az ECOSURV projekt keretében országos ökológiai
felmérés során kidolgozott eljárásokon alapul, míg a hidromorfológiai mérések módszertana 2008.
évben országos méréssorozat és expedíciós bejárás során kidolgozott eljárásokon alapul (lásd
még a 4-1. térképmellékletet és az országos terv 5-1. háttéranyagát).
4-1. táblázat:

A biológiát támogató hidromorfológiai vizsgálatok

hidromorfológiai jellemző

vizsgált paraméter

Hidrológiai viszonyok
az áramlás mértéke és dinamikája
(vízfolyás)
az áramló víz mennyisége és dinamikája
(állóvíz)
tartózkodási idő (állóvíz)
kapcsolat a felszín alatti víztestekkel
(vízfolyás és állóvíz)
A folyó folytonossága (vízfolyás)

Vízjárás
Van-e a vízmélységet és a sebességet jelentősen
befolyásoló duzzasztott szakasz?
Vízmérleg
Van-e a vízmélységet befolyásoló vízszintszabályozás?
Van-e a természetes vízforgalmat befolyásoló emberi
tevékenység?
Középvízszint változása medermélyülés vagy
duzzasztás miatt
Feliszapolódás (meder kolmatációja).
Hosszirányú átjárhatóság
Keresztirányú átjárhatóság (hullámtéri és mentett oldali
holtágak és mellékágak vízellátottsága)

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

a mederágy mérete, szerkezete és anyaga
(vízfolyás és állóvíz)
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Nagy folyók esetén a folyó szabályozottsága
Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a
kisvízi meder meanderezése, valamint a meder
hosszmenti változékonysága
Tavak esetében a mélység területi változékonysága
Fedettség és benőttség (a vízfelület borító és víz alatti
növényzet együttesen)
Meder anyaga
Feliszapolódás/feltöltődés mértéke
Medermélyülés mértéke kotrás nélkül (csak vízfolyás)
Kis és közepes vízfolyások esetén a középvízi és a
kisvízi meder méretei és a középvízi meder partjának
meredeksége
Tavak esetén a medermélyülés jellege
Tó méretei (felülete és kerülete, hosszúsága és
szélessége)
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hidromorfológiai jellemző

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

vizsgált paraméter

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

A biológiai elemekre hatással lévő fizikai, kémiai elemek két nagy csoportja az általános
összetevők és különleges szennyezőanyagok. Az általános jellemzők egy része a biológiai élethez
nélkülözhetetlen alkotója az élő vizeknek, ilyenek például a tápanyagok, az oxigén, különféle sók,
más része a vizekben keletkező, vagy azokba kívülről bekerülő szerves anyag mennyiségére
jellemző, úgynevezett összegparaméter.
A VKI V. melléklete megadja az általános fizikai-kémiai elemek meghatározásához javasolt
„alapkémiai” paramétereket, melyek vizsgálata kötelező:
4-2. táblázat:

A biológiát támogató fizikai-kémiai elemek vizsgálata

Általános fizikai-kémiai elem

Vizsgált paraméter

Átlátszóság (csak tavaknál)

Secchi átlátszóság

Hőmérsékleti viszonyok

Hőmérséklet
Oldott oxigén
Kémiai oxigénigény
Biokémiai oxigénigény
Ammónium ion
Fajlagos elektromos vezetőképesség
pH
Lúgosság
Orto-foszfát ion
Összes foszfor
Nitrát ion
Szerves nitrogén
Összes nitrogén
a-klorofill

Oxigén ellátottsági viszonyok
Sótartalom
Savasodási állapot

Tápanyag viszonyok

A kémiai monitoringba sorolt különleges szennyezőanyagok körét és a rájuk vonatkozó
környezetminőségi előírásokat (EQS) az Unió központilag és kötelezően meghatározta a Víz
Keretirányelv VIII., IX. és X. mellékletében. A kiemelten veszélyes anyagok, illetve az
elsőbbségi anyagok azok, amelyek a vízi környezetre vagy a vízi környezeten keresztül jelentős
kockázatot jelentenek, beleértve az ivóvíz kitermelésére használt vizeket is. A VKI X. melléklet
elsőbbségi anyagokat felsoroló listája 33 anyagot, vagy anyagcsoportot tartalmaz (ún. „33-as lista”)
A felszíni vizek megfigyelése során a helyszíni méréseknél, illetve a mintavételeknél használatos
terepi jegyzőkönyveket a 4-5. melléklet tartalmazza. A fizikai és kémiai vizsgálatokhoz a vízminták
vétele a felszíni vizekből általában sodorvonali, illetve vízközépről merítéssel történik, amely időés térbeli pontmintát eredményez.
A felsorolt biológiai, hidromorfológiai, fiziko-kémiai és kémiai elemekből a vízfolyás és állóvíz
víztestek típusától, valamit az emberi hatások mértékétől függően kialakított felszíni vizek
monitoringja két programot és összesen tíz alprogramot tartalmaz. A monitoringhálózat elemeit a
4-1. melléklet sorolja fel, míg a programok összefoglaló táblázata és leírása az alábbiakban
következik. A monitoring hálózatot és programot a 4-1. térképmelléklet mutatja be. A felszíni
vizekre vonatkozó VKI monitoring követelményeket a felszíni vizek megfigyelésének és
állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 24.) KvVM rendelet foglalja össze.
A feltáró és operatív programok keretében 3 helyen történt mérés, amelyből 1 tavi, 2 pedig
folyóvízi. A 3 ponton a biológiai, hidromorfológiai fiziko-kémiai mérések közül legalább egy elem
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vizsgálata megtörténik, de veszély anyagok mérés nem történik. A monitoring hálózattal való
lefedettség szempontjából a vízfolyás víztestek közül 2 helyen, az állóvizeknél 1 helyen van
mérőhely. A tavak között nincsen olyan összeköttetés, mint a vízfolyásoknál, minden állóvíz víztest
egyedi, így csak önállóan vizsgálhatók. A 9 víztestből hivatalosan csak 1 rendelkezik monitoringgal,
amely a természetes állóvizek 50%-os, az összes (mesterségesekkel együtt) 11%-os lefedettségét
jelenti.
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A felszíni víztestek monitoring programjai és a mérési gyakoriságok
HUSWPS
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4-3. táblázat:
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A feltáró monitoring program két alprogramot tartalmaz: tavak feltáró monitoringja
(HUSWPS_1LW) alprogram és folyók feltáró monitoringja (HUSWPS_1RW) alprogram.
A feltáró monitoring fő céljai, hogy elegendő szintű információt biztosítson a felszíni víztestek
állapotának minősítéséhez, a hosszú távú természetes és antropogén hatások okozta
állapotváltozások kimutatásához, a két- és többoldalú nemzetközi egyezményekben vállalt mérési
kötelezettségek teljesítéséhez ezzel a programmal minimális szinten, de teljesíthető. Az
alegységen feltáró monitorozás nem folyik.
A felszíni vizek operatív monitorozására kockázatosnak minősített víztestek kerültek
kiválasztásra mintaterületi elv alkalmazásával úgy, hogy a különböző típusú terhelések, emberi
beavatkozások kellő reprezentáltsága biztosított legyen. Az operatív monitoring helyeként 2006ban 1 pont lett kijelölve, a veszélyeztető hatásnak megfelelő alprogram végrehajtására. 2008-ban
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és 2009-ben újabb operatív vizsgálati helyek lettek kijelölve így 3 ponton történt már legalább
egyszer mérés A helyek felülvizsgálatát az állapotértékelést követően kell elvégezni, és 2009.
december 22-től az operatív monitoringot a feltárt problémáknak megfelelően szükséges folytatni.
Az állóvíz víztesteknél két operatív alprogram került meghatározásra: a tápanyagtartalom miatt
kockázatos tavak (HUSWPO_1LWNO) alprogram és a hidromorfológiai beavatkozások miatt
kockázatos tavak (HUSWPO_1LWHM) alprogram. Utóbbi alprogram az alegység területén nem
jellemző.
Hidromorfológiai kockázat miatt monitoring pont nem lett kijelölve az alegység területén.
A különböző kockázati tényezők egy víztestnél sokszor kombináltan jelentkeznek, ezért többféle
operatív monitoring alprogram együttes végrehajtására is szükség lehet.
Vizsgálati monitoringot ott működtetnek, ahol ismerethiány felszámolására, vagy rendkívüli
esemény következményeinek kivizsgálására, vagy az operatív monitoring ideiglenes
helyettesítésére van szükség.
A Víz Keretirányelv bevezetése óta hazánkban négy olyan jelentősebb országos felmérés történt,
amely a vizek állapotával kapcsolatos ismerethiány csökkentését célozta, így megfelel a vizsgálati
monitoring elvárásainak. Az expedíciós felmérések helyszíneit a 4-1. térképmelléklet mutatja be.

4.2

Felszín alatti vizek

Hazánkban a felszín alatti vizeink vizsgálata, monitoringja évszázados múltra tekint vissza. Ennek
oka, hogy természeti adottságaink eredményeként a felszín alatti vizek állapota különösen fontos
számunkra, hiszen más vízhasználatokon túl ivóvizünk több mint 95 %-a innen származik.
A felszín alatti vizek monitoringja több szempontból is jelentősen eltér a felszíni vizek vizsgálati
rendszerétől, mivel hazánkban szinte mindenhol van felszín alatt víz, de annak feltárása
nehézséget okoz a térbeli kitejedsége és heterogenitása miatt.
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 alrendszerből épül fel. Az egyiket az állami és önkormányzati
felelősségi körbe tartozó, a közérdek mértékével arányban álló részletességű és sűrűségű, ún.
területi monitoring alkotja. A területi monitoring a következő főbb elemekből 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, felső-dunai monitoring)
- más állami szervezetek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek (pl. MÁFI
megfigyelő kúthálózata és forrásmérései, FVM által fenntartott Talaj Információs Monitoring)
- települési önkormányzatok (elsősorban 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
vízművek által végzett mérések, az ipari üzemek, hulladéklerakók, egyéb szennyezőforrások és a
szennyezett területek környezetének monitoringja.
A jelentési monitoring helyek kijelölésnél és a mérési program meghatározásánál a következő
elveket követték:
o

a mérőállomás és a mérendő paraméterek legyenek reprezentatívak a víztestre és/vagy
egy adott típusterületre (pl. szántó, erdő, feláramlási terület, homokos talaj)

o

az állomás helye és az észlelés (mérés, mintavétel, vizsgálat) tárgya és gyakorisága
illeszkedjen a víztest és/vagy típusterület koncepcionális modelljébe
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o
o
o

lehetőleg minden víztesten legyen legalább három-három mennyiségi és kémiai
állomás
az eloszlás horizontálisan egyenletes, vertikálisan lefelé haladva csökkenő legyen,
valamint a hálózat sűrűsége vegye figyelembe a víztest változékonyságát
a kockázatosnak ítélt víztesteken térben és időben legyen sűrűbb az észlelés, a
mérendő paraméterek körét a probléma határozza meg

o

a védett területeken (ivóvízbázis, felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek), és
határvizeken legyenek állomások

o

a különböző EU direktívák által előírt és már elindított monitoring programok legyenek
figyelembe véve, mint pl. nitrát irányelv, ivóvíz irányelv, Natura2000 területek

o

a különböző üzemeltetők (állami és nem állami) észlelési tevékenysége legyen
összehangolt, hatékony és a lehető legjobb (minőségbiztosított), különösen a
forrásoknál a mennyiségi és kémiai mérések kerüljenek összehangolásra
mennyiségi mérés nyugalmi állapotot tükrözzön (ne termelő kútban történjen)

o
o
o
o

o

a sekély és sérülékeny víztesteknél a típusterületi elv érvényesüljön és inkább állami
üzemeltetésű legyen
a víztest mélyebb részeinek kémiai monitoringja a termelő kutakon alapuljon, az
adatszolgáltatóval a kijelölést le kell egyeztetni
csak jó műszaki állapotú, észlelő kutak, vagy rendszeresen adatszolgáltató termelőkút
legyen beválogatva, azok közül is a hosszabb idősorral rendelkezők, vagy nemzetközi
adatforgalomba már bevontak és/vagy felműszerezett állomások részesüljenek
előnyben
kötelezően vizsgálandó kémiai komponensek és a választható szennyezőanyagok
szükséges, de mégis elégséges körének és vizsgálati gyakoriságának meghatározása
országosan egységes elvek alapján történjen

o

a kémiai monitoringnak ki kell terjednie mindazon anyagok vizsgálatára, melyet a
2006/118/EK irányelv a küszöbérték meghatározásával kapcsolatban megemlít

o

lokális hatások alatt álló észlelőhelyek maradjanak ki, kivétel a felszíni vizekkel való
kapcsolat bemutatására kijelölt állomások
az észlelési hely könnyen megközelíthető, költséghatékonyan, gazdaságosan
észlelhető legyen.

o
o

A Víz Keretirányelv szerint a felszín alatti vizek esetében is egy feltáró és egy operatív
monitoringot programot kell működtetni.
A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle feltáró programot működtetünk,
ebből kettő mennyiségi, négy kémiai monitoring.
A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szintjében bekövetkező változások nyomon
követése, valamint adatok biztosítása a vízmérleg számításhoz és a szárazföldi ökoszisztémák
állapotának meghatározásához, valamint a határon átáramló víz irányának és mennyiségének
becsléséhez.
A vízszint mérési program (HUGWP_Q1) keretében 1685 kútban mérik a vízszintet. Az
észlelések gyakorisága a víztest típusától függ. A termál víztesteknél évente minimum egy mérés
szükséges, általában azonban 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
mérőszalagos), vagy beépített szondával (úszó, nyomásérzékelő, pozitív kutaknál nyomásmérő)
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mérik a hatályos műszaki előírásoknak megfelelően. A kutak jelentős résznél digitális
vízszintregisztráló van beépítve, amelyek 0,1 cm pontossággal, akár óránkénti mérésre is képesek.
A vízhozammérési program (HUGWP_Q2) elsősorban forrásokra vonatkozik, néhány esetben
azonban termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál. A felszín alatti víz minőségének
meghatározása céljából működtetett kémiai feltáró monitoring programok a vízadó típusa,
mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A VKI V. mellékletében kötelezően előírt
kulcsparamétereket és a főelemeket (oldott oxigén, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát,
ammónium, valamint nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát ionok, KOI és lúgosság)
minden kútban megmérik. A többi vizsgálandó komponenst mintaterületi elv alapján határozták
meg.
A sérülékeny külterületi program (HUGWP_S1) a sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg
karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelő, erdő, szőlő,
vagy gyümölcsös található. Az általános kémiai paraméterek mellett ezeken a helyeken közel
harminc növényvédőszer-hatóanyagra és azok bomlástermékeire terjed ki, valamint az erősen
toxikus nehézfémekre (arzén, higany, ólom, kadmium
A sérülékeny belterületi program (HUGWP_S2) ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak
az ipari területeken, vagy településeken elhelyezkedő kutakban. Ebben a programban a tipikus
ipari felhasználású szerves vegyületeket: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus
rákkeltő vegyületeket (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémeket vizsgálnak. Az ipari
szennyezőanyagokat itt is kiegészítik a növényvédőszer vizsgálatok, különösen a falusias
beépítettségű területeken
A termálvíz program (HUGWP_S4) feltáró monitoringja a porózus termál és a meleg vizű karszt
víztestekre terjed ki. Célja elsősorban a természetes vízminőség jellemzése, illetve a termálvíz
használatából eredő vízminőség változás követése. A termálvíztestek a megfigyelése 85
monitoring ponton, hatévenként egyszeri mintavétellel történik, az általános vízminőségi
paraméterekre.
A felszín alatti vizek mintázása a monitoring pont típusától függ. Forrásoknál általában merített
mintát vesznek, figyelőkútból tisztítószivattyúzást követően mintavevő szivattyúval, termelőkútból a
mintavevő csapon keresztül történik a mintavétel. A terepi jegyzőkönyvek a 4-6. mellékletben
találhatók.
A határokkal osztott víztestek esetében a szomszédos országokkal a határvízi egyezmények
keretében adatcserére kijelölt kutak (117 állomás) a VKI monitoring részét képezik. Ezen felül a
jelen monitoring rendszer pontjai a Duna Védelmi Egyezményhez kapcsolódóan a Duna medence
szinten kijelölt, jelentős, határokkal osztott felszín alatti víztestek monitoringját is biztosítják (854
állomás).
A felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi monitoringjának mintavételi helyeit a 4-2. – 4-4.
térképmellékletek mutatják be. A 4.2 mellékletben a feltáró monitoring programba, vagy
„jelentési monitoringba” kijelölt kutak és források listája, valamint a vizsgálati program
meghatározása szerepel. A 4-4. melléklet többek között tartalmazza azoknak a jogszabályoknak,
szabványoknak és műszaki előírásoknak a listáját is, amelyek a felszín alatti vizek vizsgálatával
kapcsolatosak.
A 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szerint a gyenge kémiai állapotú felszín alatti víztesteken
operatív monitoringot kell üzemeltetni. Az állapotértékelés eredményeképpen számos víztest
kapott gyenge minősítést, amelyet az alap kémiai paraméterek, például a nitrát és/vagy a
peszticidek (diffúz terhelés) és/vagy alifás klórozott szénhidrogének (pontszerű szennyezők)
küszöbértéket meghaladó jelenléte indokolt.
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Az alap kémia paraméterek (nitrát, ammónia, szulfát, klorid, elektromos vezetőképesség)
túllépései miatt gyenge állapotúnak minősített víztesteken a HUGWP_O1, vagy HUGWP_O2
operatív program végrehajtása szükséges.
A HUGWP_O1 operatív programban a gyenge állapotúnak minősített víztest valamennyi
monitoring-pontján - kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért mintavételi helyek - évente
kétszer az alapkémiai paramétereket kell vizsgálni
A HUGWP_O2 operatív programot a gyenge állapotúnak minősített víztest ivóvíz-termelő
objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszíni szennyezéstől bizonyítottan védett vízadókat
szűrőző objektumokat (21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 2. § k) pontja szerint), amelyeknél a
HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_O2 programban évente négy mérést kell
végezni alap kémia paraméterekre.
Növényvédőszer küszöbérték feletti kimutatása miatt gyenge állapotúnak minősített víztesteken a
HUGWP_O3 operatív programot kell alkalmazni, amelyben a víztestek valamennyi monitoringpontján évente egyszer vizsgálni kell a peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a
HUGWP_O1, vagy HUGWP_O2 operatív programban meghatározottak szerint.
A pontszerű szennyezőforrásból származó alifás klórozott szénhidrogének túllépései miatt gyenge
állapotúnak minősített víztestek esetében a víztest azon monitoring-pontjain kell a HUGWP_O4
operatív programot alkalmazni, melyek a szennyezőforrás hatáskörzetében helyezkednek el.
HUGWP_O4 programban az alifás klórozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kötelező,
valamint az alap kémia paraméterekre a HUGWP_O1, vagy HUGWP_O2 operatív programban
meghatározott módszer szerint évi kettő, vagy négy mérés szükséges.
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4-4. táblázat:
területén

A felszín alatt vizek kémiai és mennyiségi monitoring pontjai az alegység
Figyelő /
termelő

Mennyiségi
mérés

Forrás /
kút

Alegység

Eperjes
Kiskirályság
2288
Eperjes
Kiskirályság
2305
Fábiánsebestyén 3931

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Földeák 2322

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Árpádhalom 4556

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Gádoros 2307

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Hódmezővásárhely 2318

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Hódmezővásárhely 2320

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Hódmezővásárhely 2321

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Hódmezővásárhely 2324

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Hódmezővásárhely 2467

figyelő

vízszint

sp.2.11.2

kút

2-19

Hódmezővásárhely
Szikáncs vm.1
Hódmezővásárhely
Vm.Kása-erdő II
Hódmezővásárhely
Vm.Kása-erdő VI
Hódmezővásárhely
Vm.Kása-erdő VIII
Orosháza 2312

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

kút

2-19

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.1

kút

2-19

Orosháza 4189

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Orosháza, Szentetornya

figyelő

vízszint

p.2.13.2

kút

2-19

Csanádapáca 2314

figyelő

vízszint

sp.2.13.1

kút

2-19

Csanádapáca Vm.1

termelő

kút

2-19

Szeged 2484

figyelő

vízszint

sp.2.11.2

kút

2-19

Cserebökény Csb XX/a

figyelő

vízszint

p.2.13.2

kút

2-19

Derekegyház a 4187

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Derekegyház
GN_DEE_01A figyelő
Derekegyház
GN_DEE_01B figyelő
Kunszentmárton 3829

figyelő

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.12.2

kút

2-19

Makó 2432

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Makó 4514

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Makó Vm.I

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

Makó Vm.II

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

Monitoring pont neve
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Figyelő /
termelő

Mennyiségi
mérés

Forrás /
kút

Alegység

Mártély 4250

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Mindszent 2428

figyelő

vízszint

sp.2.11.2

kút

2-19

Mindszent 3929

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Mindszent -1

figyelő

vízszint

pt.2.1

kút

2-19

Mindszent -4

figyelő

vízszint

p.2.13.2

kút

2-19

Mindszent Vm.Észak u 2

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

Mindszent Vm.Észak u III

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

Nagymágocs 4249

figyelő

sp.2.13.2

kút

2-19

Nagytőke TIM-I 0406 A
piezométer
Szegvár GN_SZV_01A
figyelő
Szegvár GN_SZV_01B
figyelő
Szegvár GN_SZV_03A
figyelő
Szegvár GN_SZV_03B
figyelő
Szegvár 2290

figyelő

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Székkutas 2304

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Székkutas Vm.2

termelő

kút

2-19

Szentes
Cserebökény
2287
Szentes
Cserebökény
2306
Szentes
Cserebökény
4248
Szentes GA_SZN_01A
mg. figyelő
Szentes GA_SZN_01B
mg. figyelő
Szentes 2284

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Szentes 2293

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Szentes 2294

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Szentes 2463

figyelő

vízszint

sp.2.13.2

kút

2-19

Szentes
-Szentlászló_TIM-I 0706
Szentes Vm.Berekhát II/3

figyelő

kút

2-19

termelő

sérülékeny
sp.2.13.2
külterületi
védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

Szentes Vm.Sörgyár S
I/2
Csorvás X/f-1j. figyelő

termelő

védett rétegvíz p.2.13.2

kút

2-19

sp.2.13.2

kút

2-19

Csorvás X/f-2 j. figyelő

figyelő

sp.2.13.2

kút

2-19

Monitoring pont neve

4. fejezet

Kémiai
mérés

vízszint
sérülékeny
külterületi
sérülékeny
belterületi
sérülékeny
belterületi
sérülékeny
belterületi
sérülékeny
belterületi

figyelő
figyelő
figyelő
figyelő

Víztest kód

védett rétegvíz p.2.13.2

sérülékeny
külterületi
sérülékeny
külterületi

figyelő
figyelő

figyelő
vízszint

sérülékeny
külterületi
sérülékeny
külterületi
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4.3

Védett területek

A védett területeknél a felszíni és felszín alatti monitoring programokat kiegészítik olyan
jellemzőknek a megfigyelésével, amelyeket az a közösségi joganyag tartalmaz, amely alapján
az egyes védett területeket kialakították. A védett területeket a 3. fejezet mutatja be, ezért ebben
a részben kizárólag azok monitoringjával foglalkozunk. A felszíni és felszín alatti vizekkel
kapcsolatban lévő védett területeken működtetett monitoring programok listáját a 4-3. melléklet, a
mintavételi helyeket a 4-6. térképmelléklet tartalmazza.
A Víz Keretirányelv 7. cikkelye előírja, hogy monitoringozni kell azokat a víztesteket, amelyekből
napi átlagban több mint 100 m3 ivóvizet termelnek ki. A 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről meghatározza azokat a paramétereket és
határértékeket, amelyek emberi fogyasztás szempontjából számottevőek. Az ivóvízkivételek
védőterületein belül a monitoringot ki kell terjeszteni minden olyan anyagra, mely szerepel az
„Ivóvíz Irányelv” követelményrendszerében és hiányzik a VKI által megadott általános paraméter
és veszélyes szennyezőanyag listáról.
E monitoring program működtetői azok az üzemeltetők, akik emberi fogyasztásra vizet termelnek ki,
azaz a vízművek és az élelmiszeripari üzemek. A mintavétel gyakoriságát és a vizsgálatok körét a
víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002 (IV. 25.) KöViM rendelet határozza meg. E szerint
legalább hatévenként egyszer minden vízműtelepen az arra kijelölt vízkivételi ponton alapállapotfelmérést kell végezni. A vízbázis sérülékenységétől és a termelés kapacitásától függően ennél
sűrűbb vizsgálat van előírva (pl. a felszíni ivóvízkivételeknél napi-heti mintavétel).
A 4-2. mellékletben felsorolt ivóvízbázis monitoring helyek nem tartalmazzák az összes mintavételi
pontot, hanem csak azokat, amelyeket reprezentatív helyként a jelentési monitoringba kijelöltek.
Az ivóvízkivételére kijelölt monitoring helyek darabszáma összesen 1453, amelyből felszíni víz
minőségére 20 pont, felszín alattira 1408 pont vonatkozik, a többi mennyiségi észlelőhely. Az
ivóvizek vizsgálatával kapcsolatos további információk a következő honlapon találhatóak:
http://www.antsz.hu/portal/portal/ivoviz.html.
A tápanyag- és nitrátérzékeny területek monitorozása a mai gyakorlatban már nem jelent külön
programot. A felszíni vizek vizsgálata általában kiterjed a tápanyag viszonyok monitorozására, így
a tápanyag-érzékeny vizeknél az általános felszíni vizes program működtetése elegendő. A
240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet sorolja fel a települési szennyvíztisztítás szempontjából
érzékeny felszíni vizeket, amelyeken a VKI felszíni vizekre vonatkozó feltáró és operatív
monitoring programok keretében vizsgálva 27 mintavételi hely található.
A nitrátérzékeny területeken a monitoring működtetéséről a környezetvédelemért felelős
miniszternek kell gondoskodnia a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről szóló 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet szerint. A régebbi és a VKI szerint kialakított
monitoring programmal ezt úgy oldották meg, hogy az országos hálózat kijelölésekor a „Nitrát
Irányelv” elvárásait is figyelembe vették, így ugyanazok a helyek alkalmasak a két irányelv
követelményeinek a teljesítésére.
A felszíni vizek esetében a feltáró monitoring program felel meg a „nitrát rendelet” által
meghatározott négyévenkénti, havi gyakoriságú mintavételnek és a tápanyagviszonyok
vizsgálatának. A nitrátérzékeny területek monitoring programjában 218 felszíni víz mintavételi hely
található. A felszín alatti víz vizsgálatára a vízkészlet szempontjából jellemző helyek kiválasztását,
a mintavételeket szabályos időközönként végzését, valamint a gyakoriság hidrogeológiai
adottságoktól és a vízkivétel mennyiségétől való függőségét írja elő a rendelet. Ezeket a
szempontokat a „VKI jelentési monitoring” állomások kijelölésénél is alkalmazták, ezért csak
azokat a helyeket kellett meghatározni, amelyek érdektelenek a nitrát-érzékenység szempontjából
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(pl. termálvíz, vagy más védett rétegvizet észlelő kutak). Végeredményben 833 olyan felszín alatti
kémiai monitoring pont van, amely a nitrátérzékeny terület vizsgálatát célozza.
A természetes fürdőhelyek monitoringja számos elemmel egészíti ki a felszíni vizeknél általában
alkalmazott méréseket. Hazánkban jelenleg 275 természetes vizű fürdőhelyet tartanak nyilván, így
a monitoring pontok száma is ennyi. A fürdővizek monitoringjával kapcsolatban további információk
az ÁNTSZ honlapján találhatóak http://www.antsz.hu/portal/portal/furdoviz1.html.
A védett természeti területeken a monitoring működtetéséről a természetvédelemért felelős
miniszternek kell gondoskodnia. A nemzeti park igazgatóságok kezelésében, vagy felügyelete alatt
lévő területeken a fenntartási, kezelési tervek tartalmazzák az adott védett terület monitoringjával
kapcsolatos feladatokat. Gyakorlatilag minden védett természeti terület egyedi, így annak
vizsgálata, az állapotváltozás nyomonkövetése, értékelése is egyedi.
A Natura2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.) Korm rendelet (az európai
közösségi jelentő-ségű természetvédelmi rendeltetésű területekről), végrehajtását támogatják a
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett vizsgálatok. Az NBmR
szabványosított biodiverzitás-monitorozási alapelveket, eljárásokat és programot jelent, amelynek
keretében egységes mintavételi és értékelési módszertan került kidolgozásra, illetőleg a rendszer
jelenleg is fejlesztés alatt áll.
Az NBmR szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából
érdekes vízi és vizes élőhelyekere is kiterjed. A már rendelkezésre álló módszertani kézikönyvek
alapján a mintavételi eljárások (vízi makroszkópikus gerinctelenek, halak) és a vizsgálati
módszerek az NBmR és a VKI biológiai monitoringban közel azonosak, azonban az
állapotértékelési kritériumok különbözőek (állapotértékelés az 5. fejezetben található). Az NBmR
keretében vizsgált 124 élőhely négyzet (quadrát) mindegyike érint valamilyen víztestet: vízfolyást,
állóvizet, erősen módosított, és/vagy felszín alatti víztestet. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszerrel
kapcsolatosan
részletes
információk
az
alábbi
helyen
találhatóak:
http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr.
Az őshonos halak életfeltételeinek biztosítása céljából védett 7 víztesten 14 ponton történik
kémiai paraméterekre (pl. oxigéntartalom, nitrogénformák, réz, cink, stb.) vízvizsgálat. A „halas
vizek” monitoringban szükséges mintavételi gyakoriságot, illetve a mérendő komponensek körét, a
határértékeket és a minőségi jellemzők mérésével szemben támasztott módszertani
követelményeket „az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a
halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok
ellenőrzéséről” című 6/2002 (XI. 5.) KvVM rendelet határozza meg.
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4-5. táblázat: Monitoring pontok a Kurca alegység területén a védett területeken

+

+

Csorvás X/f-2 j. figyelő

FA

+

+

Derekegyház GN_DEE_01A figyelő

FA

KÖVIZI
G
KÖVIZI
G
KTVF

Derekegyház GN_DEE_01B figyelő

FA

KTVF

Hódmezővásárhely Szikáncs vm.1

FA

VH

+

Hódmezővásárhely Vm.Kása-erdő II

FA

VH

+

Hódmezővásárhely Vm.Kása-erdő VI

FA

VH

+

Hódmezővásárhely Vm.Kása-erdő VIII

FA

VH

+

Kemping strand, Mindszent

FE

ANTSZ

Kurca-csatorna

FE

KTVF

Makó Vm.I

FA

VH

+

Makó Vm.II

FA

VH

+

Maros Szabadstrand, Makó

FE

ANTSZ

Maros, 24 fkm feletti kőrugany, Makó

FE

NPI

+

Maros, a jobb parton, Szeged

FE

NPI

+

Maros, a makói hídnál, Makó

FE

NPI

+

Maros, a torkolat felett a jobb parton, Szeged

FE

NPI

+

Maros, csatorna befolyó a jobb parton, Szeged

FE

NPI

+

Maros, kövezés a jobb parton, Maroslele

FE

NPI

+

Maros, Pulykamajori mederrendezés, Makó

FE

NPI

+

Mártélyi rizsföldek

FE

NPI

14

Ivóvízbázis

Halas víz - kémiai

FA

Élőhely

Csorvás X/f-1j. figyelő

Halak - biológiai

+

Fürdővíz

VH

Makroszkópikus
gerinctelenek

Tápanyagérzékeny

Felelős szervezet

FA

Nitrátérzékeny

14

Csanádapáca Vm.1

16

Monitoring pont neve

Víz típusa

15

NBmR

+
+

+
+

+

+

FA – felszín alatti, FE – felszíni

15

ÁNTSZ – közegészségügyi hatóság,
KÖVIZIG – környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, KTVF – környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, NPI – nemzeti park igazgatóság, VH – vízhasználó (engedélyes üzemeltető)
16

+ vízminőség vizsgálat, * - mennyiségi mérés
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VH

+

Nagytőke TIM-I 0406 A piezométer

FA

KTVF

strand, Mártély

FE

ANTSZ

Szegvár GN_SZV_01A figyelő

FA

KTVF

+

Szegvár GN_SZV_01B figyelő

FA

KTVF

+

Szegvár GN_SZV_03A figyelő

FA

KTVF

+

Szegvár GN_SZV_03B figyelő

FA

KTVF

+

Székkutas Vm.2

FA

VH

Szentes GA_SZN_01A mg. figyelő

FA

KTVF

+

Szentes GA_SZN_01B mg. figyelő

FA

KTVF

+

Szentes --Szentlászló_TIM-I 0706

FA

KTVF

+

Szentes Vm. Berekhát II/3

FA

VH

+

Szentes Vm. Sörgyár S I/2

FA

VH

+

Tisza Naturista Strand, Mindszent-Anyas

FE

ANTSZ

+

Tisza strand, Szentes

FE

ANTSZ

+
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Halas víz - kémiai

FA

Élőhely

Mindszent Vm.Észak u III

Makroszkópikus
gerinctelenek

+

Fürdővíz

VH

Halak - biológiai

Tápanyagérzékeny

Felelős szervezet

FA

Nitrátérzékeny

14

Mindszent Vm.Észak u 2

16

Monitoring pont neve

Víz típusa

15

NBmR

+
+

+
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5 A vizek állapotának értékelése, jelentős vízgazdálkodási
kérdések azonosítása
A VKI alapcélkitűzése a vizek jó állapotának, illetve a mesterséges és erősen módosított felszíni
víztestek esetében a jó ökológiai potenciáljának elérése. A víztestek minősítésének alapvető
célja annak bemutatása, hogy az egyes víztestek jelenlegi állapota milyen, a célul kitűzött
állapothoz képest. A minősítés által jelzett problémák azonosítása, vagyis annak meghatározása,
hogy a jó állapottól/potenciáltól való eltérésnek milyen okai vannak, az intézkedések tervezésének
alapja. Az 5. fejezet a felszíni és a felszín alatti víztestek állapotának minősítését és a jelentős
vízgazdálkodási kérdések (emberi hatásokból származó problémák) és a fő intézkedési irányok
azonosítását mutatja be.
A minősítés elsősorban a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épült, és az EU
útmutatásainak megfelelő, Magyarországon kidolgozott vagy adaptált módszerek alkalmazásával
készült. A tervezés tapasztalatai szerint mind a monitoring, mind a minősítési rendszer
jelentős fejlesztésre szorul a következő tervezési ciklusban.
Az eredmények több tekintetben bizonytalanok. A monitoring nem elég részletes: sok az
adathiányos víztest, esetenként a kijelölt pontok nem reprezentatívak, a mérések gyakorisága sok
helyen nem elegendő az időbeli változékonyság követésére. Másfelől pedig a minősítési
módszerek nem megfelelő érzékenységűek, a kevés adat nem tette lehetővé a szükséges
részletességű ellenőrzést és az igazolást, emiatt esetenként az osztályhatárok az indokoltnál
szigorúbbak vagy enyhébbek.
A hiányosságok alapvető oka, hogy mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek esetében a korábbi
gyakorlathoz képest új, az ökológiai szempontokat előtérbe helyező minősítési módszereket kellett
bevezetni. Számottevően megnőtt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos adatigény. A VKI-nak
megfelelő monitoring 2007-ben indult, tehát igen rövid adatsorok álltak rendelkezésre. A
módszerek és a monitoring is az újszerű követelményeknek való megfelelés első változata,
amelyet a tervezés első ciklusában szerzett tapasztalatok alapján fejleszteni, módosítani kell. A
feladat sürgős, mert el kell kerülni, hogy a VGT 2015. évi felülvizsgálatakor a fenti hiányosságok
továbbra is akadályozzák a megfelelő biztonságú minősítést és ezen keresztül az intézkedések
pontosítását.
A víztestek első, a kiinduló állapot rögzítését célzó minősítése az említett gondok ellenére
elegendő alapot szolgáltatott az intézkedések tervezéséhez. Felhasználva a 2. fejezetben
ismertetett, a terhelésekre és igénybevételekre vonatkozó információkat, a jelentős
vízgazdálkodási problémák – a veszélyes anyagok kivételével –, így is megfelelő biztonsággal és a
tervezés első fázisában szükséges a pontossággal azonosíthatók voltak. (Lásd 5.4. fejezet).
A felszíni és felszín alatti víztestek minősítésének módszereivel és az eredmények értékelésével
az 5.1, illetve 5.2 fejezet foglakozik, a védett területek állapotértékelésének eredményeit pedig az
5.3. fejezet foglalja össze.
A részletek bemutatása előtt áttekintjük a víztestek minősítésének végeredményét (5-1.
táblázat). A minősítés mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek esetében több minőségi elem
vizsgálatára épül. Felszíni vizeknél az ökológiai és a kémiai állapotot, míg felszín alatti vizeknél a
mennyiségi és a kémiai állapotot kell minősíteni. Az egyes víztestek összesített minősítését a két
rész-minősítés közül mindig a rosszabbik határozza meg. Adathiány esetén a minősítés nem, vagy
csak részben végezhető el. A táblázat jól mutatja a hazai minősítési munka két fontos konklúzióját:
a felszín alatti vizeink viszonylagos jó állapota mellett a felszíni vizek zömében a mérsékelt
osztályba tartoznak; és jelentős az adathiány, különösen a kémiai minősítéshez szükséges
veszélyes anyagok tekintetében.
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5-1. táblázat: Víztestek minősítésének összefoglaló jellemzői
Víztestek minősítésének elemei

kiváló

jó

mérsékelt

gyenge

rossz

adathiány

db / %

db / %

db / %

db / %

db / %

db / %

Vízfolyások (18 db víztest)
ökológiai állapot

1/6

7 / 38

8 / 44

0/0

kémiai állapot

2 / 12
18 / 100

összesített állapot
Állóvizek (2 db víztest)
ökológiai állapot

1 / 50

1 / 50

kémiai állapot

2 / 100

összesített állapot
Felszín alatti vizek (5 db víztest)
mennyiségi állapot

4 / 80

1 / 20

0/0

kémiai állapot

4 / 80

1 / 20

0/0

összesített állapot

0/0

1

A felszíni vizek esetében az ökológiai minősítés ötosztályos (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge és rossz), míg a kémiai
állapot minősítése vagy jó, vagy gyenge lehet. A víztest állapotát az ökológiai és a kémiai minősítés közül a
rosszabbik határozza meg. Az összesítet minősítésre az EU nem ad pontos útmutatást, Magyarországon a többi
tagállamhoz hasonlóan a következő módszert alkalmazta: az állapot kiváló, ha az ökológiai állapot kiváló és a kémiai
állapot jó, illetve egyéb esetekben a kettő közül a gyengébbik határozza meg a minősítést (feltéve, hogy a nem jó
kémiai minősítés az összevetésben „mérsékeltnek” tekinthető).

2

A mesterséges halastavak teszik ki az adathiányos víztestek nagy részét, a természetes állóvíztestek ökológiai
állapotát tekintve például csak 20% adathiányos.

5.1

Felszíni vizek állapotának minősítése

5.1.1 Vízfolyás víztestek ökológiai és kémiai állapotának minősítése
A felszíni vizek esetében a minősítés a VKI-ban és a kapcsolódó útmutatóban előírt, részben
közösségi, részben nemzeti szinten rögzített módszereket követi 17 , ezek figyelembevételével
készültek el a hazai típus-specifikus minősítési rendszerek is.
Tekintettel arra, hogy az első VGT tervezési időszakra nem állt még elegendő biológiai
monitoring adat rendelkezésre, az állapotértékelés módszertana a jövőben további
felülvizsgálatra és fejlesztésre szorul. A kevés adat miatt egyelőre nagy az osztályba sorolás
bizonytalansága is, ezért a monitoring vizsgálatok bővítésére és a mérési gyakoriság növelésére is
szükség van.

17

A Víz Keretirányelv egységes szemléletű, ökológiai alapokon nyugvó, a vízi ökoszisztémák védelmét előtérbe helyező minősítési
rendszert vezetett be, melyet az irányelv V. melléklete és az ECOSTAT útmutató pontosan rögzítenek.
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A módszertani fejlesztések során figyelembe kell venni azt a kötelezettséget, hogy 2012-ig végre
kell hajtani az ökológiai minősítő rendszerek európai szintű interkalibrációját. Másik fontos
szempont a továbbfejlesztésnél, hogy az emberi hatásokat érzékenyen jelző minősítési
módszerekre van szükség. A biológiai módszerek igazolását először hazai szinten indokolt
elvégezni, statisztikai szempontból kielégítő részletességű adatgyűjtéssel (vizsgálati monitoring),
adatelemzéssel, szakemberek széles körű bevonásával.
Az ökológiai állapot minősítése 5 osztályos skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz), a
víztípusra jellemző, az antropogén szennyezésektől, hatásoktól kvázi mentesnek tekinthető ún.
referencia állapothoz viszonyítva történik. A kémiai minősítés ezzel szemben csak két osztályos
(jó vagy nem éri el a jót), attól függően, hogy megfelel-e a környezet minőségi határértékeknek. A
minősítés menetét és elemeit az 5-1. ábra mutatja be. A módszertani leírást az 5-1. (biológia
minősítés), 5-2. (fizikai-kémia és kémiai minősítés) és az 5-4. (hidromorfológiai minősítés)
háttéranyagok tartalmazzák.
5-1. ábra:

A felszíni vizekre vonatkozó
minősítési rendszer sémája

 5
élőlénycsoportra
(fitoplankton,
fitobenton, makrofiton, makrozoobentosz
és halak) vonatkozó biológiai jellemzők,

Biológiai elemek
FP

FB

MF

MZ

Hal

K

K

K

K

K

J

J

J

J

J

M

M

M

M

M
Gy
R

Gy

Gy

Gy

Gy

R

R

R

R

Legrosszabb
osztály

Ökológiai
állapot
K

Fizikai-kémiai elemek
Szerv. Táp.

Sót.

Sav.

K

K

K

K

J

J

J

J

Legrosszabb
osztály

J
M
Gy

<J

<J

<J

<J
R

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

K

K

K

K

K

<K

<K

<K

<K

<K

<K

Víztest
állapota
K

Legrosszabb
osztály

J
M
Gy

Egyéb specifikus szennyezők (fémek)

R

Jó
Nem

Veszélyes anyagok (elsőbbségi lista)
Jó
Nem

Az ökológiai állapot meghatározásához
figyelembe vett minőségi elemek:

Rosszabb osztály

Kémiai
állapot
Jó
Nem

 fizikai-kémiai
elemek
(szervesanyag,
tápanyag, sótartalom és pH),
 egyéb
specifikus
szennyezőanyagok
(fémek),
 hidromorfológiai jellemzők (hosszirányú
átjárhatóság,
vízszintek
és
sebességviszonyok,
keresztirányú
átjárhatóság és a parti sáv állapota,
mederviszonyok, felszín alatti vizekkel
való kapcsolat).
Az ökológiai minősítés során a biológiai
minősítés határozza meg az összesített
minősítés eredményét, azzal, hogy kiváló
ökológiai állapotú egy víztest csak abban az
esetben lehet, ha a hidromorfológiai és a
fizikai-kémiai osztályozás szerint is kiváló, jó
állapotú pedig akkor, ha a fizikai-kémiai
osztályozás is jó.

Az ún. kémiai állapot minősítése egy EU szinten rögzített veszélyes anyag lista (ún. „elsőbbségi
lista”) alapján kétosztályos skálán történik (a víztest akkor jó állapotú, ha valamennyi anyag esetén
megfelel az ugyancsak EU szinten rögzített határértékeknek18, és nem jó állapotú, ha ez akár csak
egyetlen anyagra nem teljesül).
A mesterséges és az erősen módosított állapotú víztestek esetén a minősítés kiindulási alapja
a maximális ökológiai potenciál, egy hasonló természetes állapotú víztest referencia-állapotából,
vagy a víztest fenntartandó funkciójából vezethető le, és a potenciálisan elérhető legjobb állapotot

18

A különleges szennyezőanyagok körét és a rájuk vonatkozó környezetminőségi előírásokat (EQS) az Unió központilag és
kötelezően meghatározta a Víz Keretirányelv IX. mellékletében és a 2009/105/EK irányelvben. A határértékek az 5-2.
háttéranyagban találhatók.
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jelenti. Az osztályba sorolás is azonos felbontású, csak az ökológiai „állapot” helyett a megfelelő
szintű „potenciál” kifejezést kell alkalmazni.
A több elemből álló minősítések esetén mindig a legrosszabb határozza meg az összetett
minősítést. A víztest állapotát az ökológiai és a kémiai minősítés közül a rosszabbik határozza
meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az állapot kiváló, ha az ökológiai állapot kiváló és a kémiai
állapot jó, illetve a nem jó kémiai minősítés az összevetésben mérsékelt minősítésnek számít.
5.1.1.1 Biológiai állapot értékelése
A bemutatott minősítési elemekre vonatkozóan egy-egy víztesten eltérő számú minőségi
elem állt rendelkezésre az 5-1. ábra szerinti ökológiai minősítéshez. Ez részben tudatos, a
monitoring tervből következik, részben a mintavételi és mérési problémák okozta hiányosságok
miatt alakult így. Annak érdekében, hogy a kevés információból adódó torzítások kiküszöbölhetők
legyenek, azok a víztestek nem kaptak minősítést, melyeknél nem állt rendelkezésre legalább egyegy minősítő elem, amelyek a két legfontosabb emberi hatást jelzik. Ez az indikátor a szennyezés
jellemzésére a fizikai-kémiai vagy a fitobentosz szerinti minősítés valamelyike, a hidromorfológiai
hatásoknál pedig a makrofita, a makroszkópikus gerinctelenek vagy a halak közül legalább az
egyik minősítése. További szelekciót jelentett a megbízhatóság alapján történő mérlegelés. A
minősítés megbízhatóságának megállapításához az osztályba sorolásnál mértékadó minősítési
elem megbízhatóságát vették alapul (több azonos elemnél átlagot képezve). Alacsony
megbízhatóság esetén megvizsgálták, hogy a mértékadó elem eredményét alátámasztja-e másik
minősítési elem. Ha nem volt ilyen, akkor az alacsony megbízhatóságú eredményeket törölték
annak érdekében, hogy kerüljék a téves besorolás kockázatából származó bizonytalanság
növelését.
A fenti megfontolásokkal a 18 vízfolyás víztestből összesen 16-ra (89 %) készült ökológiai
minősítés. Ebből 3 (17 %) esetében alacsony az osztályba sorolás megbízhatósága. A
vízfolyások ökológiai állapotát (erősen módosított és mesterséges víztestek esetén potenciálját) és
az egyes minőségi elemek szerinti minősítések eredményeit 5-1. – 5-4. térképmellékletek
mutatják be. Az osztályba sorolás arányait a minősítés részét képező elem csoportonként és
víztest kategóriánként az 5-2. és 5-3. táblázatok foglalják össze.
5-2. táblázat: Vízfolyás víztestek ökológiai minősítésének eredményei minőségi elemenként
és összesítve, a víztestek darabszáma szerint
Állapot/
potenciál
/osztály

Biológiai
osztályozás
db

%

Jó

3

Mérsékelt
Gyenge

Hidromorfológiai
osztályozás
db

%

Fizikai-kémiai
osztályozás
db

%

17

8

6

33

8

44

Specifikus
szennyezők
(fémek)
db

%

Ökológiai
minősítés
db

%

44

1

6

7

39

7

39

2

11

8

44

1

6

2

11

Kiváló

Rossz
Nincs adat
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5-3. táblázat: Vízfolyás víztestek
kategóriákban

ökológiai

minősítésének

eredményei

a

különböző

Víztest kategória
Osztály

Természetes jellegű
db

%

Erősen módosított
db

%

Mesterséges
db

%

1

12,5

Kiváló
Jó
Mérsékelt

3

30

4

50

Gyenge

7

70

1

12,5

2

25

8

100

Rossz
Nincs adat
Összes vizsgált víztest

10

100

Az 5-2. ábrán az összesített ökológiai minősítés eredményei láthatók, bemutatva a vízfolyások
hossza szerinti arányokat. Az ábra is jelzi, hogy az adathiány főleg a kisvízfolyásokra jellemző,
hiszen az adathiány aránya a víztestek összes hosszának arányában kedvezőbb, mint a víztestek
darabszámára vetítve.
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5-2. ábra:

Vízfolyás víztestek ökológiai minősítése a víztestek száma és hossza szerinti
megoszlásban
Ökológiai állapot, víztestek száma alapján
0%
6%
11%
0%

39%
44%

adathiány

rossz

gyenge

mérsékelt

jó

kiváló

Ökológiai állapot, vízfolyások hossza alapján

2,7%

0% 4,6% 0%

39,6%

53,1%

adathiány

rossz

gyenge

mérsékelt

jó

kiváló

Az eredmények mutatják, hogy a vízfolyásoknak több mint 90 %-a nem éri el a jó
állapotot/potenciált, vagy adathiány miatt nem minősíthető. A legtöbb víztest a gyenge
kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi állapot még távol van a céltól.
Utalva az emberi hatásokat bemutató 2. fejezetre, a kedvezőtlen minősítés leginkább
hidromorfológiai hatásokkal magyarázható (a meder és a part szabályozottsága, a nem
megfelelő hullámtéri művelés, az épített műtárgyak vagy a túlzott vízkivételek és a nem
vízgazdálkodási célú tározás). A vizek nem megfelelő fizikai-kémiai állapota a víztestek
közelítőleg felénél „járult hozzá” a nem jó állapothoz/potenciálhoz. A szennyezési problémákat az
esetek túlnyomó többségében a vizek tápanyagterhelése okozza (legnagyobb arányban foszfor
határérték túllépés fordul elő).
Összehasonlítva a különböző kategóriába tartozó vizek állapotát mesterséges vízfolyások között
határozottan nagyobb a jobb állapotúak aránya, mint az erősen módosítottak közt.
A feltűnően jobb arány a minősítési kritériumok különbözőségéből (jó ökológiai potenciálnál
alkalmazott osztály eltolás) is adódik. A többség esetében azonban beavatkozás szükséges
olymódon, hogy az eredeti funkció megtartása mellett ezeknél a vízfolyásoknál is törekedni kell a
természetesebb meder állapot kialakítására.
A továbbiakban a minősítés eredményei külön-külön, minőségi elemenként is bemutatjuk.
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A biológiai jellemzők közül a víztestek 94%-ára állt rendelkezésre a minősítés elvégzéséhez
szükséges minimális eredmény, az osztályba sorolás azonban az esetek többségében három,
maximum négy élőlénycsoport alapján történt (mind az öt élőlénycsoportra csupán 1 víztestre volt
felmérés). A biológiai minősítés a monitoring terv alapján, a víztesten kijelölt mintavételi hely(ek)re
történt. A víztest biológiai állapotát, abban az esetben, ha egy víztesten belül több mintavételi hely
adata is rendelkezésre állt, az eredmények egyszerű átlagolásával képezték. A pontminták
extrapolációja, azaz a víztestek homogenitására vonatkozó feltevés gyengíti az eredmények
megbízhatóságát. Több mintavétel esetén a víztest minősítését az egyedi minták
megbízhatósággal súlyozott átlagából képezték. Az azonos víztestre vonatkozó biológiai
eredmények sok esetben jelentős szórást mutatnak. Ennek több oka is van: egyrészt az, hogy a
biológiai elemek különböző módon érzékenyek a külső (természetes és antropogén) hatásokra;
másrészt az alacsony mérésszám és a reprezentativitásból származó problémák miatt a minősítés
eredménye bizonytalanságokat is hordoz.
A minősítés megbízhatóságának megadására a szakértők három osztályos skálát képeztek, alábbi
szempontokat figyelembe véve:



A víztestre jellemző mintavételi hely kiválasztása;
A mintavételi hely megfelelősége a víztérben (pl. az aljzat kiválasztása);



A mintavétel módja (az ismétlésben gyűjtött minták variabilitása alapján);



A mintavételi időpont kiválasztása (évszakos változások, vízjárás);




A minta feldolgozása (minta előkészítés, preparátumkészítés);
A feldolgozást végzők eredményei közti variabilitás (emberi tényezők).

Az 5-4. és 5-5. táblázatok és az 5-3. ábra a biológiai elemek szerint végzett minősítés
eredményeit összesítik. Az biológiai állapot az „egy rossz mind rossz” elvet követve, a vizsgált
elemek közül a legrosszabb osztály meghatározásával történt. A minősítés módszertanával
foglalkozik részletesen az országos terv 5-1. háttéranyaga.
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5-4. táblázat: A biológiai elemek szerinti minősítés eredményeinek megoszlása élőlény
együttesenként
Osztály

Fito-bentosz Fito-plankton1 Makrofiton1

Makrozoobentosz

Halak Biológiai állapot

Kiváló

1

1

3

Jó

5

3

1

Mérsékelt

6

5

6

6

Gyenge

1

7

2

8

5

2

14

9

17

1

16

4

9

1

17

1

1

3

Rossz
Nincs adat

Összes vizsgált víztest 13
1

Az adott élőlénycsoport nem mindegyik víztípusnál releváns

5-3. ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai elemekre kapott osztályba sorolás
szerint, élőlény együttesenként
Biológiai elemek szerinti minősítése

100%
90%

Víztestek aránya

80%
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5-5. táblázat: A biológiai minősítés eredménye víztest kategóriánként
Víztest kategória
Osztály

Természetes jellegű
db

Erősen módosított

%

db

Mesterséges

%

db

%

Kiváló
Jó

3

37,5%

Mérsékelt

3

30%

3

37,5%

Gyenge

7

70%

1

12,5%

1

12,5%

8

100%

Rossz
Nincs adat
Összes vizsgált víztest

10

100%

Az erősen módosított (eredetileg természetes) víztestek esetében bizonyos hidromorfológiai
befolyásoltság hosszabb távon is fenn kell, hogy maradjon (a hasznosítás, igénybevételek
figyelembe vételével). A biológiai jellemzők többségére igaz, hogy ezeket a hatásokat tükrözik, és
ezt a minősítésnél figyelembe kell venni. (A kiváló állapot helyett a hidromorfológiai
befolyásoltságot is figyelembe vevő ún. maximális ökológiai potenciál a mérvadó, lásd a az
országos terv módszertani leírásokat tartalmazó 5-1. háttéranyagát). A közepes vagy annál
rosszabb állapotúak nagy aránya egyértelműen jelzi, hogy vízfolyásaink többségénél az erősen
módosítottságot eredményező beavatkozás hatása mellett egyéb, az ökológiai állapotra ható
emberi tényezők is érvényesülnek.
A mesterséges víztestek esetében is a maximális ökológiai potenciál jelenti viszonyítás alapját,
lényeges azonban, hogy a minősítésnél figyelembe kell venni a vízfolyás funkcióját és annak
fenntarthatóságát, tehát a funkció (használat) szerinti csoportokra kell az ökopotenciált
meghatározni. A referenciajellemzők a hasonló természetes vízfolyás típusból származtathatók, de
ezt nem lehet a használatnak alárendelni. Állapotuk összességében lényegesen jobb, mint az
erősen módosított vízfolyásoké.
Az eredményeknél fontos figyelembe venni, hogy a biológiai minősítési rendszer – miként más EU
tagállamoké is - sok szempontból továbbfejlesztésre szorul, mely feladatok többsége elsősorban
kutatási jellegű munkát igényel. A jövőben szükséges a biológiai minőségi elemek eredményei
közötti harmonizáció megteremtése is. Az első szempontot támasztja alá a fitobenton kedvezőbb,
a makrofiton és a makrogerinctelenek által a vizek állapotáról mutatott kedvezőtlenebb kép. Míg a
fitobenton elsősorban a tápanyag és szerves terhelések hatását indikálja, a makrofiták a
hidromorfológiai elváltozásokat mutatják. A makrogerinctelenek pedig gyakorlatilag az összes
emberi hatásra érzékenyek. A legfontosabb feladat a stresszor-specifikus indexek kidolgozása
annak érdekében, hogy a terhelések (és az erre ható intézkedések) ökológiai hatása mérhetővé
váljon. Ezen kapcsolatok ismeretének hiánya a legfőbb akadálya a VKI alkalmazásának, és ez az
oka annak, hogy a tervezés egyelőre a kívántnál nagyobb mértékben kell, hogy támaszkodjon a
vízkémiai és hidromorfológiai információkra.
Az emberi hatásokat közvetlenül tükröző fizikai-kémiai és hidromorfológiai jellemzők a víztestek
túlnyomó részére rendelkezésre állnak. Elvben e két utóbbi minősítési elemmel az emberi hatások
jellemezhetők. A VKI azonban a biológiai jellemzőket előtérbe helyezi e két jellemzővel szemben.
(Helyettesítésre csak kivételes esetben, hasonló típusok és azonos problémák esetében ad
lehetőséget.) A hidromorfológiai és a fizikai kémiai minőségi jellemzők esetén ugyancsak 5osztályos minősítés készült (a módszertani leírást és az osztályhatárokat az országos terv 5-2.
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és 5-4. háttéranyagai tartalmazzák) noha ezek az elemek az 5-1. ábra szerinti összesített
ökológiai minősítésben támogató elemként, kevesebb osztállyal szerepelnek. A hazai gyakorlat az
adathiányos víztesteket nem minősítette terhelések vagy igénybevételek alapján, ezeket az
információkat – a hasonlóság elvéből kiindulva – közvetlenül az intézkedések tervezéséhez
használták fel.
5.1.1.2 Fizikai-kémiai jellemzők
A fizikai és kémiai jellemzőkre a 2004-2008 időszak adataival a vízfolyás víztestek 94%-át lehetett
minősíteni (eltérő megbízhatósággal, hisz esetenként csak 3-4 észlelési adat állt rendelkezésre.
Ahol több mintavételi hely adatsora is rendelkezésre állt, az adatokat egyesítették és a minősítést
a kumulált adatsorral végezték. Az osztályba sorolás megbízhatóságát statisztikai alapon
számították (a mintaszám, a mérésekből számított tapasztalati szórás és az osztályhatárok
ismeretében), és 90% felett magas, 70–90% között közepes, <70% esetén alacsony
megbízhatóságúnak sorolták be. Az eredményeket az 5-5 térképmelléklet, a 5-6. táblázat és az
5-4. ábra mutatja. A minősítés az elem csoportok közötti legrosszabb osztály alapján történt.
5-6. táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzők szerint végzett vízminősítés eredménye
elem csoportonként
Szervesanyagok,
oxigén háztartás

Tápanyagkészlet

Sótartalom

Savasodási
állapot

Kiváló

1

1

2

17

Jó

13

12

8

8

Mérsékelt

3

3

6

7

1

1

2

Osztály

Gyenge

Fizikai-kémiai
minősítés

Rossz
Nincs adat

1

1

1

1

1

Összes vizsgált víztest

18

18

18

18

17
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5-4. ábra:

Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minősítésre kapott osztályba
sorolás szerint
Fizikai-kémiai minősítés

100%
90%

Víztestek aránya

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Oxigén
háztartás,
szerves

Kiváló

Jó

Tápanyagok

Sótartalom

Mérsékelt

Savasodási
állapot

Gyenge

Fizikai-kém iai
m inősítés

Rossz

Adathiány

A víztestek fizikai-kémiai állapota a biológiai minősítéssel összehasonlítva lényegesen jobb, az
elem csoportok integrálásával kapott végeredmény (fizikai-kémiai állapot) szerint a vizsgált
víztestek 44%-a eléri a jó állapotot. Az eredmények a fitobentosz minősítéssel (mely a biológiai
elemek közül legkevésbé érzékeny a hidromorfológiai hatásokra, ennél fogva a szennyezést
leginkább mutatja) közel összhangban vannak. Viszonylag sok vízfolyás (a vizsgáltak 39%-a) a
sótartalom miatt kifogásolt. A hazai felszíni vizek természetes sótartalma geokémiai adottságok
miatt az európai vizekkel összehasonlítva általában magasabb. A sótartalom miatt kifogásolt
vizekben azonban nem a természetes eredettel, hanem kommunális szennyvízbevezetéssel
(esetenként termálvíz bevezetéssel) hozhatók kapcsolatba.
A támogató fizikai-kémiai elemek esetében alapvetően nincs különbség aszerint, hogy a víztest
természetes, erősen módosított, vagy mesterséges kategóriába tartozik, a jó ökológiai
állapotnak/potenciálnak megfelelő vízminőséget kategóriától függetlenül el kell érni. A természetes
vizekre megállapított osztályhatárok változatlanul alkalmazandók az erősen módosított víztestekre,
fontos azonban, hogy a határértékeket a hidromorfológiai viszonyoknak megfelelő típus-csoport
szerint kell kiválasztani. A minősítési rendszer a mesterséges víztestekre is alkalmazható, a
funkció alapján történő csoportosítás és a természetes víztípusok közötti megfeleltetés alapján.
Hőmérsékleti viszonyokra általános, víztestenkénti minősítés nem történt, a kritériumokat ott kell
alkalmazni, ahol antropogén eredetű hőterhelés jelentkezik. A részleteket illetően lásd a termálvíz
bevezetésekkel foglalkozó intézkedéseket (8. fejezet).
5.1.1.3 Hidrológiai és morfológiai jellemzők
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A hidrológiai és morfológiai viszonyok (a továbbiakban összevonva: hidromorfológiai viszonyok,
illetve jellemzők) fontos meghatározói az ökoszisztémák működésének, így az ökológiai minősítés
ún. támogató elemei. A jó állapot követelményeit az élővilággal való szoros kapcsolat határozza
meg. Az elem csoportok közül a biológiai és a hidromorfológiai minősítés általában közel azonos
eredményt adott. Az 5-7. táblázat és az 5-5. ábra mutatja a minősítés eredményeit, a vízfolyások
természetes típusai és az emberi használat jellege szerinti bontásban. A hidromorfológiai
minősítés módszertanát, a végrehajtott kiegészítő vizsgálatokat és a víztestenkénti eredményeket
az országos terv 5-4. háttéranyaga foglalja össze.
A hidromorfológiai minősítés szerint a kis- és közepes vízfolyások között csak a dombvidéki
szakaszon fordulnak elő jó állapotú/potenciálú víztestek, de számuk csekély (18, ami 5 % alatti
arányt jelent). A nagy folyók esetében a szűk hullámtér és az elzárt holtágak és mélyárterek és a
duzzasztás jelentik a fő problémát, míg a kis- és közepes vízfolyásokon a szabályozottság, a nem
megfelelő parti területhasználat és a völgyzárógátas tározók lefolyást módosító hatása egyaránt
jelentős (lásd 2. fejezet).
5-7. táblázat: Vízfolyások hidromorfológiai minősítésének eredményei a különböző
víztípusok és használat jellege függvényében
Kis-és közepes
vízfolyások

Mesterséges
vízfolyások

Állapot

Összesen
Természetes
Erősen
jellegű
módosított

Nagy
csatornák

Kicsi,
közepes

Kiváló
Jó
Mérsékelt
Gyenge

10

10

Rossz
Nincs adat
Összes víztest
1

10

8

8

8

18

Ebben a feldolgozásban a nagy folyó kategóriába tartozik az a víztest, amelyik kifolyási szelvényéhez tartozó
2
vízgyűjtőterület nagyobb, mint 5000 km .
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5-5. ábra:

Vízfolyások hidromorfológiai minősítésnek eredményei, kategóriák szerinti
felbontásban
Hidromorfológiai minősítés

100%
90%

Víztestek aránya

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Természetes

Kiváló

Jó

Erősen módosított

Mérsékelt

Gyenge

Mesterséges

Rossz

Adathiány

** A mesterséges vízestek esetében nem adathiányról, inkább módszertani hiányosságokról van szó.

5.1.1.4 Vízfolyások kémiai állapotának veszélyes anyagok szerinti minősítése
Az EU által meghatározott elsőbbségi anyagokra (néhány kivételtől eltekintve) a hazai monitoring
korábbi gyakorlatában nem végeztek rendszeres vizsgálatokat. 2006-2007 közötti időszakban
készült az első felmérés, mely országosan összesen 66 monitoring pontra terjedt ki. Az
alegységen található vízfolyás víztestekre 1 esetben volt elegendő adat az elsőbbségi anyagokra
vonatkozó kémiai minősítés elvégzésére (a minősített víztestek aránya mindössze 20%, azaz a
víztestek túlnyomó része jelenleg nem minősíthető adathiány miatt), ennek eredménye szerint a
Hanyi-csatorna jó állapotú.
5.1.1.5 Vízfolyások állapotának összesített minősítése
Az összesített minősítés az 5.1. ábrán feltüntetett módszertan szerint azt jelenti, hogy az ökológiai
és a kémiai minősítés közül a rosszabbik dönti el a víztest állapotának minősítését.
A víztestenkénti minősítési eredményeket, a minősítés megbízhatóságát és az ökológiai és kémiai
osztályba sorolást az 5-1. melléklet tartalmazza.

5.1.2 Állóvíz víztestek ökológiai és kémiai állapotának minősítése
Az állóvizek jellemzése a vízfolyásokéhoz hasonlóan, a VKI V. mellékletében meghatározott
állapotjellemzők szerint történt, az értékelés azonban nem teljes körű az adathiány és módszertani
hiányosságok miatt. Az eredmények térképi megjelenítése a vízfolyásokkal együtt készült (5-1.–
5-4. térképmellékletek), a víztestenkénti minősítést az 5-1. melléklet tartalmazza.
5.1.2.1 Biológiai állapot értékelése
A minősítés menete a vízfolyásoknál ismertetett módszerrel azonos, azonban az állóvizeknél a
makrogerinctelenek és a halak (mérési adatok és módszertan hiányában) kimaradtak az
értékelésből.
Az állóvizek esetén a fitoplankton, a fitobentosz és a makrofita élőlény együttesekre készült típus
specifikus, ötosztályos biológiai minősítő rendszer. A makroszkópikus gerinctelenek esetében az
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elégtelen adatok és a minősítési rendszerek nemzetközi kidolgozatlansága az oka a minősítő
rendszer hiányának. Az állóvizek halközösség alapú minősítése azokra a víztestekre lehetséges,
amelyekre korábbi kutatások eredményeként volt adat. A minősítési rendszer kezdetleges, jelenleg
csak három kategóriát tartalmaz Mivel kidolgozott minősítési rendszer nem készült el teljesen, ezt
csak szakértői becslésnek lehet tekinteni. Ezért a halfauna alapján történt minősítés eredménye mivel a módszer nem transzparens - az integrált minősítésben nem számítható bele.
Az erősen módosított állóvizek valamelyik természetes tótípushoz való hasonlóságuk, a
mesterségesek alapvetően funkciójuk (jelenlegi vízhasználat) alapján minősíthetők. A fürdővízként
használt tavak esetében a fürdővíz követelmények mellett a támogató fizikai-kémiai elemekre
vonatkozó kritériumok is teljesítendők. Több vízhasználat együttes fennállása esetén a szigorúbb
kritérium a mértékadó. Természetvédelmi kezelés alatt álló mesterséges tavaknál a kiváló
potenciál meghatározásánál a természetes típushoz történő hasonlóságot lehet figyelembe venni
(pl. holtágakra, kis tavakra vonatkozó referencia állapot). Mindezeknek alkalmazását, és az
ökopotenciál meghatározását egyelőre akadályozza, hogy a biológiai adatok tekintetében a
mesterséges és erősen módosított állóvizekre gyakorlatilag teljes az adathiány. Ezért sem a
módszerek kidolgozására, sem az ökológiai minősítésre nem kerülhetett sor.
Az állóvizek ökológiai állapota, valamint biológiai és fizikai-kémiai osztályozásának eredményei a
vízfolyásokkal együtt az 5-1. – 5-4. térképmellékleteken találhatók (hidromorfológiai értékelés – a
kiváló állapotúak azonosításán kívül - az állóvizekre nem készült).
Az összesített eredményeket az 5-8. táblázat és az 5-6. ábra mutatja. A táblázat némileg eltér a
vízfolyásoknál bemutatott táblázattól, mert célszerű a természetes eredetű tavakat külön bemutatni.
5-8. táblázat: Állóvíz víztestek ökológiai minősítésének eredményei minőségi elemenként és
összesítve, a víztestek darabszáma szerint
Természetes kategóriájú állóvíz víztestek
Állapot/
potenciál/

Biológiai elemek

osztály
Db

%

1

50%

Fizikai kémiai
elemek
db

%

Ökológiai
minősítés
db

%

1

50%

1

50%

Összes állóvíz,
ökológiai
minősítés

db

%

Kiváló
Jó
Mérsékelt

1

Gyenge
Rossz
Nincs adat
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5-6. ábra:

Állóvizek ökológiai
megoszlásban

osztályai

a

víztestek

száma

és

felülete

szerinti

Ökológiai állapot,víztestek száma alapján

0%

50%

50%

0%

kiváló
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mérsékelt

gyenge

rossz

nincs adat

Ökológiai állapot, állóvizek felülete alapján
0%

41%

59%
0%

kiváló

jó

mérsékelt

gyenge

rossz

nincs adat

Az ökológiai minősítés eredményeit a vízfolyásokhoz hasonlóan, a minősítésnél figyelembe vett
elem csoportonként is ismertetjük.
A természetes állóvizek a biológiai minősítés szerint a vízfolyásokhoz képest jobb állapotban
vannak. A problémát általában a túlzott tápanyag bevitel okozza, melyhez a feliszapolódás és a
vízcsere hiánya is hozzájárul.
5.1.2.2 Fizikai-kémiai jellemzők és specifikus szennyezők
A tavaknál a biológiai állapottal összhangban az általános fizikai kémiai jellemzők szerinti
minősítésre a vízfolyásoknál kedvezőbb összkép alakult ki. A kedvező helyzet az alacsony
minősítési aránynak is betudható, hiszen vízkémiai adatok a nagy tavak kivételével csak
szórványosan állnak rendelkezésre.
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5.1.2.3 Hidrológiai és morfológiai jellemzők
Állóvizekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló ötosztályos minősítési
módszer. Az egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia viszonyait, illetve a jellemzéshez
felhasználható paramétereket meghatározták, de az adatok, illetve a jó állapot biológiai
szemlélettel megállapított követelményeinek hiánya miatt a minősítési rendszert nem lehetett
kidolgozni.
5.1.2.4 Állóvizek kémiai állapotának veszélyes anyagok szerinti minősítése
A veszélyes anyagok esetében nincs különbség az értékelési módszerben a folyóvizek és az
állóvizek között. A környezetminőségi EQS határok minden víztípusra, így az állóvizekre is
érvényesek, függetlenül azok kategóriájától.
Az adatokkal rendelkező víztestek kis száma azonban az eredményeket olyan mértékben
bizonytalanná teszi, hogy ennek alapján az állóvíztestek kémiai állapotára vonatkozó
következtetéseket levonni nem lehet. Fontos konklúzió azonban a monitoring fejlesztésének
szükségessége.
Az alegység területén egyetlen állóvízre sem készült a minősítéshez elegendő adatszámmal
felmérés a veszélyes anyagokra vonatkozóan.

5.1.2.5 Állóvizek állapotának összesített minősítése
A vízfolyásokhoz hasonlóan az összesített minősítést az ökológiai és a kémiai osztályozás közül a
rosszabbik határozza meg. A víztestenkénti minősítési eredményeket, a minősítés
megbízhatóságát és az ökológiai és kémiai osztályba sorolást az 5-1. melléklet tartalmazza.

5.2

Felszín alatti víztestek állapotának minősítése

A felszín alatti vizek állapotának minősítését a 30/2004 KvVM rendelet19 alapján kell végrehajtani,
amely egyaránt összhangban van a VKI előírásaival, a „Felszín alatti vizek védelme Irányelvvel”20
és az EU szinten kiadott útmutatóval21. A módszertani sémát az 5-7. ábra mutatja. A módszerek
alkalmazhatóságát a gyakorlat igazolta. Megbízhatóbb minősítési eredményeket a részletesebb
monitoring, illetve a pontosabb számítás nyújthat, amelyre vonatkozó fejlesztések a következő
tervezési ciklus sürgős feladatai közé tartoznak.

19
20
21

30/2004 (XII.30.) KvVM rendelet: a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
2006/118/EK a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről
Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment (EU, CIS Guidance Document No.18.), 2009
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5-7. ábra:

Felszín alatti vizek minősítésének módszere
mennyiségi
állapot

sós víz
intrúzió teszt

FAVÖKO teszt
felszíni víz és szárazföldi

vízmérleg
teszt

jó

vízszintsüllyedés teszt

Felszín alatti
víztest
állapota
vízminőségi trend
(kémia és
hőmérséklet)

A jó áll.
fenntartása
veszélyeztetett
(kockázatos)

FAVÖKO* teszt
(felszíni víz
és szárazföldi)

szennyezési
csóva teszt

szennyezett ivóvízbázis
terület teszt
teszt

gyenge

kémiai
állapot

*FAVÖKO: felszín alatti víztől függő ökoszisztéma. Típusai: vízfolyások vízi vagy vizes élőhelyei, sekély tavak vizes
élőhelyei, szárazföldi élőhelyek.

A felszín alatti vizek minősítése mennyiségi és kémiai (vízminőségi) szempontból történik, és a
víztest állapotának minősítését a kettő közül a rosszabbik határozza meg. Az „egy rossz, mind
rossz” elv a mennyiségi és a kémiai minősítésen belül is érvényesül: a különböző tesztek közül
egyetlenegy nem megfelelő is elegendő az adott szempontból gyenge állapotú minősítéshez.
Valamennyi minősítés egyébként kétosztályos: jó és gyenge.
A mennyiségi állapotra vonatkozó tesztek lényege a kutakból történő vízkivételek és az egyéb
vízhasználatok által okozott vízelvonások (a felszín alatti víz túlzott mértékű megcsapolása mély
medrű vízfolyások által, jelentős többletpárolgást igénylő telepített növényzet) hatásának
értékelése
 a tárolt készletre (nem engedhető meg a víztest számottevő részére kiterjedő
vízszintsüllyedés),
 a FAVÖKO-k víztest szintű vízigényének kielégítésére (a víztest vízmérlegének pozitívnak
kell lennie: a vízkivétel nem haladhatja meg a hasznosítható készletet, ami a sokévi
átlagos utánpótlódás csökkentve a FAVÖKO-k vízigényével),
 vízfolyások ökológiai kisvízi, források vízhozamára (a felszín alatti vízből származó
táplálás csökkenése miatt a kisvízi hozam ill. forráshozam nem lehet kisebb, mint az
ökológiai minimum),
 vizes és szárazföldi FAVÖKO-k állapotára (a felszín alatti víz állapotában bekövetkező
változás nem okozhat jelentős károsodást),
 a vízminőség változására (a víz kémiai összetétele, szennyezettsége, hőmérséklete nem
változhat számottevően a vízkivétel miatt megváltozó áramlási viszonyok következtében).
(A hőmérséklet figyelembevétele hazai előírás).
Bizonyos víztesteken –ahol annak a víztest jellege, és az ismert igénybevételek/hatások miatt
nincs értelme– nem kell minden tesztet elvégezni. A vízmérlegre, a vízfolyások ökológiai kisvizére,
a vizes és a szárazföldi FAVÖKO-kra vonatkozó tesztek eredményei lehetnek bizonytalanok - ez
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azt jelzi, hogy a rendelkezésre álló információk nem elegendőek a víztest gyenge állapotú
minősítéséhez, de a bizonytalanság miatt kérdéses, hogy a jó állapot 2015-ig fenntartható-e.
A kémiai állapot minősítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket 22 meghaladó
koncentrációk feltárásán alapul. A különböző tesztek célja ezeknek a szennyezéseknek a felszín
alatti vízhasználatokra, illetve a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémákra gyakorolt hatásának
(veszélyességének) ellenőrzése. A kémiai minősítés akkor jó, ha:
 a termelőkutakban vagy észlelőkutakban tapasztalt túllépés nem vezethet a vízmű
bezárásához vagy az ivóvízkezelési technológia módosításához,
 a szennyezett felszín alatti víz kiterjedése nem korlátozhatja a vízkészletek jövőbeli
hasznosítását (az arány <20%) – ez a teszt Magyarországon a nitrátra, ammóniumra és
növényvédő szerekre készült,
 a szennyezés nem veszélyeztetheti vízfolyások ökológiai vagy kémiai állapotát
 a szennyezés nem veszélyeztet jelentős vizes vagy szárazföldi FAVÖKO-kat,
 jelentős pontszerű szennyezés továbbterjedése nem vezethet az előző problémák
bármelyikének kialakulásához.
A kémiai tesztekre is érvényes, hogy nem minden víztest esetében kell az összes tesztet elvégezni.
A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol valamely
szennyezőanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja tartós emelkedő,
vagy a hőmérséklet csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek elemzésének célja, hogy
jelezze azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú víztestek esetében felléphetnek,
a már most is kimutatható jelentős és tartós koncentráció- vagy hőmérsékletváltozás miatt.
5.2.1 Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minősítése
A mennyiségi állapotra vonatkozó minősítést valamennyi felszín alatti víztestre el lehetett végezni,
azzal a kiegészítéssel, hogy a vízmérleg teszt felszín alatti vízgyűjtőket jelentő víztest-csoportokra
vonatkozott, és a teszt eredménye a csoport minden víztestjére érvényes. A mennyiségi állapot
minősítésének eredményeit foglalja össze az 5-9. táblázat és az 5-8. ábra, illetve az 5-6. - 5-8.
térképmellékletek.
Az egyes tesztek víztestenkénti eredménye megtalálható az 5-2. mellékletben. A mennyiségi
állapot értékelésének módszertanát, az elvégzett háttérvizsgálatokat, és a részletes eredményeket
az országos terv 5-5. háttéranyaga mutatja be.
5-9. táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minősítése tesztenként és
víztest típusonként
Víztestek típusa

Az egyes tesztek alapján nem megfelelő víztestek száma (db)
víztestek
száma

22

vízszint-

vízmérleg

vízminőség-

összesített

változás

károsodott
FAVÖKO

süllyedés

gyenge/
bizonytalan

vízkivétel

gyenge/

gyenge/

miatt

bizonytalan

bizonytalan

Minősítés1

Küszöbérték: az a szennyezőanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún. receptorok (ember az ivóvízen és az
élelmiszeren keresztül, vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák) káros mértékű szennyeződésének. A tagállamok határozzák meg,
szemben az ún. határértékekkel, amelyeket EU szinten határoznak meg.(Lásd bővebben az 5.2.2.1 fejezetben.)

.
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sekély porózus
porózus
porózus termál

1

Összes
1

Az összesített minősítés alapján jó, bizonytalan vagy gyenge állapotú víztestek száma kevesebb is lehet, mint
az egyes teszteknél szereplő számok összege, mert egy víztest több ok miatt is lehet gyenge vagy bizonytalan
állapotú.

5-8. ábra:

A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának összesített minősítése,
víztest típusonként
2

jó
jó, de bizonytalan

Víztestek száma (db)

gyenge

1

0
sekély porózus

porózus

porózus termál

Felszín alatti víztest típus

A 5 felszín alatti víztest közül 4 állapota jó (80%), 1 pedig gyenge (20%).
Az alábbiakban az egyes tesztekre vonatkozó legfontosabb eredményeket ismertetjük.
5.2.1.1 Tartós vízszintsüllyedés
A vízszintsüllyedés-teszt alapján 1 víztest gyenge állapotú, ez porózus termál víztest. A
süllyedés teszt szerint gyenge állapotú víztestet az 5-10. táblázat mutatja. A jelenleg
rendelkezésre álló információ elegendő a süllyedéssel jellemezhető víztestek kiválogatására,
azonban az érintett területek nagysága és a süllyedés mértéke csak bizonytalanul határozható
meg. Pontosítása a megfigyelő-rendszer bővítését igényli.
A felszín alatti vízkivétel hatására bekövetkező jelentős vízszint-süllyedési tendenciák elemzése
részletes adatfeldolgozáson alapul. Az elemzés kiterjedt a csapadéktérképekre, az összes
talajvízkút felhasználásával készült talajvíz-süllyedési térképekre, valamennyi karszt-, réteg- és
termálvíz észlelőkút idősorára, a hozzáférhető forráshozam idősorokra. Az értékelés részét
képezik a túltermelések által okozott vízszint-süllyedésekre vonatkozó területi információk is. A
víztestek állapotának minősítését az EU útmutató alapján, a 2001-2006 közötti időszak változásai
szerint kellett elvégezni, figyelembe véve a hosszabb távú tendenciákat is. Jelentősnek a
sekélymélységű víztestek esetében a 0,05 m/év, a porózus és karsztvíztestek esetében a 0,1 m/év
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mértéket meghaladó tartós süllyedés tekinthető. Ha a trendelemzéseken alapuló süllyedés
mértéke a víztest területének több mint 20 %-án meghaladja a jelentős mértéket, vagy lokálisan,
de ismétlődően jelentkezik, akkor a víztestet gyenge állapotúnak kell minősíteni.
5-10. táblázat: Süllyedés teszt szerint gyenge állapotú termálvíztestek
Érintett víztest
pt.2.1

Az érintett terület
megnevezése
Dél-Alföld

A süllyedés oka
Vízkivétel fürdési és energetikai célra

Az alföldi porózus termál vízadókra általában jellemző, hogy egyes gócokban több monitoring kút,
illetve maguk a termelőkutak is jelentős süllyedési trendet jeleznek. A porózus termál víztestekből
kivett vízmennyiséget elsősorban fürdővízként és energetikai céllal hasznosítják, az utóbbit
túlnyomórészt visszasajtolás nélkül. A monitoring adatok nem elegendőek a süllyedéssel
jellemezhető területek kiterjedésnek megállapítására. Monitoring fejlesztésre, pontosabb
adatszolgáltatásra és megbízható termálvízadó-modellre van szükség.
A felszín alatti vízkészlet állapota a vízmérleg teszt alapján
A vízmérleg teszt miatt 1 víztest gyenge állapotú Főként sekély és mélyebb porózus
víztestekről van szó, megjelennek karszt víztestek is, a hegyvidéki víztestek aránya viszont
elhanyagolható.
Ez a teszt az emberi igényeket kielégítő vízhasználatok, és az ökoszisztémák célállapotához
tartozó vízigények közötti konfliktust vizsgálja. Ilyen értelemben nem hagyományos vízmérlegről
van szó, hiszen az ökoszisztémák vízfogyasztása (a felszín alatti vizektől függő szárazföldi és vízi
ökoszisztémák vízigénye valamint a felszíni víztestek jó ökológiai állapotához szükséges
alaphozam) nem a jelenlegi, hanem a célállapot szerint szerepel a számításokban. Az
ökoszisztémák célállapota ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok együttes
figyelembevételével határozható meg. A felszín alatti vízgyűjtő (víztest-csoport) jó állapotának
kritériuma tehát, hogy a társadalom által közvetlenül felhasznált, vagy valamilyen tevékenységgel
előidézett közvetett vízkivételek mennyisége ne haladja meg az ökoszisztémák vízigényével
csökkentett utánpótlódó, azaz hasznosítható vízkészletet.
A vízmérleg vizsgálatokhoz az egy felszínalatti vízgyűjtőbe tartozó, földtanilag, szerkezetileg,
hidraulikailag összefüggő felszín alatti víztesteket víztest-csoportokba vonták össze. A
csapadékból és a felszíni vizekből származó utánpótlódást az egyes víztest-csoportokra
határozták meg. A vízmérleg tesztet a porózus termál és a fedett, szerkezetileg önálló,
termálkarszt víztestek esetében nincs értelme elvégezni.
A vízmérleg elkészítésének egyik kritikus eleme az ökológiai/környezeti vízigény meghatározása.
Az utóbbi 150 évben a folyók szabályozásával, a belvizek megcsapolásával, a túlzott vízkivétellel a
társadalom átalakította a vizes élőhelyek területét, leszárította az egykor magas vízállású
területeket, megváltoztatta a források és a forrásokból táplálkozó patakokban folyó vízhozamát. A
jelenlegi helyzet tehát közel sem tekinthető a hosszabb távon érvényes célállapotnak. Mára a
vízkivételi szokások és mennyiségek jelentősen megváltoztak, de az egyes társadalmi érdekcsoportok eltérően ítélik meg az ökoszisztéma jó állapotát és annak fontosságát, ezért a célállapot
elfogadásához társadalmi konszenzus szükséges. A FAVÖKO-k ökológiai vízigényét főként
tapasztalati úton becsülték. A társadalmi fórumokon az előzetes tervben szereplő értékek
megváltoztatását nem kérték, a pontosítást és a felülvizsgálatot azonban igen. A vízmérleg teszt
többi eleme (csapadékból, felszíni vizekből és szomszédos víztestek felől történő utánpótlódás,
vízkivétel) ugyancsak bizonytalanságokkal terhelt. Ennek oka a talajtani, földtani és
területhasználati térképek nem megfelelő részletessége, a pontszerű meteorológiai és hidrológiai
adatok területi kiterjesztése, a vízkivételek nyilvántartásának hiányosságai, a vízföldtani modellek
pontatlanságai. Ezért fontos, különösen a gyenge állapotú víztestek esetén, hogy a VGT
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végrehajtási fázisában sor kerüljön ezek pontosítására (ld. átfogó intézkedések). Ugyancsak fontos
kérdés az éghajlatváltozásból származó hatások figyelembevétele, amely módosíthatja az
utánpótlódást és a FAVÖKO-k vízigényét (célállapotát) is. A hazai módszertan a terv készítése
előtti teljes évtizedre jellemző meteorológiai viszonyok figyelembevételét javasolja, így a jelenlegi
terv az 1991 – 2000 közötti időszak csapadék és párolgási viszonyaiból indul ki, a következő
tervben pedig ez 2001-2010 lesz. A FAVÖKO-k célállapothoz tartozó becslése szintén
tervciklusonként módosul, a változó éghajlati és társadalmi-gazdasági viszonyokat egyaránt szem
előtt tartva.
5.2.1.2 A felszín alatti víz minőségének változása a túlzott vízkivétel eredményeképpen
A módosult áramlási viszonyok nem idéztek elő olyan mértékű változást, amely alapján bármelyik
víztestet gyenge állapotúnak kellene minősíteni.
A felszín alatti vízből történő túlzott kitermelés, az áramlási, illetve keveredési viszonyok
megváltoztatása miatt vízminőségi problémát is okozhat, azaz veszélyezteti a felszín alatti vizek
használatát, vagy a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémákat. A vizsgálatokat azokon a
víztesteken és térségekben végezték el, ahol regionális áramlást befolyásoló hatású közvetlen,
vagy közvetett vízkivételek találhatók.
A porózus víztestek rétegvíz-kivételekkel túltermelt részein felismerhetők ugyan a kedvezőtlen
összetételű talajvizek térnyerései, azonban ezek még nem mutatkoznak regionális, víztest-szintű
problémaként. A szennyezettség mutatójaként használt indikátorok, főleg a nitrát, időben nem
mutat növekvő 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 fedőben) lévő, eltérő összetételű víz
térnyerésével. Miután e vizek hasznosítása (gyógy-és egyéb fürdő, ásványvíz-termelés) általában
olyan, amelyeknél a stabil vízösszetétel előírás, ezért a víztermelés által kiváltott változások
kedvezőtlenek lehetnek. A termálvizek vízminőségi változásai egyelőre nem értek el olyan
mértéket, amely miatt technológiaváltásra, vagy a hasznosítás felhagyására került volna sor. E
változások arra azonban figyelmeztetnek, hogy a mennyiségi igénybevételi korlátok
meghatározásákor az eddigi vízminőségi következmények tapasztalatait fel kell használni.
Vízkivételek hatására csökkenhet a természetes, melegvizű források hőmérséklete is. Ennek
oka, hogy a termelések hatására megváltozhat az egyes felszín alatti térrészekből áramló,
különböző hőmérsékletű vizek mennyisége, és keveredési aránya. 2-3oC-os hőmérséklet
csökkenés mutatható ki az Egri gyógyforrások és a Hévízi tó esetében. (Ez utóbbi esetben még
azt is nehéz meghatározni, hogy a változásokat milyen mértékben váltották ki a mesterséges és
természetes hatások). Az említett hőmérséklet csökkenések alapján jelenleg még ezeket a
víztesteket nem minősíthetjük gyenge állapotúnak.

5.2.2 Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése
A kémiai állapotra vonatkozó minősítést valamennyi víztestre el lehetett végezni. A
trendvizsgálatok a rendelkezésre álló adatok alapján 5 víztest esetében voltak elvégezhetők. Az
eredményeket az 5-11. táblázat és az 5-9. ábra, illetve az 5-10. - 5-12. térképmellékletek
mutatják be. A víztestenkénti minősítés eredményeit az 5-5. melléklet foglalja össze. Az 5 db
felszín alatti víztestből 3 jó, 2 gyenge kémiai állapotú állapotú.
5-11. táblázat:
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Az egyes tesztek alapján gyenge kémiai állapotú víztestek száma
Víztestek
típusa

víztestek
szennyezett
száma
vízbázisok

sekély
porózus

2

porózus

2

porózus
termál

1

Összes

5

*

gyenge
állapotú
nitrát
nitrát
víztest
szennyezettség szennyezése összesen**
diffúz eredetű*

felszíni víz

emelkedő trend
(kockázat)

1
1

1

1

Áltlában nitrát-szennyezés, egy esetben növényvédőszer az indok.

** Az összesített minősítés szerint gyenge állapotú víztestek száma kisebb is lehet, mint az egyes tesztek szerinti minősítés összege,
mert egy víztest több teszt szempontjából is lehet gyenge állapotú.

5-9. ábra:

Felszín alatti víztestek kémiai állapotának összesített minősítése, víztest
típusonként
2

jó

Víztestek száma (db)

jó, de bizonytalan
1,5
gyenge

1

0,5

0
sekély porózus

porózus

porózus termál

Felszín alatti víztest típus

A következő fejezetekben a vízminőségre vonatkozó vizsgálatok (tesztek) eredményeit ismertetjük.
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5.2.2.1 Felszín alatti víztestekre vonatkozó küszöbértékek meghatározása
A minősítés a mért koncentrációk és az ún. küszöbérték összehasonlításán alapul. A küszöbérték
a szennyezőanyagokra vonatkozó, víztest szinten megállapítandó olyan koncentráció, amelynek
az egyes figyelőkutakban vagy forrásokban tapasztalt túllépése a receptorok szennyezési
veszélyére utal. Receptornak tekinthető az ember az ivóvízen és az élelmiszeren keresztül,
valamint vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák. A küszöbérték függ a receptorra vonatkozó
határértéktől (ivóvíz határérték vagy az ökoszisztémákra vonatkozó ökotoxikológiai határérték,
vagy öntözésre vonatkozó határérték, stb.), valamint a mérési pont és a receptor közötti
keveredési és lebomlási folyamatoktól. Amennyiben egy adott komponens természetes folyamatok
hatására kialakult koncentrációja (az ún. háttérérték) meghaladja a fenti szabályok szerint
megállapított küszöbértéket, azt a háttérérték szerint módosítani kell. (Pl. a nagy területeken
jellemző magas arzén- és ammónium-tartalom természetes eredetű, nem számít szennyezésnek,
emiatt a küszöbérték is nagyobb, mint a víztestre jellemző háttérérték). A küszöbértékeket a
tagállamok állapítják meg azokra az anyagokra és víztestekre, amelyekre a szennyezési veszélyek
értékelése ezt indokolta. Európai Uniós szinten két komponensre (nitrát és növényvédő szerek)
rögzítettek küszöbértéket (ezeket megkülönböztetésül határértéknek hívják).
Küszöbértéket Magyarországon víztestenként és víztest-csoportonként a következő
komponensekre határoztak meg: NO3 (felszíni víz receptorra is, az EU szinten megállapított
határértéknél szigorúbb értéket), NH4, vezetőképesség, Cl és SO4. TOC. Cd, Pb, Hg. Peszticidek,
tri- és tetraklóretilén és AOX esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározása.
Triklór-etilén és tetraklór-etilén esetében 10 µg/l, míg a komponensenkénti peszticidek esetében
0,1 µg/l összes peszticid esetében 0,5 µg/l a küszöbérték. Az utóbbiak egyeznek az EU
szabályozásban megadott határértékekkel. A porózus termál, illetve zárt termál karszt víztestek
esetében nem szükséges küszöbérték meghatározása, mert ezeket a rendelkezésre álló adatok
szerint nem veszélyezteti emberi eredetű szennyeződés. A szerves szennyezést jelző indikátorok
közül az AOX esetében a javasolt küszöbérték 20 µg/l, ami egyezik a Magyarországon a
21/2002.(IV.25.) KöViM rendeletben megadott határértékkel.
A víztestenként megállapított háttérértékeket és küszöbértékeket az 5-3. melléklet tartalmazza, a
meghatározás módszertanáról az országos terv 5-6. háttéranyaga ad tájékoztatást.
5.2.2.2 Túllépések veszélyességének ellenőrzése
Az egyes monitoring pontokon észlelt túllépések veszélyességét három szempont szerint kell
ellenőrizni:
 ha a monitoring pont termelőkút, akkor a veszélyeztetettség attól függ, hogy a túllépés
rendszeres-e, illetve igényli-e a kezelési technológia megváltoztatását;
 ha a monitorong pont vízbázis megfigyelőkútja, akkor a többi megfigyelőkút
figyelembevételével várható-e valamely termelőkút olyan mértékű elszennyeződése, hogy
az technológia-váltáshoz vezetne;
 egyéb VKI monitoring kút esetén azt kell ellenőrizni, hogy a túllépés okozhatja-e valamely
ökoszisztéma károsodását (ez az ellenőrzés a másik oldalról is megtörténik: azaz felszíni
víz szennyeződésének, vagy élőhely károsodásának lehet-e oka a felszín alatti víz
szennyezettsége).

5.2.2.3 Diffúz eredetű szennyezések
Diffúz eredetű nitrát szennyezések 2 víztestet érintenek (5-12. táblázat), amelyek közül 1 a
vízbázisok miatt gyenge állapotú víztestek között is szerepel. A probléma leggyakrabban sekély
porózus víztesteket érinti. A települések és a gyümölcsösök alatti talajvíz általában nagyobb
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arányban szennyezett, mint a szántóterületek alatti, de nagyobb területi kiterjedésük miatt
elsősorban a szántóterületek szennyezettsége a döntő. A víztestenkénti nitrát-szennyezettségi
arányokat, területhasználat szerinti bontásban az 5-4. melléklet foglalja össze.
Az ammónium területileg jelentős előfordulásai természetes eredetű magas ammónium
tartalmakhoz kapcsolódnak. A leáramlási területeken a felső néhány 10 m-es zónában helyenként
előforduló ammónium lehet emberi eredetű, de a denitrifikáció miatt nem okoz víztest szintű
problémákat.
Ehhez az elemzéshez a VKI monitoring kutak adatain túlmenően felhasználták az összes 2000
utáni megbízható mérési adatot. A területi szennyezettségi arány számítása az egyes
földhasználatokra (települések belterülete és üdülőövezetek, mezőgazdasági területek
(szántóföldek, szőlők, gyümölcsösök, vegyes mezőgazdasági területek), erdő, rét, legelő és ipari
területek) megállapított arányok alapján, az adott földhasználat területi kiterjedésével súlyozva
történt
A mezőgazdasági szántóterületek szerepének tisztázásához a mezőgazdasági és a
vízminőségi monitorozás összehangolására van szükség. Annyi a rendelkezésre álló adatok
alapján is megállapítható, hogy a mezőgazdasági területek nitrát-szennyezettsége mozaikos
jellegű, nagymértékben függ a táblánként (termelőnként) változó trágyázási szokásoktól.
Ezért a monitoring megközelítése is csak mintaterületi jellegű lehet, véletlenszerűen
elhelyezkedő monitoring kutak alapján csak statisztikailag értelmezhető következtetések
vonhatók le.
5-12. táblázat:

A nitrát-szennyezettségi arányok víztest-típusonként
Nitrát szennyezettségi arányok [R(%)]

Víztestek
>50

40-50

30-40

20-30

>20

sekély porózus

1

0

0

1

0

porózus

0

0

0

0

0

porózus termál

0

0

0

0

0

A diffúz forrásból származó növényvédő szerek elterjedését is vizsgálták (a VKI monitoring
kutak egyharmadát érintő mérések alapján). 125 hatóanyagot vizsgáltak, jellemzően a triazinok
(Atrazin, Simazin, Terbutrin, Terbutil-azin,) jelentek meg küszöbérték fölött, elsősorban a ma már
betiltott Atrazin. A diffúz eredetű szennyezések vizsgálatának részleteiről az 5-7 háttéranyag ad
bővebb tájékoztatást.

5.2.2.4 Felszíni vizeket veszélyeztető szennyezett felszín alatti víz
A felszíni vizek fizikai-kémiai állapotát veszélyeztető felszín alatti vizek elemzése
gyakorlatilag a nitrátra egyszerűsödött mert gyakorlatilag csak a nitrát esetében merült fel, hogy a
vízfolyás nem jó kémiai állapotát a tápláló felszín alatti víz okozza (állóvizek esetében ilyen
indikáció nem volt).
A vízfolyások nitrátra vonatkozó határértéke a típustól függően 5 és 30 mg/l között változik.Ez
indokolja a felszíni vizek szennyezése szempontjából veszélyesnek tekintett felszín alatti víztestek
esetében az ökoszisztémára megállapított 25 mg/l-es, az általánosan érvényes 50 mg/-nél
szigorúbb küszöbértéket.
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5.2.2.5 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák veszélyeztetettsége
A központilag rendelkezésre álló információk alapján nem ismert olyan jelentős ökoszisztéma
károsodás, amelyet a felszín alatti víz nem megfelelő kémiai állapota okozott volna.
5.2.2.6 Felszín alatti víztestek állapotának összesített minősítése
Felszín alatti víztestek összesített minősítését az 5-7. ábrán bemutatott módszertan szerint a
mennyiségi és a kémiai minősítés eredményei közül a rosszabbik határozza meg. A
módszertanból adódóan mind a mennyiségihez, mind a minőségihez képest csökken a jó állapotú
víztestek száma. Valamennyi vízadó-típust összesítve 4 jó állapotú és 1 gyenge állapotú víztest
adódik..

5.3

Védelem alatt álló területek állapotának értékelése

A védett területek kijelölésének leírása és térképi bemutatása a 3. fejezetben található. Ebben a
pontban a védett területek állapotára vonatkozó értékelést mutatjuk be.
5.3.1 Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
A nyilvántartott tápanyag-, illetve nitrátérzékeny területeket a 3.2 fejezet mutatja be. Állapotukat
aszerint kell értékelni, hogy milyen mértékben szennyezettek nitráttal, és a 2012-ben esedékes
következő EU „Nitrát jelentés”-hez kapcsolódóan a területek állapota indokol-e valamilyen
módosítást.
A tápanyagok okozta probléma – a 2008-as „Nitrát jelentés”-ben bemutatottakkal összhangban nagy arányban jellemző a jelenleg nitrátérzékenynek kijelölt területeken kívül eső felszíni vizek
esetében is. A „Nitrát jelentés” szerinti, 2011. évi felülvizsgálat során a jelenlegi kijelölés
módosításának egyik szempontja kell legyen azoknak a vízfolyásoknak és vízgyűjtőiknek a
kijelölése, ahol a VKI-monitoring tápanyagproblémát jelöl.
A felszín alatti vizek szempontjából kijelölt nitrátérzékeny területeken belül a nitrátszennyezettség mozaikszerűen változik, tehát nem minden kút szennyezett. A nitrát-monitoring
alapján a szennyezettségi arányok és a területhasználat kapcsolatát vizsgálva megállapítható,
hogy leginkább a települések belterületei és a gyümölcsösök a legszennyezettebbek, ennél kisebb
mértékű a szántóterületeken belül és szinte elhanyagolható az erdő, rét, legelő területeken. A
nitrátérzékeny területeken kívül eső monitoring kutak számottevően kisebb szennyezést mutatnak,
csak néhány jelzett 50 mg/l-t meghaladó koncentrációt, zömében a Körös-Maros köze északi
részén.
Az állattartótelepekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre statisztikailag értékelhető mennyiségű
adat, de a rendelet kiadásának időpontjához képest nem történt olyan változás, ami a kijelölés
módosítását indokolná. (Értelemszerűen azoknál a telepeknél, ahol a korszerűsítés megtörtént,
már csak üzemelési feladatok jelentkeznek).
A VGT keretében elvégzett nitrát-szennyezettségi értékelés az összes, mintegy 30000 adat
felhasználásával készült, a talajvíztartó egészére. A nitrát-jelentéshez kapcsolódó értékelésnél
részletesebb vizsgálat olyan víztestek esetében is kimutatta a számottevő nitrát-szennyezettséget
(a víztest területének > 20%-án), amelynek nem meghatározó része nitrát-érzékeny (területének <
50%-a). Ez a terület a következő: Nitrát-monitoring által is jelzett Körös-Maros köze (lásd 5.2.
fejezet).
Az 5-4. melléklet a sekély víztestek esetében mutatja a nitrát-érzékeny területek arányát, illetve az
ezen belül található szennyezett (nitrát-koncentráció > 50 mg/l) kutak/források arányát. A számítás
a teljes vízminőségi adatbázis felhasználásával történt, területhasználat szerinti bontásban, amely
mutatja, hogy a nitrát-szennyezettségi arány mennyire függ a földhasználattól. A víztesten belüli
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nirátérzékeny területre jellemző szennyezettségi arányt a területhasználatok szerinti súlyozással
számították. A nitrát szennyezett víztesteket (arány > 20%) és a nitrát-érzékeny területeket együtt
mutatja be az 5-14. térképmelléklet.
A 2011. évi felülvizsgálat során figyelembe kell venni az ivóvízbázisok védőterületeire a VGT
keretében kialakított új adatbázist és összhangba kell hozni a nitrát-szennyezettség miatt gyenge
állapotú vagy veszélyeztetett helyzetben levő (emelkedő trendet mutató) víztestek területi
elterjedését és a nitrátérzékeny területek kijelölését. A felülvizsgálat magába foglalja az adatok
ellenőrzését is.
5.3.2 Természetes fürdőhelyek
A 2006-ban életbelépő új „fürdővíz” irányelv (2006/7/EK) a korábbi előírásoknál szigorúbb
követelményeket támasztott a fürdővizek minőségével és azok monitorozásával szemben egyaránt.
Az irányelv szerinti minőségi értékelést első alkalommal a 2011. évi fürdési idényt követően, de
legkésőbb a 2015. évi fürdési idény végéig kell elvégezni. Jelenleg tehát még a régi irányelv
szerinti értékelési kritériumok hatályosak.
A védettség okán azokkal a fürdésre kijelölt vizekkel is foglalkozni kell, melyek víztestekhez nem
tartoznak (lásd 3.3.2 fejezet). Ezek többségénél a vízminőség megfelelő, de vannak kivételek.
Ezeket az 5-20. táblázat mutatja. Mivel nem megfelelő állapotúak, annak ellenére, hogy nem
önálló víztestek, intézkedés szükséges.
5-13. táblázat: Természetes fürdőhely kijelölése miatt érintett, víztestként nem kijelölt
felszíni vizek állapota a fürdővíz minőségi követelmények szempontjából
VOR

ADO733

Érintett szegmens

Mártélyi Holt-Tisza

Víztest állapota

1

Hiányos
mintázás

40%

Nem megfelelőek aránya
76/160//EK

78/2008 K.r.

30%

50%

A fürdőhelyek minősítését és a fürdőhely kijelölése miatt érintett víztesteknek a fürdővíz miatti
védettsége szerinti állapotát az 5-15. térképmelléklet mutatja be.
Fontos megjegyezni, hogy a valóságos helyzet a bemutatott statisztikához képest
kedvezőtlenebb, hiszen több olyan állóvizünk és vízfolyásunk is van, melyeken a vonatkozó
szabályozás értelmében strand eleve ki sem jelölhető a nem megfelelő bakteriológiai vízminőség
miatt.
5.3.3 Védett természeti területek
Hazánk természeti-ökológiai értékekben kiemelkedően gazdag ország. A vizek jó állapota
szempontjából nagy hangsúlyt kap a víztől függő védett élőhelyek jó állapotának biztosítása.
A VKI természetvédelmi szempontú állapotértékelés a Nemzeti Park Igazgatóságok által kitöltött
kérdőív, majd személyes konzultációk alapján történt. A kérdőív a védett területek érintettségre, a
víztől függő károsodásuk okaira kérdezett rá, hogy ebből kiindulva a legfontosabb teendők
meghatározhatók legyenek. A víztől függő élőhelyek vízzel kapcsolatos problémáinak jellege, a
vízhiány mértéke természetesen jelentős területi különbségeket mutat, és a fent összefoglalóan
említetteknél jóval szerteágazóbb. A víztől függő élőhely típusokat és azok jellemző – vizek általi károsodási jelenségeit az 5-21. táblázat foglalja össze.
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5-14. táblázat:

A víztől függő élőhely típusok és jellemző károsodási jelenségek

Natura 2000
irányelv
szerinti
élőhelykód

Név

Jellemző ökológiai
sajátosság, megjelenés

1530

Pannon szikes sztyeppék és
mocsarak

3130

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea friss elöntéseken megjelenő
uniflorae és/vagy Isoetotársulások, szántóföldek
Nanojuncetea vegetációval
belvizes foltjai is

Rendszeres elöntések elmaradása (gátak), vizek gyors
elvezetése, partközeli agrárgazdálkodás, vizekben a
tápanyagok feldúsulása

3150

Természetes eutróf tavak
Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel

állandó vízborítású természetes
eutróf állóvizek submers
vegetációja

Agrárgazdasági eredetű tápanyagterhelés és
bemosódás, parti zóna sérülése (partrendezések),
indokolatlan kotrások, vízinövények eltávolítása,
növényevő halak telepítése

3160

Természetes disztróf tavak és
tavacskák

láptavak, huminsavban gazdag
vizek

Tápanyagok bemosódása, jelentős vízszintingadozások
a kiszáradás miatt

3260

Alföldektől a hegyvidékekig
előforduló vízfolyások Ranunculion
fluitantis és Callitricho-Batrachion
növényzettel

vízfolyások csekélyebb
áramlású, időszakosan
átöblítődő szakaszai

Áramlási feltéttelek megváltozása fenntartási, kotrási
munkák miatt

3270

Iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben
Bidention növényzettel

folyók iszapos partjai, kiöntések

Változékony vízjárás elmaradása, a meder természetes
fejlődését akadályozó szabad tér hiánya, part és
mederrendezések

6410

Kékperjés láprétek meszes, tőzeges mindenféle kékperjés láprét
vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)

Megfelelő (rendszeresen talajfelszínig érő) vízellátás
elmaradása, ennek következményeként elgyomosodás,
elmaradó kaszálások okozta cserjésedés

6430

Síkságok és a hegyvidéktől a
magashegységig tartó szintek
hidrofil magaskórós
szegélytársulásai

főleg patakparti (ritkán állóvíz
parti) magaskórósok

Parti sávok bolygatása, irtása, kotrás és kotrási anyag
deponálása, tápanyag-feldúsulás, invazív fajok
megjelenése

6440

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz
tartozó mocsárrétjei

jellemző az időszakos felszíni
elöntés (ártéri) közepes, vagy
nagyobb vízfolyások mentén

Kedvezőtlen vízellátottság, rendelkezésre álló területek
szűkössége, helytelen gazdálkodás (tápanyagutánpótlás, felülvetés)

6510

Sík- és dombvidéki kaszálórétek
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

zömmel talajvíz és/vagy
csapadék táplálta nedves
gyepek

Többlet vízhatás (áradás) elmaradása, talajvíz
lesüllyedése, elégtelen csapadékmennyiség

7110

Dagadóláp

mohaszintjében tőzegmohák
által uralt, zömükben fátlan
lápok

Talajvíz süllyedése, rossz mezőgazdasági és erdészeti
gyakorlat a környező területeken

7140

Tőzegmohás lápok és ingólápok

vízzáró réteg fölött kialakult,
reliktum fajokban gazdag
társulás

Kedvezőtlen vízellátottság, kiszáradás és az azt követő
gyors degradálódás

7210

Meszes lápok télisással (Cladium
mariscus) és a Caricion davallianae
fajaival

meszes talajú síkláp, tőzeges
tószegély (kormos csátéval)

Vízborítások elmaradása, talajvízszint lecsökkenése,
bőséges vízellátottság megszűnése

7230

Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

fajgazdag láprétek Sesleria
uliginosával

Bőséges vízellátottság elmaradása
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Natura 2000
irányelv
szerinti
élőhelykód

Név

Jellemző ökológiai
sajátosság, megjelenés

Az élőhely károsodását előidéző legfontosabb
hatások

91E0

Enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

ligeterdők és láperdők, éger,
kőris , fűzlápok, stb.

Rendszeres felszíni elöntések és a bőséges
vízellátottság elmaradása, a folyók természetes
fejlődésének hiánya miatt nem alakulnak ki új élőhelyek

91F0

Keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus angustifolia
fajokkal (Ulmenion minoris)

Folyómenti keményfás
ligeterdők nagy folyók mentén

Magas árterek elöntésének elmaradása, folyók
bemélyülése miatt is lesüllyedő talajvízszintek, rossz
erőgazdálkodási gyakorlat

91I0

Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal

Az Alföld szárazabb, belső
területeinek zárt, elöntést nem
kapó területein kialakult
tölgyesei

A talajvíz süllyedése, az állományok kiszáradása,
invazív fajok előretörése, a természetközeli erdők
területének erőteljes csökkenése, rossz
erdőgazdálkodási gyakorlat

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion).

A gyertyán és tölgyek uralta
üde-félszáraz erdők, a
gyepszintben illírszubmediterrán fajokkal

Kedvezőtlen, részben klimatikus eredetű vízellátottság,
kisvízfolyások kiszáradása

Az egyes víztől függő élőhelytípusok károsodásának jellege, az élőhelyben végbemenő
degradálódási folyamatok lényegében nem különböznek az ország egyes területein. A területi
különbségek a probléma általi érintettség mértékében és – esetleg - a konkrét kiváltó okok
eltérésében nyilvánulnak inkább meg.
Az élőhelyek legnagyobb problémája szinte egyöntetűen a vízhiány. Ennek mértéke és kiváltó
okai különböznek területileg. Talán a legsúlyosabban érintettek a homokhátságok, ahol olyan
pusztai (felszín alatti víztől is függő) élőhelyek - magassásosok, zsombék-sásosok, lápok,
buckaközi láprétek, kiszáradó láprétek, mocsárrétek, homoki tölgyesek - érintettek, melyek
előfordulása európai jelentőségű. A talajfelszín mélyedéseiben lefolyástalan szikes tavak (pl. a
kiskunsági Zab-szék, Kelemen-szék) és mocsarak (pl. Kisréti-tó) alakultak ki. Vízutánpótlásuk
jelenleg kizárólag csapadék, illetve felszín alatti eredetű.
A Tisza mentén is elsősorban a homokterületek természeti rendszereinek életében szembeötlő a
csapadékvizek és a talajvíz kapcsolatának meghatározó szerepe, illetve e vizek hiánya. Ezekben
az esetekben a felszíni vízterek és a talajvizek között közvetlen kapcsolat állt fenn.
Ezeken a területeken egyértelműen bizonyítható, hogy a belvizek 23 elvezetésének vagy
visszatartásának milyen fontos szerepe van egy térség vízháztartásában, és azon keresztül a
természeti rendszerek életében, vagy pusztulásában.
A belvizeket elvezetni igyekvő mezőgazdasági gyakorlat, a talajvizet megcsapoló
csatornahálózat az ország minden táján nagymértékben hozzájárul a területek általános
szárazodásához. E gyakorlattal szemben – ahol arra mód és készség van – a gazdálkodási mód
megváltoztatása, a belvizek levezetésének megszüntetése, a víznek a területen való megtartása a
cél. Csak ez biztosíthatja a víztől függő értékes élőhelyek tartós fennmaradását.

23

Belvíz – a mezőgazdasági művelés szempontjait tükröző elnevezés, az élőhelyek számára egyszerűen csak víz
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5.4

A víztestek állapotával kapcsolatos jelentős problémák

A VKI végrehajtása szempontjából jelentős vízgazdálkodási problémának számítanak azok a vízi
környezetet érő hatások és az ezeket okozó terhelések és igénybevételek, amelyek jelentős
mértékben veszélyeztetik a környezeti célkitűzések elérését 2015-ig (lásd 6. fejezet). A 2008
novemberében kiadott erről szóló dokumentáció a Duna vízgyűjtőre vonatkozó elemzéssel
összhangban a következő problémákat foglalta össze:
 A felszíni vizek eutrofizálódása, beleértve a Fekete-tengerre, mint végső befogadóra
gyakorolt hatást is.
 A felszín alatti vizek nitrátosodása, amely veszélyezteti az ivóvízminőséget, a táplált
felszíni vizeket, esetenként a tápanyagtartalomra érzékeny vizes és szárazföldi
élőhelyeket.
 Felszíni vizekbe jutó veszélyes anyagok, amelyek, különösen havária jellegű
megjelenésük esetén az ökoszisztéma jelentős károsodását vagy pusztulását
okozhatják.
 Felszíni vizekbe bevezetett termálvizekből származó hő- és szennyezőanyagterhelés az állóvíz jellegű, illetve kis vízhozamú, azaz kis hígulást biztosító vizek
esetében károsítja, átalakítja az ökoszisztémát.
 A felszín alatti vizeket elérő veszélyes anyag terhelések pontszerű előfordulásai
elsősorban a vízbázisok védőterületein jelentenek fokozott veszélyt, de a felszín alatti
vizek szennyeződése általában veszélyeztethet felszín alatti víztől függő élőhelyeket és
korlátozza a felszín alatti vízkészlet hasznosítását. A veszély legfőbb forrását a múltban
keletkezett szennyezések sokszor rejtett formái jelentik.
 Árvízvédelmi céllal átvágták a kanyarulatokat, így lerövidítették a medret és növelték a
sebességet. A töltések elvágták a folyótól az árterületek jelentős részét, és a mentett
oldalon az élő vízfolyástól elszakított mellékágak, holtágak keletkeztek, amelyek
vízellátottsága jelentősen romlott. Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a
hullámtérre és a parti sávra is kiterjedtek, így a vízfolyások nagy részénél hiányzik a
parti növényzet és a szántóföldek gyakran egészen a vízpartokig húzódnak. Mindez
kedvezőtlen hatást gyakorol a vizek ökológiai állapotára.
 Vízfolyásainkon számos olyan műtárgy található, amely elzárja a folyók medrét, anélkül,
hogy lenne olyan kiegészítő létesítmény, amely biztosítaná az aktív helyváltoztatást
végző vízi élőlények, elsősorban halak szabad mozgását a műtárgy alatti és feletti
víztér között. A hosszabb duzzasztott szakaszok hasonló hatásúak, mivel bizonyos
makrogerinctelenek vagy halfajok olyan mértékben kerülik a lelassult vízmozgású
szakaszokat, hogy számukra az egyenlő a fizikai átjárhatatlansággal.
 A völgyzárógátas tározók, céljukból és üzemeltetésükből adódóan, gyakran teljes
egészében visszatartják a tápláló vízfolyáson érkező vizeket, így elvonják az alvízi
vízfolyás-szakaszon az ökológiailag szükséges vízhozamot.
 A vízfolyások kisvízi hozamához viszonyítva jelentős vízkivételek (öntözés, halastavak
frissvíz igénye) ökológiai vízhiányhoz vezethetnek, azaz tartósan vagy ismétlődően az
ökológiailag szükséges vízhozamnál kevesebb víz folyik a mederben. Az átvezetések
(vízerőtelepek üzemvízcsatornái, nemcsak árvíz idején „működő” árapasztó csatornák,
vízpótlásra használt vízfolyások) általában a középvízi viszonyokat befolyásolják.
 Az ország alföldi területeinek természetes sajátossága a lefolyástalan jelleg, a lokális
mélyedésekben rövidebb-hosszabb ideig megmaradó víz a táj fontos eleme, az ehhez
kapcsolódó vizes élőhelyekkel együtt. A belvízlevezető rendszer jelentősen módosítja
az érintett terület vízháztartási, lefolyási viszonyait: (i) a gyors vízlevezetéssel eltűnnek
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a mélyedésekben összegyülekező vizek és velük együtt az ehhez társuló vizes
élőhelyek, (ii) nő az aszályérzékenység,
 A felszín alóli vízkivételek, illetve a talajvizet tartósan megcsapoló csatornák
csökkentik a felszín alatti vízből táplálkozó ökoszisztémák (FAVÖKO-k) vízellátottságát
(vizes és szárazföldi élőhelyek szárazodását, károsodását okozva).
 A jelentős, koncentrált, visszasajtolás nélküli termálvízkivételek az Alföld egyes
részein folyamatos vízszintsüllyedést okoznak a termálvíztartóban, ami túltermelésre
utal.
 Az ivóvízellátásra használt felszín alatti vizek nem megfelelő vízminősége nehezíti
a biztonságos ivóvízellátást (természetes vízminőségi problémák: arzén, ammónium,
bór, vas, mangán, stb., illetve sérülékeny ivóvízbázisok szennyeződési veszélye).
 A külföldi hatások által jelentősen befolyásolt határokkal metszett vízfolyások, ahol a
környezeti célkitűzés külföldi intézkedések nélkül nem érhető el. A hatások egyaránt
érinthetik a mennyiségi és minőségi viszonyokat.
A védett területek állapotértékeléséhez kapcsolódóan további jelentős problémaként jelenik meg:
 Kijelölt fürdőhelyek nem megfelelő állapota, amelyben a lokális szennyezések
mellett szerepe van a kapcsolódó víztest általános állapotának is.
 Természeti értékei miatt védett területek nagyarányú károsodása, amely
kapcsolatba hozható a vizek állapotjellemzőivel.
Az egyes problémákat kiváltó okok (terhelések, igénybevételek) víztestekhez kapcsolható
előfordulásairól a 2. fejezet ad összefoglalót. A továbbiakban az azonosított problémák szerint
haladva mutatjuk be az állapotértékelés és a problémát kiváltó okok kapcsolatát.
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5.4.1 Vízfolyások, állóvizek
A hidrológiai és morfológiai problémák okai között a meglévő duzzasztó, a szűk hullámtér, a
nem megfelelő hullámtéri tevékenység, a hosszirányú szabályozottság, a zonáció24 hiánya (nincs a
természeteshez közeli vagy zavart a parti sáv), a rendezett mederforma, a nem megfelelő
fenntartás, a vízjárás megváltoztatása (öntözés, belvízelvezetés, egyéb vízbevezetés által). Több
víztestet érint a hosszirányú átjárhatóság25 korlátozottsága is.
A vízgyűjtőn felismerhető legfontosabb morfológiai problémák a következők:
o
o

hosszirányú szabályozottság árvíz- és belvízvédelem miatt (18 db víztestnél)
zonáció hiánya (18 db víztestnél)

o

rendezett mederforma (10 db víztestnél)

o

nem megfelelő fenntartás (9 db víztestnél)

o

belvízelvezetés, öntözés miatt vízjárás problémák (18 db víztestnél)

o

vízkivétel (10 db víztestnél)

o

vízbevezetés (10 db víztestnél)

A legfontosabb problémák egyike a belvíz elvezetése és a vízfolyások hosszirányú
átjárhatóságának akadályozása. További probléma a vízfolyások nem megfelelő fenntartása (9
db.) és fontos kiemelni a rendezett mederformát (10db).
Állóvizeknél a fő probléma a vízpótlás hiánya (1 db).
Vízfolyás víztesteket érintő kiemelten fontos problémák az alegységen:
o
o

- Nagymérvű vegetáció jelenléte vegetációs időszakban a felszíni vizekben.
- Elégtelen mennyiségű felszíni összegyülekezés a vízhiányos időszakokban.

o

- Felszíni víztestek labilis vízminőségi állapota (halpusztulások).

Az elégtelen helyi készlet miatt a mezőgazdaság részére a Felső-Tiszából történő átvezetés
elengedhetetlen. Emellett a felszíni vízrendszerekben az elégtelen felszíni összegyülekezés
mennyisége miatt, a természetes vízátvezetési lehetőségek helyreállítását kell megoldani
(gravitációs átvezetés a Körösökből).
A XIX. század második felétől kezdődően kiépült belvízelvezető hálózat meghatározóan a korábbi
folyómedrek nyomvonalán alakult ki. A térség jó termőhelyi adottságai következtében a XX.
század második felében a vízelvezető hálózatok kiépítése jelentős mértékben felgyorsult, így a
korábbi hálózat sűrűsége jelentős mértékben megnőtt. A felszíni vizek megőrzése helyett a
24

Zonáció: társulások szabályos egymásra következése a térben, egy adott idősíkban. Más szóval, a növényzet
sávos elrendeződése a szárazföldtől a nyíltvízig. Természetes állapotban a vízi és vízparti társulások is több
különböző zónát alkotnak a vízfolyások és állóvizek partja mentén. A parti sáv zonációjának épsége a víz ökológiai
állapotának fontos jellemzője. Tavak és folyók esetében a zonáció meghajtó ereje elsősorban a vízmélység
szabályos változása a parttól a nyíltvízig.

25

Hosszirányú átjárhatóság: a vízfolyások folytonossága, mely a folyó ökológiai integritásának és a jó állapotának
egyik jellemzője. A hosszirányú átjárhatóság a vízi élőlények vándorlási lehetőségeinek biztosításához és a
megfelelő hordalékszállításhoz elengedhetetlen. A hosszirányú átjárhatóság biztosításának eszközei lehetnek:
•
•

akadályok, műtárgyak megszüntetése, vagy ez utóbbiak átalakítása;
hallépcsők, elkerülő csatornák építése műtárgyak mellett.
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termőterületekről az összegyülekezett vizek mielőbbi elvezetése kapott kiemelt szerepet. Az
intenzív elvezetési igény, valamint a huzamosabb ideig tartó vízhiányos időszak következtében a
terület vizes élőhelyei és a felszíni szikes tavak területei jelentős mértékben degradálódtak.
Mivel a terület talajadottságai miatt intenzív mezőgazdasági hasznosítású, a csatornákon
nagyszámban létesültek vízvisszatartó műtárgyak. A megépített vízvisszatartó műtárgyak
gyakorlatilag minimális átfolyást engednek, melynek következtében a hosszirányú átjárhatóságot
korlátozzák a vízi élőlények számára, továbbá azok fel- és alvízi hatásai is növelték a víztestek
hidromorfológiai kockázatát.
A műtárgyak további hatásaként azonosítható, hogy a duzzasztott térben az áramlási sebességek
csökkenése miatt egyrészt feliszapolódás tapasztalható, másrészt a vízminőségi állapotok
jelentősen leromlottak. Vízhiányos időszakokban gyakorlatilag a felvízi szakaszokon található
szennyvíztisztító telepek használtvizeit, termálfürdők csurgalék vizeit, öntözővizeket tározták be.
Az alvízi szakaszokon az elégtelen mennyiségű vízátbocsátás következtében a vízhiányos
időszakok hossza tovább nőtt.
A terület másik sajátossága a vízbő – belvízi időszakok megjelenése, amelyek során jelentős
területek kerültek elöntés alá.
A térség, területi adottságai következtében, rendkívül érzékeny a belvízi elöntések kialakulására. A
tervezési alegység 31%-a alig-, 36 %-a mérsékelten-, 30%-a közepesen- és 3%-a erősen belvízveszélyeztetett terület.
A tápanyag- és szervesanyag-problémák jellemzően a mezőgazdasági diffúz terhelésből, a
kommunális szennyvíz- és használtvíz (strand) bevezetésből, a szennyezett üledékből eredő belső
terhelésből, a települési diffúz terhelésből (belterületi csapadékvíz bevezetésből) adódnak.
Kevesebb víztestet érintő problémák a halastavi lecsapolás, az állattartó telepek kibocsátásai, a
szennyezett felszín alatti víz terhelő hatásai.
A táp- és szervesanyag terhelés legfontosabb problémái az alábbiak:
o

kommunális szennyvíz-bevezetés (3 db víztestnél)

o
o

élelmiszeripari szennyvíz-bevezetés (4 db víztestnél)
kommunális hulladéklerakókból származó terhelés (7 db víztestnél)

o

diffúz mezőgazdasági terhelés (18 db víztestnél)

o

állattartó-telepek szennyezése (17 db víztestnél)

o

szennyezett üledék (másodlagos szennyezőforrás) (4 db víztestnél)

Az alegység vízfolyásainál a tápanyag- és szervesanyag felhasználásból származó diffúz eredetű
szennyezések számottevőek. Az állattartó-telepek terhelése és a diffúz mezőgazdasági
szennyezés minden vízfolyás és állóvíz víztestet érint. A Nagyfai holtág halászati víztér, ezért a
halászat és horgászat okozta szervesanyag terhelés, az intenzív gazdálkodás és a lassú
vízmozgás miatt, a keletkező hordalékban akkumulálódhat.
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A kommunális eredetű bebocsátott szennyvizek kisebb kockázatot jelentenek. Az alegység
területén a kommunális hulladéklerakók 7 (Veker-ér, Kurca, Kenyere-ér, Hódtó Kistiszai csatorna,
Szárazér-Porgányi csatorna, Mágocs-ér, Terehalom – Mucsiháti csatorna) víztestet érintenek, míg
a kommunális szennyvíz bevezetések pedig 4 (Kurca, Hódtó Kistiszai csatorna, Terehalom –
Mucsiháti csatorna, Nagyfa holtág) víztestet.
Az alegységen kommunális eredetű szennyezések ellen a legkönnyebb intézkedni, melyre 2015ig, a települések egy részére beadott pályázatok szerint sor is kerül. Ennek a problémának
megoldására tett intézkedések társadalmi támogatottságát növelni szükséges.
5.4.1.1 Hő- és sóterhelésből származó problémák
Állóvizek esetében az alegységen veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák nem jellemzőek,
sem a sótartalomból és hőterhelésből származó terhelések.
Vízfolyások esetében az energetikai célra felhasznált termálvíz bebocsátás jelentős vízminőség
romlást okoz, amely az átadódó hatás miatt a tervezési alegység területén található legjelentősebb
vízfolyásokra (Kurca, Kórógy-ér, Veker-ér) van káros hatással.
5.4.2 Felszín alatti víztestek
A termálvíz kitermelése, majd a használtvíz felszíni vízbe történő bevezetése jellemző az alegység
területén (pl. strandfürdők), de ez által okozott magas sótartalomból vagy hőterhelésből adódó
probléma a tervezési alegységben nem ismert.
A talajvízhelyzet kialakulásában a természeti tényezők közül elsősorban a csapadékszegény
időjárást és a melegedő klíma miatt növekedő párolgási viszonyokat kell megemlíteni. Az
időjáráson kívül az alábbi antropogén hatások vezethettek e kedvezőtlen vízháztartási állapot
kialakulásához:
A települési közüzemi vízművek elterjedése, a vízhasználatok általánossá válása hozzájárult a
döntő mértékben rétegvizeket és közvetetten a talajvizet érintő, túlzott mértékű felszín alatti
vízkitermeléshez (a lakosság vízellátását biztosító vízművek által kitermelt vízmennyiség 1965 –
1990 közötti időszakban közel 5-szörösére emelkedett. A 90-es évek második felétől ez a
növekedés megszűnt, stagnáló állapot vált jellemzővé).
A talajvíz-kitermelés növekedése. A tanyák körül újjászületett gazdaságok, kiskertek vízigényének
biztosítására talajvízből becslések szerint közel annyi vizet termelnek ki, mint amennyi a régió
teljes ipari vízigénye.
A vízrendezés során kialakított belvíz elvezető csatornák megcsapoló hatása is közrejátszott a
talajvízszint csökkenésében.
A más-más időben, különböző szakember-csoportok által készített tanulmányok a természeti
tényezők és az emberi beavatkozások hatását a talajvízszint csökkenésre eltérő 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 jelentős bizonytalanság
lehet.
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A vízszint süllyedés és a mélyen található vízszintek következtében a vizes élőhelyek és a
szárazföldi FAVÖKO-k jó állapotához szükséges vízigények felszín alatti vízből származó
kielégítése megszűnt, illetve drasztikusan lecsökkent. A közvetlenül a csapadékból származó
utánpótlódás mértéke is csökkent a felgyorsult beszivárgás következtében.
Eddigi ismereteink szerint az ökoszisztémák felszín alatti víz mennyiségi állapotromlásának
következtében bekövetkező károsodása a regionális léptékű talajvízszint süllyedés hatására
alakult ki.
A megjelenő problémának több oka is lehetséges:
o

A korábbi, a térségre jellemző vízszintsüllyedéseket is okozó mezőgazdasági, közüzemi
vízkivételek maradék hatása.

o

A jelenleg is folytatott felszín alatti vízből történő közvetlen vízkivételek.

o

A mesterséges vízfolyások, belvízelvezető csatornák túlzott megcsapoló hatása.

A porózus termál víztestek területén a fürdővíz, illetve visszasajtolás nélküli energetikai célú
vízkivételek miatt lokális nyomáscsökkenés alakult ki. Ezek a termálvíztestek mélyen találhatók,
jelentős termálvízkivétel történik belőlük, ugyanakkor a szükséges utánpótlás a fedő víztestek
irányából nem elegendő.
A mennyiségi problémák legfontosabb okai az alábbiak:
o terület-használat megnövekedés (beszivárgás-csökkenés) (2 db víztestnél)
o

közvetlen vízkivétel (5 db víztestnél)

o

illegális vízkivétel (5 db víztestnél)

A fellépő vízigények biztosítására a felszíni alatti vízkészleteket is jelentős mértékben igénybe
veszik, így ez is hozzájárult a talaj-és rétegvízszintek csökkenéséhez. A terület jó mezőgazdasági
potenciálja eredményeként a csatornákon nagyszámban létesültek vízvisszatartó műtárgyak
melyek feladata a vízkészletek megőrzése és az öntözővíz felhasználókhoz juttatása a csatornák
természetes esésviszonyaival ellentétesen, a létrehozott visszaduzzasztás segítségével.
A medertározás a vízfolyás nyomvonala mentén hosszirányban a teljes duzzasztási szakaszon
talajvízszint emelkedést eredményez, keresztirányú hatása nem éri el az 50 métert. A területi
tározás hatása a nagyobb felület eredményeként nagyobb területre terjed ki, de a tározótól mért
50-100 méteres körzeten túl nem terjed ki.
Fontos, egyedi probléma a felszín alatti vízből történő öntözés korlátozása a Maros-hordalékkúpon,
illetve és a rétegvízből történő öntözés teljes tilalma az alegység területén, a Maros hordalékkúp
területére eső részen.
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Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos problémák:
o

A diffúz szennyezés mezőgazdasági területről,

o

a települési diffúz szennyezések

o

az állattartó telepekről származó szennyezések két (sekély) felszín alatti víztestnél
jelentenek problémát.
Egyéb szennyezések

o

Az alegységen további szennyező források, és problémák érintik a FAV-t, ilyenek a szomszédos
víztestből történő átadódó hatás. A mezőgazdasági területekről, és településekről származó
beszivárgó (diffúz) szennyező anyagok. Az ipartelepek, mezőgazdasági telephelyek és nagy ipari
deponiák.
Felszín alatti ivóvízbázisok állapota
A felszín alatti ivóvízbázisok listáját és állapotuk összefoglaló értékelését a 3-1 melléklet mutatja
be.monitoring pontokban mért eredmények alapján
Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettségét az 5-6. melléklet tartalmazza
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6

Környezeti célkitűzések

A Víz Keretirányelv a felszíni vizekre a következő környezeti célkitűzések elérését tűzi ki:
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot
megőrzése vagy elérése (vagy a kiváló állapot megőrzése);
 az erősen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a
hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető állapot) és jó kémiai állapot elérése;
 az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések fokozatos csökkentése és a
kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek
megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása.
A felszín alatti vizekre a VKI-ban előírt célok kiegészülnek a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó 2006/118/EK26 irányelvben foglaltakkal:
 a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve megakadályozása;
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
 a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely
szignifikáns és tartós emelkedő tendenciájának megfordítása.
Mindezeken túlmenően a vizek állapotától függő, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak
közvetetten kapcsolódó védett területeken (lásd 3. fejezet) teljesíteni kell a védetté
nyilvánításukhoz kapcsolódó kapcsolódó speciális követelményekkel összefüggő célkitűzések
eléréséhez szükséges intézkedéseket, a vizeket, illetve a vízgyűjtőket érintően.
Az erősen módosított állapotú víztestek kijelölésére vonatkozóan a VKI előírja - VKI 4. cikk (3)
bekezdés -, hogy igazolni kell, hogy a víztest mesterséges vagy megváltoztatott jellemzői által
szolgált, hasznos célkitűzések a műszaki megvalósíthatóság vagy az aránytalan költségek miatt
nem érhetők el olyan más ésszerű módon, amely környezeti szempontból jelentős mértékben jobb
megoldás lenne.
Az erősen módosított állapotú víztestek kijelölése két fázisban történt.
1. Azoknak a víztesteknek a kijelölése, ahol a jó állapot elérése lehetetlen olyan intézkedés
nélkül, amely a VKI-ban felsorolt jelentős emberi igényeket ne sértené.
2. A jó állapot elérését szolgáló intézkedést – az előző pontban említett emberi igény más
módon történő kielégítése miatt – csak aránytalan költségek (aránytalan társadalmi-gazdasági
hátrányok) mellett lehet megvalósítani.
Az erősen módosított víztestek kijelölésének lépéseit az 1.4.3 fejezet mutatja be. A gazdaságitársadalmi szempontokat a 6-1. háttéranyag tárgyalja.
A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított célokat 2015-ig el kell érni. A környezeti
célkitűzés csak akkor érhető el, ha valamennyi intézkedés megvalósul és hatásuk meg is jelenik a
vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzően így nem valósítható meg. Lehetnek olyan
víztestek, ahol a jó állapot/potenciál csak a következő kétszer 6-éves tervciklusban érhető majd el
(2021-es vagy 2027-es határidővel), illetve lehetnek sajátos víztestek is, amelyek természetes
állapota olyan, hogy hosszútávon is csak enyhébb környezeti célkitűzés. Emiatt a VKI lehetővé
teszi mentességek alkalmazását megfelelő és alapos indoklás alapján.

26

2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (2006. december 12.)
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A mentességek lehetőségei:
 időbeni mentesség (VKI 4. cikk (4) bekezdés), amikor a célkitűzések teljesítése műszaki,
vagy természeti okok, vagy aránytalan költség miatt a meghatározott határidőre nem érhető
el, ezért annak határidejét 2021-re, vagy 2027-re lehet módosítani. (A 2027 utáni teljesítés
abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de ezek hatása
még nem érvényesül)
 a természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkitűzések megállapítása (VKI 4.
cikk (5) bekezdés), ha a víztestet érintő emberi tevékenység által kielégített környezeti és
társadalmi-gazdasági igények nem valósíthatók meg olyan módszerekkel, amelyek
környezeti szempontból jelentősen jobb megoldások, és amelyeknek nem aránytalanul
magasak a költségei. Ebben az esetben azt is igazolni kell, hogy az összes olyan
intézkedés megtörtént, amely a hatásokat csökkenti.
 időbeni mentességet vagy enyhébb célkitűzést egyaránt indokolhat kivételes vagy
ésszerűen előre nem látható természetes ok, vagy vis major, illetve a felszíni víztest fizikai
jellemzőiben, vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások, illetve
új emberi tevékenységek hatása. Az új változások, illetve új emberi tevékenységek
hatásának kezeléséről részletesen a 9. fejezet szól.
A részletes intézkedési program műszaki és gazdasági elemeinek tervezésével párhuzamosan,
a különböző társadalmi egyeztetések (ld. 10. fejezet) eredményeinek figyelembevételével
került sor a célkitűzések pontosítására és a mentességek indoklásának véglegesítésére:
 Kiindulási alap azoknak az intézkedéseknek a listája, amelyek szükségesek a jó állapot
(mesterséges és erősen módosított víztestek esetén a jó ökológiai potenciál) eléréséhez.
Ez a lista tartalmazza a már eldöntött, folyamatban lévő, vagy tervezett intézkedéseket
(kiemelten az alapintézkedéseket27), és ha ezek nem elegendőek, a szükséges kiegészítő
intézkedéseket. A lista összeállításakor a költség-hatékonyságra vonatkozó szempontokat
is érvényesíteni kellett.
 A célkitűzések elérési időpontjának meghatározásához a listán szereplő intézkedések
2015-ig való megvalósíthatóságának elemzése szükséges. Ha a listáról valamely
intézkedés nem valósulhat meg, illetve hatása nem érvényesülhet 2015-ig, akkor ún.
„mentességi indoklás” szükséges. Ennek a lépésnek a fontosságát alátámasztja, hogy a
célok elenyésző hányada érhető el 2015-ig.
Az intézkedések válogatásának, azok ütemezésének és a környezeti célkitűzések teljesítésének
összehangolása többlépcsős iteratív folyamat eredménye, amelyben egyaránt szerepelnek a
műszaki, a gazdasági és a társadalmi szempontok. Az iteráció mindkét irányban működött: voltak
olyan esetek, amikor az intézkedés megvalósíthatósága és ütemezése határozta meg a célkitűzést,
és előfordult ennek ellenkezője is, amikor az célkitűzés ütemezése determinálta a szükséges
intézkedéseket. Ez a szempontrendszer végeredményben az intézkedések tervezésnek döntési
prioritásait jelenti.

6.1

Mentességi vizsgálatok

A mentességi vizsgálatok célja azoknak az indokoknak a bemutatása, amelyek a VKI által
megfogalmazott célkitűzések elérését megakadályozzák. A módszert az EU mentességekkel
foglalkozó útmutató28 alapján dolgozták ki, a hazai sajátosságok figyelembevételével.

27

28

Alapintézkedések a VKI VI. mellékletében felsorolt irányelvekben (pl. Települési Szennyvíz, Nitrát irányelv) foglalt előírások hazai
megvalósítását szolgáló intézkedések.
Guidance Document on Exemptions to the Environmental Objectives (CIS Guidance Document No. 20)
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A mentességeknek lehetnek műszaki (M jelű), aránytalan költségekkel29 kapcsolatos (G jelű) és
természeti (T jelű) okai. A mentességi vizsgálatok lépései a következők:
1. lépés: A víztesten 2015-ig műszakilag megvalósítható-e mindegyik szükséges intézkedés,
azaz előfordul-e az M1, M2 okok valamelyike (részletes leírást lásd a 6-1. táblázatban).
2. lépés: Ha műszakilag megvalósíthatóak az intézkedések 2015-ig, akkor vizsgálni kell,
hogy a megvalósításuk aránytalanul költséges-e, azaz előfordul-e a G1, G2 okok
valamelyike.
3. lépés: Ha műszakilag és gazdaságilag is megvalósíthatóak az intézkedések, akkor kérdés,
hogy a természeti feltételek lehetővé teszik-e az állapotra vonatkozó célok elérését 2015ig. Ha az intézkedések hatása 2015 után jelenik meg, akkor a választható okok: T1, T2.
Az aránytalan költségek igazolása különböző módon és szinteken történt. Jellemzően
intézkedéstípusonkénti és megvalósító csoportonkénti elemzéssel.
A szükséges források ismeretében a nemzetgazdaság és a költségvetés teherviselő képessége
jelentős szerepet játszik a mentességek igazolásában. A 2015. évi célkitűzések meghatározásakor
figyelembe kellett venni, hogy az igénybe vehető források nagy része determinált (2007-2013
időszakban rendelkezésre álló források, figyelembe véve a megvalósításra vonatkozó 2 évet is).
Egy-egy víztestnél egyszerre több ok is felmerülhet és megadható.
A mentességek indoklását tartalmazó útmutatót a 6-1. melléklet, a víztestenkénti mentességi
indokokat a 6-2. melléklet tartalmazza.
A különböző mentességi indokok előfordulását foglalja össze a 6-1. táblázat A vízfolyások és az
állóvizek esetében a mentességi ok az ökológiai állapot elérésére vonatkozik. A kémiai jó
állapot/potenciál vonatkozásában minden víztestnél M1 a mentességi ok.

29

Aránytalan költség: A szükséges beavatkozások költsége, ráfordítása nem áll arányban az állapotjavulás eredményeként jelentkező
eredményekkel, hasznokkal (mind a költség, mind a haszon nemcsak pénzben kifejezhető részekből áll.. Az aránytalan költségre
vonatkozó elemzések, megfontolások a politikai döntéshozatalt segítő gazdasági információkat szolgáltatnak.
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6-1. táblázat: A mentességi vizsgálatok eredményei (az ok előfordulása a mentességet
igénylő víztestek %-ában)
Mentességi okok

Vízfolyások

Állóvizek

%

%

Felszín alatti
vizek %

M1:
Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest
állapota, illetve a kedvezőtlen állapot oka
93

50

50

M2:
A jó állapot eléréséhez a szomszédos
országgal összehangolt intézkedésekre is szükség
van
0

0

0

G1:
Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri
meg megtenni a becsülhető pozitív és negatív
közvetlen és közvetett hatások, illetve hasznok és
károk, ráfor-dítások alapján, víztest szintű aránytalan
költségek
0

0

0

G2:
Az
intézkedések
2015-ig
történő
megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a
nemzet-gazdaság, a társadalom bizonyos szereplői,
vagy egyes gazdasági ágazatok számára, aránytalan
költségek
7

50

0

T1:
Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt
vesz igénybe.
0

0

0

T2:
A felszín alatti víz állapot helyreállásának
ideje hosszabb
0

0

50

 A leggyakoribb ok (M1) az, hogy jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota (ún.
szürke víztestek), illetve a kedvezőtlen állapot oka és ezért további előkészítő munka
(monitoring, felmérések, vizsgálatok) szükséges az intézkedések tervezéséhez. Ez az
indok előfordul 13 vízfolyás víztestnél.
 Jellemző ok a G2, az aránytalanul magas terheket jelentő beavatkozás, ezen belül is
az, hogy az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása aránytalanul magas terhet
jelenthet az egész nemzetgazdaság vagy egyes ágazatok számára. Ez az indok 1 felszíni
és 1 állóvíz víztestnél fordul elő.
 A természeti okok közül T1 a felszíni vizekre, T2 pedig a felszín alatti vizekre vonatkozik.
Mégpedig olyan esetekre, amikor minden szükséges intézkedés megvalósul 2015-ig, de a
víztestre meghatározott környezeti célkitűzés elérése, illetve a jó állapot helyreállítása
várhatóan időben eltolódik. Az alegységen 1 felszín alatti víztest esetében az összes
intézkedés megvalósul 2015-ig, de a természeti folyamatok „lassúak”, tehát a szükséges
szintű állapotváltozás csak 2021-re következik be.

6.2

Döntési prioritások

Az előző pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztestre egyszerre, 2015ig, de 2021-ig sem elérni a környezeti célkitűzést, ezért szükség volt szűrési kritérium rendszer
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felállítására, amely az intézkedésekre és a víztestekre vonatkozó időbeni rangsorolás szempontjait,
azaz a prioritásokat rögzíti. Kétféle prioritást kell alkalmazni a VKI felépítéséből és logikájából
következően:
 intézkedési prioritást, amely a különböző típusú intézkedéseket rangsorolja, a
fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján,
 területi prioritást, amely a víztesteket rangsorol, a fontosságuk, illetve egymáshoz, vagy
a védett területekhez való kapcsolódásuk alapján - ezeknél a prioritás úgy érvényesül,
hogy az intézkedéseket a célkitűzésnek megfelelő ütemezéssel kell megadni.
Intézkedés típusú prioritások
 Elsődleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedések és az ún. további
alapintézkedések, azaz a VKI céljait szolgáló, már hatályos tagállami szabályozási
intézkedések, végrehajtásának. Ez független attól, hogy az intézkedések a VKI
szempontjából szükségesek-e vagy elegendőek-e célkitűzések eléréséhez.
 A VGT végrehajtási feltételeit megteremtő, átfogó intézkedések (jogalkotási feladatok,
hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint a monitoring és az információs
rendszerek fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és
szemléletformálás stb.). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek az intézkedési program 2012. évi elindításához, már 2010-2012 között
ütemezetten kell megvalósítani.
 Egyes intézkedések alkalmazását elősegítő ún. előkészítő intézkedések, azoknál a
víztesteknél, ahol egyes nagy költségű intézkedések alkalmazásáról való döntés további
információkat igényel.
Terület-víztest szintű prioritások
 Be kell illeszteni a terv első ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott
projektekben szerepelnek és elősegítik egyes víztestek környezeti célkitűzéseinek
elérését.
 Előnyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá eső, nem megfelelő állapotú védett
területeket, és a jó állapotuk eléréséhez szükséges intézkedéseket. A fürdő- és halas
vizek esetében eleve 2015-ig kezelni kell a problémákat, a természeti értékei miatt védett
területeken és az ivóvízbázisok védőterületein pedig mindenképpen meg kell akadályozni
a további romlást, a természeti értékei miatt védett területek esetében a vizek nem
megfelelő állapotát javító intézkedéseket legkésőbb 2021-ig meg kell valósítani, a 2015-ig
esetleg szükséges monitoringgal és feltárással összehangolva.
 Az emelkedő szennyezőanyag-trendet mutató felszín alatti víztestek esetében a tendenciát
megfordító intézkedéseket 2012-ig be kell vezetni, hogy állapotuk ne romoljon tovább.
 Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2013-ig
finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeni
változásokat) elérhető a jó állapot. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is,
ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.
 A fentieken túl, ha valamilyen speciális szempont indokolja, hogy a víztestre vonatkozó
intézkedéseket 2015-ig vagy 2021-ig megvalósítsák – az előző, kötelezően alkalmazott
szempontokkal szemben, az alábbi mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni:


A probléma megoldásának sürgőssége: a nem cselekvés komoly következményei
és/vagy magas költségei, vészhelyzet kialakulásának lehetősége (pl. ivóvízbázis
elszennyeződése);



Azok a víztestek, ahol a szükséges intézkedések kiemelkedően hatásosak, azaz
adott intézkedési kombináció kis költséggel nagy eredményt ér el;
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Minta jellegű, tapasztalatszerzésre alkalmas víztestek, illetve vizsgálandó
intézkedések;
Hasonló körülmények esetében a természetes jellegű víztestek prioritást élveznek
az erősen módosítottakkal és a mesterségesekkel szemben;
Az adott víztest ökológiai szerepe, fontossága kiemelkedő;

A víztest célkitűzésének megvalósításához kapcsolódó, erős társadalmi igény (pl.
sok embert pozitívan érint, idegenforgalom, éghajlatváltozás hatásának mérséklése);
 Azok az intézkedések, amelyek önmagukban is egyértelműen kedvező folyamatokat
indítanak el az adott víztest esetében (pl. vízvédelmi zóna a parti sávban);
A közepes ökológiai osztályba sorolt víztestek előnyben részesíthetők.

6.3

Környezeti célkitűzések elérésének ütemezése

A fentiekben bemutatott tervezési folyamat eredményeként kialakult a víztestenkénti intézkedések
és ehhez kapcsolódóan a célkitűzések elérésének ütemezése (6-2. melléklet). A természeti
értékei miatt védett területek állapotának fenntartására és javítására vonatkozó intézkedések külön
mellékletben is szerepelnek. (6-3. melléklet)
A célkitűzések elérésének ütemezése úgy történt, hogy intézkedésenként az alkalmazás
időpontjához hozzáadták a kivitelezés és a hatás megjelenésének idejét. A célkitűzés
teljesítésének időpontját az az intézkedés szabja meg, amelyik a legkésőbb fejti ki hatását. A
hatásidőket a 6-1. melléklet mutatja be. Az alábbi táblázat a célkitűzések elérésének ütemezését
mutatja be. Az összes intézkedés megtörténik 2027-ig, azonban vannak olyan víztestek is, ahol a
természeti folyamatok időigénye miatt később következik be az állapotjavulás (ezt jelöli a 2027+
céldátum).
6-2. táblázat: A célkitűzést elért víztestek száma időszakonként, a víztestek típusa szerint
Víztestek típusa

2009

2009-2015

Vízfolyás

1

2016-2021

2022-2027

2027+

3

9

5

1

6

3

2

3

2

Természetes
Erősen módosított
Mesterséges

1

Állóvíz

2

Természetes

2

Erősen módosított
Mesterséges
Felszín alatti víz

3

1

1

A vízfolyások közül 1 mesterséges víztest már jó állapotú, 1 erősen módosított és 2 mesterséges
víztest már 2015-re, a többi víztest közül 9 2027-ig, 5 pedig csak 2027 után eléri a jó ökológiai
potenciált. Az alegységhez tartozó 2 természetes állóvíz 2027-re éri el a jó állapotot. A felszín
alatti vizek közül 3 már ma is jó, 1 2021-ig, 1 pedig 2027 után lesz jónak minősíthető.
A 6-1. ábra az alegység víztestjeire vonatkozó célkitűzések elérésének ütemezését foglalja össze.
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6-1. ábra:

Víztestekre vonatkozó célkitűzések megvalósulása
(az adott időszakban megfelelővé vált víztestek száma az összes víztest %-ban)

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Jelenlegi jó
állapot vagy
potenciál
fenntartása

2015

Vízfolyás

2021

Állóvíz

2027

2027+

Felszín alatti víz

Az alegységen található 25 db víztest közül csak egy mesterséges vízfolyás és három felszín alatti
víztest éri el a jó potenciált/állapotot. Az alegységen 2015-ig a jó potenciált elérő víztestek a
tervezett intézkedések megvalósulása esetén az alábbiak lesz: Gyúlói-, Lúdvár-vidéki szorítógátas
felső- és a Terehalom-Mucsihát-Kórógy-összekötő csatorna.
A többi víztest esetében a jó állapot/potenciál csak a második 6-éves tervciklusokban érhető majd
el 2021,2027-es, illetve 2027+ határidővel.
Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati jelentősége a 2015-ig végrehajtandó intézkedéseknek van,
mert az ütemezést a következő tervben (2015-ben), a pontosabb állapotértékelés, az előkészítő
vizsgálatok, a megvalósítás addigi tapasztalatai és a változó finanszírozási lehetőségek
figyelembevételével felül kell vizsgálni és a megvalósíthatóságot újraértékelni.

6. fejezet

Vízhasználatok gazdasági elemzése

– 114 –

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv

2-19 Kurca

7

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Ez a fejezet a költségmegtérülés értékelését, a 2009. évig bevezetett intézkedéseket tartalmazza,
a vízárpolitika és a költségmegtérülés érvényesülésére vonatkozó további tervezett intézkedéseket,
javaslatokat a 8. fejezet ismerteti.
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 szükségesek.

7.1

Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségmegtérülésének értékelése

Díjak, állami támogatások
A jelenlegi finanszírozási rendszer elvi sémája a következő: az önkormányzat fejleszt (az állami,
illetve EU támogatások segítségével), vagy állami művek esetén az állam fejleszt, a szolgáltató
pedig felel a működtetésért, a szintentartásért.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi. LXXXVII. törvény értelmében az önkormányzati
tulajdonú víziközművek esetében a tulajdonos települési önkormányzat képviselőtestülete, állami
tulajdonlás esetén pedig a mindenkori „vízügyi miniszter” – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
az ármegállapító. E szerint a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő
vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson
A VKI szempontjából az a lényeg, hogy az árhatóságnak a pénzügyi költség-megtérülés
elvét érvényesíteni kell.
Az állam támogatási rendszert működtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a
kiemelkedően magas költségek lakossági fogyasztókra való hatásának kiegyenlítése érdekében.
Az állami támogatás összege abszolút mértékben is 18%-kal csökkent 2004 és 2009 között, a
támogatás reálértéke 33%-kal csökkent.
A díjak 3-4-szeresére növekedtek az utóbbi 10 évben, a növekedés mértéke messze meghaladta
az inflációt (ami közel 60%-kal nőtt ebben az időszakban).
A nem lakossági átlagos vízdíjak 2009-ben 50%-kal, a csatornadíjak 43%-kal haladják meg a
lakossági díjakat.
Az elmúlt évtizedekben a víziközmű szolgáltatások díja nem fedezte, a meglévő közművagyon
megújítását, pótlását szolgáló beruházások jelentős részét, a vízbázisvédelem költségeit. Ezen
túlmenően egyéb gazdálkodási (magas a kinnlévőségek aránya, alacsony a rákötési arány,
kihasználatlan kapacitások vannak) és szervezeti problémák (szervezeti szétaprózódás, közel 380
szolgáltató) is jelentkeztek. Az önkormányzati tulajdonban lévő tárgyi eszközök után fizetett bérleti
díj nagysága sok esetben kisebb, mint az értékcsökkenés, e díjakat egyes önkormányzatok nem is
forgatják vissza a tárgyi eszközök pótlására, hanem más célra, fejlesztési forrásként használják fel.
Mindezek miatt szükséges a szabályozás továbbfejlesztése 2010-ben.
A költségmegtérülési mutatók
Az egyes cégek, szolgáltatási csoportok helyzete rendkívüli módon eltérő. A nagy (pl. fővárosi,
regionális cégek) mutatói nagyságrendjüknél fogva lényegesen módosítják a tendenciákat.
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A kisebb szolgáltatói kategóriák felé haladva egyértelműen 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.
7-1. 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

101,4

103,8

102,7

78,4

51,7

65,8

(nettó

Egyes szolgáltatói csoportok
3

> 5000 em /év szolgáltatók
3

< 100 em /év szolgáltatók

Amennyiben figyelembe vesszük az elmaradt pótlásokat és az elmaradt üzemeltetési és
karbantartási munkákat, akkor a kép sokkal rosszabb. A módosított pénzügyi megtérülési mutató a
99,2%-ról, a két ágazat együttesére 81,6%-ra csökken. A 7-1. táblázat a pénzügyi megtérülési
mutató alakulását jelzi az elszámolt költségek alapján.
Fizetőképesség alakulása
A lakossági díjak fizetőképességi elemzése a nemzetközi és hazai gyakorlatnak megfelelően a
közüzemi vízszolgáltatásokra fordított kiadások és a nettó háztartási jövedelmek aránya alapján
történt. Magyarország vonatkozásában a megfizethetőségi ráta felső korlátjának a 2,5-3,5%-ot
tekintik. Az átlag díjak tekintetében már ma elérjük ezt a szintet, mert a víz- és csatornakiadások
2009-ben a magyar háztartások háztartási nettó jövedelmének 3,4%-át (1,8 % a vízdíj, 1,6 % a
szennyvízdíj) teszik ki. Természetesen ez jelentősen változik az egyes térségekben és jövedelmi
kategóriáktól is függően. A lakosság alsó jövedelemtizedének átlagos terhelése 5,7 % (3,1 % a
vízdíj, 2,6 % a szennyvízdíj), még úgy is, hogy az átlagos vízfogyasztásnak csupán 70 %-át
fogyasztják.
Megállapítható, hogy az elmaradott térségekben a vízre fordított kiadások meghaladják a
jövedelmek 5%-át, a legszegényebb 10%-ban pedig a 10%-ot, de még a leggazdagabb
térségekben (pl. Budapest) is lényegesen meghaladják a 2,5%-ot (2,9 %).
Amennyiben 2015-ig megvalósulnak az alapintézkedések, de a pótlási elmaradások nem kerülnek
feltöltésre, akkor az országosan átlagos megfizethetőségi arány 4,1%-ra nőhet, a hátrányos
kistérségekben pedig meghaladhatja a 6,7%-ot. Ha az elmaradt, szükséges pótlásokat is fedező
díjak alakulnának ki, akkor az átlagos díjak 2015-ben már a jövedelmek 4,7%-át, a hátrányos
helyzetű kistérségekben pedig 7,7%-át, a legszegényebb 10%-nál pedig 10-12%-át tennék ki.
Amennyiben a fentieken túlmenően a kiegészítő intézkedések is 2015-ig megvalósulnának, akkor
ezek a mutatók még tovább romlanának, intézkedési típustól és területtől függő mértékben.
Azokban a hátrányos helyzetű térségekben, ahol szükség van pl. denitrifikációra is, komoly
pótlásokat kell megvalósítani, ott a megfizethetőségi mutató elérheti akár a 11%-ot is.
Mindebből az következik, hogy 2015-ig nem lehet olyan díjszintet kialakítani, ami az
alapintézkedések miatti költségnövekedésen túlmenően teljes mértékben fedezi a pótlási
igényeket. A megfizethetőségi korlátok miatt a kiegészítő intézkedések későbbi – 2015 utáni –
ütemezése javasolt általában, kivéve, ha az vízvédelmi szempontból és megfizethetőségi
szempontból reálisan megvalósítható.
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7.2

Mezőgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi
költségmegtérülésének értékelése

A mezőgazdasági célú vízszolgáltatások a jogszabályi előírásokból következően szorosan
összekapcsolódnak e szervezetek mezőgazdasági célú vízkárelhárítási feladataival, ugyanis a
kizárólag öntözési célú csatornáktól, szivattyútelepektől eltekintve az érintett vízfolyások és vízi
létesítmények, műszaki berendezések a mezőgazdasági célú vízgazdálkodás vízhasznosítási célja
mellett a vízkárelhárítást is szolgálják, s a kezelt, illetve üzemeltetett vizek, vízi létesítmények
jelentős része csak vízkárelhárítási funkciókat tölt be. Egy-egy vízrendszer által biztosítandó
funkciók nagyobbik része – belvízelvezetés, belvízkárok elleni védekezés, jóléti és
természetvédelmi célú vízpótlás, egyéb ökológiai szolgáltatások – a vízhasználatok körébe tartozik.
Az öntözés, a halastavi vízellátás vízszolgáltatás a VKI szemléletmódja szerint, tehát a
költségmegtérülés elvét figyelembe vevő árpolitikát kell alkalmazni. A mezőgazdasági
vízszolgáltatást a műveket üzemeltető szervezetek, a KÖVIZIG-ek és a társulatok végzik.
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
Maga a vízszolgáltatási díjmegállapítás nem tartozik a hatósági áras körbe, ez lényeges különbség
a víz- és csatornadíjakhoz képest.
A KÖVIZIG-ek által alkalmazott vízszolgáltatási díjak képzésére központi előírás, irányelv nem
vonatkozik. A díjak emelése az inflációhoz igazodik, a partnerek magasabb díjak térítésére
általában nem képesek, a kihasználtság így is meglehetősen alacsony. A díjak mértéke, a
díjképzés módja és struktúrája is eltérő az egyes igazgatóságoknál.
Előfordul területarányos alapdíj, lekötött mennyiség arányos rendelkezésre állási díj, változó díj,
időszaktól függő díj, illetve vannak átalánydíjas megoldások. A költségkalkuláció és a kettős
működésű csatornák esetén a vízszolgáltatásra eső költségek lehatárolása is különböző.
A KÖTI-KÖVIZIG-nél a jelenleg alkalmazott szolgáltatási, valamint üzemeltetői díj (külső
üzemeltetők által fizetendő, az odavezetett, átadott víz után) két részből tevődik össze:
o

a rendelkezésre állás díjából – amely a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott
nettó terület után fizetendő (Ft/ha), valamint

o

a változó díjból – amely a felhasznált vízmennyiség alapján kerül meghatározásra
(Ft/em3).

A KÖVIZIG-ek gazdálkodását jellemző dokumentumokban a hozzáférhető pénzügyi adatokból a
pénzügyi költségmegtérülés helyzete nehezen ítélhető meg. A pénzügyi megtérülési arányra tehát
csak nagyvonalú szakértői becslés adható. A mezőgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi megtérülési
aránya az üzemelési és fenntartási költségek vonatkozásában, a KÖVIZIG-ek esetében 65% és
80% közé tehető. A beruházások, beleértve a pótlások és rekonstrukciók teljes egészében állami
forrásokból valósulnak meg.
Társulatok
A VKI szerinti vízszolgáltatók másik nagy csoportját a vízitársulatok alkotják, amelyek eljuttatják az
öntözési és halastavi célú vizet a gazdálkodók – a KÖVIZIG-ek által közvetlenül ellátottak
kivételével – földjeire, az ezzel járó költségeiket a végső igénybevevőkre áthárítják, és térítik a
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.
A társulatok gazdálkodásának, vagyis szabad felhasználású bevételeinek, a közfeladatok
finanszírozásának alapját az adó módjára behajtható társulati (érdekeltségi) hozzájárulás
befizetése jelenti. 2010 januárjától a vízitársulatokról szóló (2009. évi CXLIV.) törvény értelmében
a társulatok a mezőgazdasági vízhasznosítást is közfeladatként látják el, tehát a mezőgazdasági
vízhasznosítási feladatokat is a társulati hozzájárulásokból lehet finanszírozni. A társulat dönthet
úgy is, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatást nem közfeladatként, hanem szerződéses formában,
öntözési díj ellenében látja el. Lehetőség van az alaphozzájárulás mellett differenciált hozzájárulás
bevezetésére is. A törvény ez irányú módosítása nem írja felül a VKI azon követelményét, hogy a
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mezőgazdasági vízszolgáltatásra a költség fedezés elvét biztosítani kell. A közfeladatként való
definiálás és a társulati hozzájárulásból való finanszírozás megteremti a lehetőségét annak, hogy a
felmerült költségeket ne a használattal, a szolgáltatással egyenes arányban fizessék meg, hanem
a földterület használói körre terítsék szét valamilyen módon a költségeket.
A társulatoknál a mezőgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek megtérülése a
jelenlegi finanszírozási rendszer alapján elvileg biztosított. Hiszen a mezőgazdasági
vízszolgáltatás támogatottsága minimális és a fejlesztésekhez kapcsolódik.
A társulatoknál az átlagos szolgáltatási díj 6-12 Ft/m3, amely – mivel non-profit szervezetről van
szó – megegyezik a költségszinttel és fedezi az állami műveknek (KÖVIZIG) fizetett díjakat is.
A táblán belüli tevékenységek (az elosztás, üzemeltetés) költsége, amit közvetlenül a gazdálkodók
végeznek és finanszíroznak 60-100 Ft/m3. Tehát a szolgáltatási díjak a teljes öntözési költség
10-12%-át teszik ki.
Ehhez 2005-ben átlagosan 4,5 Ft/m3 vízkészletjárulék fizetési kötelezettség társult (ami 2006-tól
megszűnt).
Itt sincs egységes költségkalkulációs rendszer, amelyre a díjképzés, illetve az érdekeltségi
hozzájárulás rendszere épülhet. A társulatok kiegyensúlyozott gazdálkodása ezért csak a
szolgáltatás költségéhez igazodó érdekeltségi hozzájárulások és díjak alkalmazása esetén
valósulhat meg. A beszedési arány viszonylag magas (85-90%), mert a társulati hozzájárulás adó
módjára kerül kivetésre. A társulatoknál is jellemző azonban, hogy a pótlásra a díjak, illetve az
érdekeltségi hozzájárulások nem nyújtanak elegendő fedezetet. Szakértői becslések szerint, ha a
rekonstrukcós igényeket is fedező szolgáltatási díjak alakulnának ki, akkor a díjak 2-3-szorosára is
nőhetnek. Az üzemeltetett művek, vízfolyások esetében is az feltételezhető, hogy a kiadásokat a
szerződésben meghatározott összegek fedezik. A gondos fenntartással a rekonstrukciós igények
mérsékelhetők. A mégis indokolttá váló fejlesztések pénzügyi hátterét is az érdekelteknek és a
szerződő partnereknek kell előteremtenie esetlegesen ÚMVP támogatás segítségével.

7.3

A vízszolgáltatások külső költségeinek jelenlegi
megfizettetésének helyzete

Magyarországon 2004 óta működik a környezetterhelési díjak rendszere, amely a VKI céljainak
elérését, illetve a környezeti költségek internalizálását segíti elő. Ezek a vízterhelési díj és a
talajterhelési díj.
A vízhasználatok után fizetendő vízkészlet-járulék intézménye a vízkészletek igénybevételének
értékarányos szabályozása a vízhasználati céltól és a felhasznált víz típusától függően.
A környezet és a vízkészlet használatának költségmegtérítési rendszerei jó irányt adnak a
fenntarthatóság biztosítására. A jelenlegi díjak mértéke ugyanakkor a valós környezeti és erőforrás
költségeknek csak egy részét fedezi. A díjak a központi költségvetés általános bevételét képezik,
nincs mechanizmus arra, hogy e bevételek és a járulék a környezetvédelmi intézkedések
közvetlen finanszírozását szolgálják.
A környezeti és készletköltségek súlya az árbevételhez, illetve a nyereséghez képest ténylegesen
a közvetlenül és közvetetten viselt költségek összege alapján a mezőgazdaság, halászat esetén
jelentősebb. Az ipar terhelése az adózott nyereséghez képest közelíti az 1%-ot, bár jelentős
különbségek húzódnak meg az egyes ágazatok között. A viszonylag kisebb nyereségesség miatt
az élelmiszeripar terhelése a legnagyobb. A másik leginkább érintett iparág a vegyipar, amely
azonban igen jó jövedelmezőséggel termel.
A járulék a vízkivétel költségének mind az iparban, mind a mezőgazdaságban, mind a közüzemi
szektorban viszonylag kis hányadát teszi ki, ezért általános víztakarékossági hatása mérsékelt.
Az elmúlt évek tapasztalata mutatja a mezőgazdasági vízhasználatok esetében, hogy a nullás
kulcs bevezetése a készletek felügyeletéhez szükséges nyomon követés lehetősége
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szempontjából káros volt. Ezért egy minimális, a hiteles mérésre ösztönző szorzó visszaállítása
minden esetben javasolható.
A vizekkel, vízszolgáltatásokkal kapcsolatos teljes költség pénzügyi költségen kívüli részének
egyik összetevője az erőforrás költség, vagy készlet költség (az elszalasztott lehetőségek
költsége).
Magyarország eddig nem szembesült nagymértékű vízhiánnyal. Lokális jelenségek azonban már
ma is felhívják a figyelmet, hogy az általában meglévő jó ellátottság nem a készletek végtelenségét
jelentik, a vizsgálatok erre a differenciáltságra mutatnak rá. Ezekből az elemzésekből egyértelmű a
víztestek kiaknázhatóságának korlátossága. Számos esetben a jelenlegi használat már túl van a
fenntartható használat lehetőségét biztosító határon.
A differenciált helyzetre szabályozói oldalról is meg kell adni a választ, a javaslatok a 8. fejezetben
találhatók.
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8

Intézkedési program

A VGT távlati, stratégiai céljai
A Víz Keretirányelvnek az az alapcélja, hogy olyan keretet adjon a vizek védelmének, amelyet a
VKI 1. cikkelye meghatároz (lásd 8-1. ábra első oszlop).
A VKI itt felsorolt céljai és hazai vizek jó állapotának elérésére illetve megőrzésére vonatkozó
intézkedések alapján meghatározható egy olyan távlati stratégiai célrendszer, amely egyrészt egy
vízgazdálkodási politika alapját jelentheti, másrészt alárendelve a jó állapotra vonatkozó átfogó
célnak jelzi, hogy az intézkedések hatására a vízgazdálkodásban milyen állapotokat akarunk
2027-ig elérni.
A Duna-vízgyűjtő szintjén az ICPDR célként fogalmazta meg a jelentős vízgazdálkodási problémák
megoldására vonatkozó legfontosabb víziókat, amelyek így az említett célrendszer egyik
összetevőjét adják, és kapcsolatot jelentenek a két tervezési szint között. A célok és intézkedések
összefüggéseinek tisztázására a stratégiai célokat egy célfa formájában mutatjuk be, ahol az első
oszlop a VKI 1. cikkelyében szereplő célokat, a második oszlop A VGT stratégiai céljait jelenti. A
kettő közötti összefüggéseket a nyilak jelzik. A hierarchiában átfogóbb VKI célok több stratégiai
célt is meghatároznak. A harmadik oszlop a jelen fejezet felépítését jelentő intézkedés csoportokat
jelöli, és nyilak itt azt érzékeltetik, hogy az egyes célokat mely intézkedés csoportok szolgálják. Az
utolsó sorban lévő cél nem jelenik meg az 1. cikkelyben, hanem mint kapcsolódó direktívák
teljesítési igénye jelenik meg a VKI-ban, erre az is magyarázat, hogy itt végeredményben nem víz,
hanem közvetlenül az ember védelméről van szó, és az ivóvízminőségre vonatkozó célkitűzés
természetes eredetű probléma esetében is végrehajtandó.
Az VKI és a VGT fő célja az összes víztest jó állapotának elérése. A jó állapot itt természetesen
minden olyan állapot jellemzőt fed, amit célkitűzésként előírtunk (a potenciálként megnevezettek
is), és emellett azt is jelenti, hogy a védett területek sem károsodnak vizekre visszavezethető
emberi eredetű okok miatt.
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Az intézkedési program tervezése
Az 5.4 fejezetben bemutatott jelentős vízgazdálkodási problémák okainak csökkentésére vagy
megszűntetésére intézkedéseket kell kidolgozni. Az intézkedések programja tartalmazza a VKI
céljainak megfelelően a vízfolyásokra, állóvizekre és felszín alatti vizekre, valamint a védett
területekre vonatkozó környezeti célkitűzések eléréséhez szükséges szabályozási, műszaki,
finanszírozási, intézményrendszeri feladatokat.
Az intézkedések tervezése (egyeztetése) különböző léptékben történt: a szabályozási és a
finanszírozási háttér valamint az intézményi intézkedések tervezése országos szinten, a
közvetlen állapotjavító intézkedéseké, pedig víztest szinten. Az utóbbi csoportba tartozó
intézkedéseket az alegység, a részvízgyűjtő és az országos szintű tervek a léptéknek megfelelő
hangsúlyokkal és részletességgel foglalják össze. A Duna-vízgyűjtő magyarországi részére készült
vízgyűjtő-gazdálkodási terv – amely e terv alapját képezi – valamennyi intézkedést tartalmazza,
részletesen bemutatja az intézkedések szabályozási hátterét és az intézmény-fejlesztéssel
foglalkozó intézkedéseket, valamint összefoglalja az intézkedések víztest szintű alkalmazásának
országos szintű jellemzőit, beleértve a finanszírozást is.
Az intézkedések programja iteratív szakmai és társadalmi egyeztetési folyamat eredményeként
alakult ki. A környezeti célkitűzések és az intézkedések összehangolt tervezésének lépéseit a
6. fejezet mutatja be. Ennek alapja az intézkedések víztestenként kialakított listája, amely az
állapotjellemzőkre (minősítésre), a nem megfelelő állapotot (problémát) kiváltó okokra
(terhelésekre és igénybevételekre), a felszíni vizek esetén a mesterséges vagy erősen módosított
jellegre, valamint az intézkedések hatékonyságára vonatkozó információk együttes figyelembevételével alakult ki, és tartalmazza az intézkedések ütemezését 2015-ig, 2021-ig és 2027-ig (6-2.
melléklet). A természeti értékei miatt védett területek állapotának fenntartására és javítására
vonatkozó intézkedéseket részletesen a 6-3. melléklet mutatja be. Az intézkedések tartalmának
és víztestenkénti alkalmazásának véglegesítésében, az egyes változatok közötti választásban
kiemelt szerepe volt a többszintű társadalmi egyeztetés folyamatának (lásd. 10. fejezet).
Az intézkedések tervezése során – ahogy a többi európai országban is - számos
bizonytalansággal kellett számolni: (a) VKI monitoring rendszer – 2007-es bevezetése óta – még
nem szolgáltatott elegendő adatot a megbízható, VKI szerinti állapotértékeléshez; (b) az egyes
problémák okai és az egyes intézkedések hatásmechanizmusai, a gazdasági, társadalmi
következmények nem ismertek kellő mértékben. Alapelv, hogy nem szabad olyan intézkedést
tervezni és megvalósítani, amelyek hatása bizonytalan. Ebből is adódik, hogy nagy hangsúlyt kell
helyezni a további tervezési, felmérési, vizsgálati és monitoring jellegű intézkedésekre,
amelyek a jelenlegi terv végrehajtásának előkészítését és a következő 2015-ig elkészítendő,
felülvizsgált terv megalapozását szolgálják.
Ugyanakkor a felszíni vizekre vonatkozó tervezés során célszerű volt felhasználni az összes
rendelkezésre álló információt, így a biológiai viszonyoknál sokkal nagyobb arányban ismert
hidromorfológiai és a fizikai-kémiai jellemzők alapján azonosítható problémákat, vagy a felszín
alatti vizeknél a mintaterületi elv alapján feltárt problémákat, valamint figyelembe lehetett venni az
ezeket kiváltó emberi tevékenységeket (okokat) is. Az intézkedések meghatározását tehát nem
kizárólag a minősítés eredményei határozták meg, hanem az is, hogy az intézkedést igénylő
jelentős emberi hatás hol fordul elő. Ezzel a hasonlóságon alapuló megközelítéssel elérhető
volt, hogy a monitoring hiányosságai ellenére is tervezhetővé váltak az egyes víztestekre
vonatkozó intézkedések, így a nyilvánvalóan azonos problémákat (víztesteket) hasonló módon
kezeli a terv. Ez összhangban van azzal az elvvel, hogy az intézkedések célja a jelentősnek
számító emberi hatások, illetve ezek okainak csökkentése és megszüntetése. Ebben a
megközelítésben az egyes emberi tevékenységek, hatások jelentőségét nem víztestenként,
hanem általában kell bizonyítania a biológiai elemekre hangsúlyt fektető monitoringnak,
illetve ökológiai minősítésnek. Ennek megfelelően a tervben vannak olyan nem minősített vagy
jó állapotúnak (potenciálúnak) minősített víztestek, ahol megjelennek intézkedések. A hazai
tervezésnek ez a gyakorlata egyébként nem mond ellent annak az elvnek, hogy bizonytalan
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információkra alapozva nem szabad intézkedéseket tervezni, mert ezek az esetek a minősítés
bizonytalanságával, illetve az okokra való hivatkozással igazolhatók.
A VGT koncepcionális terv, a víztestenként megadott intézkedések teljes körű alkalmazásával a
kitűzött célok nagy valószínűséggel elérhetők. Kiemelt jelentősége a 2015-ig tervezett
intézkedéseknek van. A terv koncepcionális jellegéhez igazodóan a 2015 utánra tervezett
intézkedések indikatív jellegűek, azt jelzik, hogy az azonosított problémákat várhatóan milyen
típusú és mennyiségű intézkedéssel lehet megoldani. A megvalósítás előkészítő, kiegészítő
vizsgálatokat igényelhet. Egyedi vizsgálatok, mérlegelés, megvalósíthatósági tanulmányok alapján
a konkrét intézkedések a tervben szereplőktől eltérhetnek, feltéve, ha igazolható, hogy a célokat
hatékonyabban el tudják érni. Másfelől a terv 2015. évi, majd 2021. évi felülvizsgálata során az
intézkedések pontosíthatók.
A tervezés itt nem áll meg, legkésőbb 2012-ig meg kell teremteni az intézkedési program
végrehajtásának feltételeit, amelyben kimagasló szerepe lesz a monitoring rendszerek
továbbfejlesztésének, a jogszabályi környezet megfelelő módosításának, a finanszírozási
lehetőségek kialakításának és általában az ún. „átfogó”, az egész országra érvényes intézkedések
elindításának. Az átfogó intézkedéseket részletesen az országos anyag és kapcsolódó melléklete
mutatja be, a következő csoportosításban:










Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
Igazgatási eszközök fejlesztése
Hatósági és igazgatási munka erősítése
Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése
Az informatikai rendszerek fejlesztése
Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések
Pénzügyi ösztönzők (támogatások) alkalmazása
Kutatás, fejlesztés
Képességfejlesztés, szemléletformálás

A VGT intézkedései közül az alapintézkedések a Víz Keretirányelv VI. mellékletben felsorolt
irányelvekben foglalt előírások hazai megvalósítását ölelik fel. Az Irányelv ezeken felül további
alapintézkedéseket (TA) is megnevez, amelyek gyakorlatilag az irányelvekkel nem szabályozott
további szakterületeken alkalmazható szabályozási eszközöket foglalja magában. A tagállamok
ezeken felül kiegészítő intézkedéseket is alkalmazhatnak (pl. építési projektek megvalósítása,
pénzügyi ösztönzés, képességfejlesztő eszközök), amelyeket az Intézkedési Programban be kell
mutatni, illetve be kell mutatni továbbá a pótlólagos intézkedéseket , amelyeket azon víztestek
esetében kell meghozni, amelyeknél várhatóan bizonyos okokból nem teljesíthetők a környezeti
célkitűzések.
A 8.1–8.5 fejezetek az intézkedéseket a jelentős vízgazdálkodási problémák és az azokat kiváltó
okok szerinti felépítésben tárgyalják, ezen belül megjelennek a jelenleg érvényben lévő
intézkedések és a további, megvalósítandó intézkedések. A 8.6 fejezet a finanszírozási igényeket
és a várhatóan rendelkezésre álló forrásokat mutatja be. Az utolsó 8.7 fejezet a nemzetközi
együttműködéssel és a határon átnyúló problémák kezelésével foglalkozik.
A jelentős vízgazdálkodási problémák megoldását célzó intézkedési csomagokat, intézkedési
elemeket a 8-1.–8-2. mellékletek mutatják be az alábbi bontásban:


alap- és további alapintézkedések,


kiegészítő és pótlólagos intézkedések.
A műszaki intézkedések tartalmát a 8-3. melléklet ismerteti.
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8.1

Tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó
intézkedések

A tápanyag-és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó intézkedések a kommunális és ipari
szennyvízbevezetések, illetve a talajba szikkasztott szennyvizek; a zöldség- és gyümölcsültetvényekről, valamint az intenzíven művelt szántóföldekről történő bemosódás (beszivárgás,
erózió és belvíz levezetés); a pontszerű (potenciális) szennyezőforrásként jelentkező állattartó
telepek; az üledékből származó belső terhelés, illetve az átfolyásos és oldaltározók halászati
hasznosításából származó tápanyag bevitelt mérséklő intézkedéseket foglalja magában.
Az alegység területén a vízfolyások 20%-a, az állóvizek 11%-a nem éri el tápanyag (szervesanyag)
szempontjából a jó állapot/potenciál követelményeit. A megoldást a vízgyűjtőn a nitrogén-, foszfor
és szervesanyag terhelések csökkentése jelenti.
8.1.1 Településekről összegyűjtött kommunális szennyvizek elvezetése,
tisztítása, elhelyezése
A felszín alatti vizek szennyezésének, illetve a közegészségügyi kockázatoknak csökkentése
érdekében szükséges a szennyvizek megfelelő gyűjtése és kezelése valamely gazdaságosan
megvalósítható szennyvízelhelyezési móddal, beleértve a szennyvíziszapok ártalommentes
elhelyezésének biztosítása is. A szennyvizek elvezetése és befogadóba történő bevezetése során
figyelembe kell venni a befogadó, elsősorban felszíni víz terhelhetőségét, különösen a kis
vízhozamú, lassú folyású, és/vagy időszakos vízfolyásoknál, melyek a koncentrált terhelésre
különösen érzékenyek. Körültekintően kell eljárni, mert ez az intézkedés jórészt az egyetlen,
amelynek a VKI szempontjából kedvezőtlen hatásai is lehetnek, hiszen a terhelést, ha kisebb
mértékben is jellemzően egyik víztestről a másikra helyezi át. Az intézkedések hozzájárulnak a
tápanyag és szervesanyag terhelések mérsékléséhez a megfelelő szabályozási környezet
kialakításával, amelyek költséghatékonyak és gazdaságosak, és biztosítják a létrehozott
rendszerek hosszú távú és biztonságos fenntartását.
Felelősök:
KvVM, ÖM
Végrehajtásban érintettek:
 víziközművek (szolgáltatók, önkormányzatok, állam, mint tulajdonos)
 szennyvízkibocsátó (lakosság, ipar)
 szennyvíziszap hasznosítók (mezőgazdaság, energiaipar, közszolgáltatók stb.)
a) jelenleg érvényben lévő intézkedések
Szennyvíz Program (Szennyvíz Irányelv): Az EU által kötelezően előírt Irányelv célja, hogy
megoldja a 2000 lakosegyenértéknél (LE) 30 nagyobb települések csatornázását és megfelelő
szennyvíztisztítását. A kibocsátóknak technológiai, területi és egyedi határértékek alapján
meghatározott tisztítási követelményeknek kell megfelelniük. A Szennyvíz Program megvalósítása
a felszín alatti vizek szempontjából kedvező hatású, hiszen a csatornázási arány növekedésével,
illetve a gazdaságtalanul csatornázható területeken az egyedi szennyvízelhelyezés,
kisberendezések elterjedését követően a szakszerűtlen szikkasztásból származó nitrogén- és
egyéb szennyezőanyag-terhelés jelentősen csökkenthető. A felszíni vizek esetében a Szennyvíz

30

Lakosegyenérték (LE): A település egy lakosa egy lakosegyenértéket képvisel. Mivel azonban a keletkező
szennyvíz nem csak emberi (lakossági), de ipari vagy intézményi eredetű is, szükség van ezeknek a
szennyezőforrásoknak a számszerűsítésére is. A becsült ipari és intézményi szervesanyag terhelést az egy lakosra
jutó biológiai oxigénfogyasztással osztják, és ezt, mint lakosegyenértéket hozzáadják a lakosszámhoz.
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Program hatását tekintve két ellentétes tendencia érvényesül: (a) a nagy kibocsátók megszűnnek,
vagy terhelésük jelentős mértékben csökken, és (b) a szennyvíz rendszerek bővítésével és újak
létesítésével a bevezetett tisztított szennyvíz mennyisége folyamatosan növekszik. Ez utóbbi még a szennyvíz tisztítása ellenére is - növeli a felszíni vizek terhelését és esetenként
akadályozhatja a jó ökológiai állapot elérését. A megállapítás különösen érvényes a kis vízhozamú,
vagy időszakos vízfolyásoknál, melyek a koncentrált terhelésre különösen érzékenyek.
További probléma, hogy a működő szennyvíztelepeink jelentős része tartósan, vagy időszakosan
nem tudja teljesíteni a lényegesen szigorúbb 2004. évtől hatályos jogszabály szerinti (sokszor
rendkívül szigorú egyedi határértékek alkalmazása jellemző) kibocsátási határértékeket sem.
Ennek részben oka, hogy a már meglévő telepeknél - a vízfogyasztás csökkenése miatt - a nyers
szennyvíz összetétel nagymértékben megváltozott (általában magas nitrogén koncentráció és
alacsony szén/nitrogén arány), ez üzemeltetési problémákat okoz, a tisztítási hatásfok csökken.
A Szennyvíz Program részeként, ezeknek az elavult telepeknek a korszerűsítése és ily módon a
felszíni vizek terhelésének csökkentése, az egyik legfontosabb feladat. 2015-ig a program
megvalósul, de figyelembe kell venni a csatornadíjakra való hatást, a fizetőképességi problémák
kezelésére megoldást kell találni pl. szociális díjkompenzáció).
Környezetminőségi határértékek nitrátra (FAV Irányelv): Az EU által kötelezően előírt Irányelv
célja, hogy a felszín alatti vizeket megvédje a szennyezésektől és az állapot romlásával szemben.
A direktíva a felszín alatti víz nitrát tartalmára minőségi előírást határoz meg, amely maximum 50
mg/l lehet, és egyben megtiltja a szennyezőanyag-koncentráció jelentős és tartós emelkedését. A
jogharmonizáció 2008-ban megtörtént.
Szennyvíz-iszap mezőgazdasági felhasználásának szabályozása (Szennyvíz-iszap Irányelv):
A mezőgazdaságban csak megfelelően kezelt szennyvíziszap helyezhető el, a jogszabályban
meghatározott módon, mértékben és területen. A Szennyvíz Program alapján ugyanakkor
gondoskodni kell a szennyvíztisztító telepekről kikerülő kezelt szennyvíziszap minél nagyobb
arányú hasznosításáról, illetve ártalommentes elhelyezéséről. A szennyvíziszapok megfelelő
elhelyezése és hasznosítása jövőben kulcsfontosságú feladat lesz, hiszen a lerakás lehetősége a
vonatkozó hulladékos szabályok szerint megszűnik. A közeljövőben a Szennyvíz Program
előrehaladása következtében a szennyvíziszap mennyisége egyre nagyobb mértékben növekedni
fog, miközben a mezőgazdasági felhasználás lehetősége egy bizonyos ponton túl korlátozott.
Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja (további alapintézkedés): A
felszín alatti vizek jó állapotának eléréséhez szükséges az Szennyvíz Irányelvben meghatározott
kötelezettségek között nem szereplő 2000 LE érték alatti agglomerációkban keletkező szennyvizek
egy részének megfelelő kezelése is. Magyarország a 2000 lakosegyenérték alatti települések
szennyvízkezelésének megoldására megalkotta az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Programját, és előírta ehhez kapcsolódósan települési szennyvíztisztítási és elhelyezési programok készítését. E program megszűnt, a kapcsolódó jogi szabályozási
feladatokat a módosított 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet veszi át. Az egyedi, és településszintű
természet-közeli, megoldások hatékonyak, egyszerűek, általában olcsóbbak és alacsonyabb
díjakkal járnak, miközben a felszíni vizek további terhelése is elkerülhető. Ezért a Szennyvíz
Programban szereplő csatornázható kisebb településeken, és a gazdaságosan nem csatornázható
településrészeken is e megoldásokat kell preferálni. A vizek helyben tartásával vízháztartási,
klímavédelmi szerepük is jelentős.
b) további megvalósítandó intézkedések
Ott, ahol a Szennyvíz Program nem hat megfelelően a felszíni vizek minőségére a megfelelő
műszaki intézkedések megvalósulása érdekében, szigorúbb szabályozási intézkedések lesznek
szükségesek elsősorban a környezeti célkitűzésekhez igazodó vízszennyezettségi
(környezetminőségi és vízminőségi) határértékek alapján, ahol szükséges egyedi
határértékek meghatározásával. Ahol a befogadó terhelhetősége indokolja, szükséges lehet a
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meglévő szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése; a természetközeli utótisztítás (pl. nyárfás
tisztítás, talajba történő szennyvízkibocsátás) megvalósítása, a terhelhetőség szempontjából a
jelenleginél kedvezőbb befogadóba történő szennyvíz-átvezetés, vagy a kezelt szennyvíz más
környezetkímélő elhelyezése. Végül lehetséges a hagyományos és természetközeli tisztítás
kombinációja, amikor is a nyári vegetációs időszakban a természetközeli utótisztításra kerül sor,
télen viszont a hagyományos tisztítás működik. A kommunális hálózatot túlterhelő ipari eredetű
bevezetések csökkentése érdekében a technológia kiegészítése (előtisztítás), vagy önálló
szennyvíz-tisztító létesítése válhat szükségessé.
A Szennyvíz Program keretén belül megvalósuló csatornázás és egyedi szennyvízkezelés és
elhelyezésen túl egyes, a Szennyvíz Programban nem szereplő kisebb településeken és
üdülőterületeken szintén szükséges lehet vízminőségvédelmi szempontból csatornázásra vagy
olyan szakszerű, gazdaságosan megvalósítható egyedi megoldások alkalmazására, amelyek
nem veszélyeztetik a talajvíz minőségét. Az egyedi szennyvízkezelés elterjesztésének elősegítése
érdekében szükséges a működtetési háttér megteremtése. További feladat a szennyvíztisztító
telepek alkalmassá tétele a települési folyékony hulladék fogadására. A meglévő csatornahálózatok esetében biztosítani kell a kapacitáskihasználtságuk növelését a kötelező rákötés
előírásával, illetve a csatornarekonstrukciók megvalósulásának elősegítését az árszabályozás
fejlesztésével, illetve állami támogatások biztosításával.
A szennyvíziszapok megfelelő elhelyezése és hasznosítása jövőben kulcsfontosságú feladat lesz,
hiszen a lerakás lehetősége a vonatkozó hulladékos szabályok szerint megszűnik. Mivel a
szennyvíziszapok mezőgazdasági kihelyezése meghatározott szennyezettség esetén korlátozott,
alternatív hasznosítási megoldások (energetikai, rekultivációs stb.) preferálása is szükséges. A
jelentős mennyiség miatt a szennyvíztisztító telepet üzemeltető önkormányzatoknak a szennyvíziszap megfelelő kezelésére és elhelyezésére vonatkozóan az önkormányzatok megújuló energia
hasznosításra vonatkozó intézkedési tervének részét képező intézkedési program kidolgozása
szükséges.
A kommunális szennyvizek kezelését szolgáló rendszer megfelelő kiépítése jelentős költségigényű, ezért szükséges támogatási források biztosítása a Szennyvíz Program befejezéséhez,
illetve ezt követően további szennyvízkezelési feladatokra. A támogatási rendszerbe a VKI
szempontokat be kell építeni (pl. vízminőségvédelmi, klímavédelmi szempontból legjobb változatok
meghatározása, külterületeken, ha vízminőségi szempontból indokolt a megfelelő
szennyvízkezelési támogatási lehetőségének megteremtése, szennyvíziszapok energetikai,
mezőgazdasági, rekultivációs stb. hasznosításának pénzügyi ösztönzése).
Az illegális szennyvízbevezetések megszüntetésére, amelyek továbbra is problémát jelentenek,
a hatósági ellenőrzés fokozása (felderítés), szankciók szigorítása, illetve az önkormányzati
hatósági ellenőrzési eljárásrend előírása szükséges.
c) az alegységre vonatkozó információk
Az alegység települései közül 14 csatornázott, és az összegyűjtött szennyvizet 4 szennyvíztelepen
tisztítják és vezetik be valamelyik felszíni befogadóba. A régi építésű telepek hatásfoka jellemzően
nem felel meg az előírásoknak. Ezt tükrözi, hogy 3 vízfolyás víztest esetén szerepelt a kommunális
szennyvízbevezetés a nem megfelelő kémiai állapot lehetséges okaként. Természetközeli
szennyvízelhelyezést az alegységen Tenk községben alkalmaznak. A csatornázatlan
településeken a szikkasztott szennyvíz a talajvizet szennyezi, hozzájárulva az alegységhez
kapcsolódó felszín alatti víztest gyenge kémiai állapotához.
A települési szennyvizek megfelelő kezelését és elhelyezését szolgáló intézkedések az alegység
területén Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási rendszer keretén belül
valósulnak meg. Az ide tartozó intézkedések a következők:
o
A szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint (SZ1)
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o

Csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a
Szennyvíz Programban szereplő agglomerációkban (CS1)

o

Csatornahálózatok rekonstrukciója (CS4)

o

Szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz
Programban szereplő és azon kívüli településeken (CS5)

A tervezési alegységen található szennyvíztelepek többségénél valószínűleg a bővítés és
korszerűsítés, szennyvíziszap kezelés, szennyvíztisztítás megvalósítása folytatódni fog 2015 után
is.
Meglévő szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése a Szennyvíz Programban előírtakon felül
(SZ2a) intézkedést nem javasoltuk egyik víztest esetében sem, mivel ilyen jellegű többlet
tisztítási igényt az alegység területén mérési adatokkal nem tudunk alátámasztani és
finanszírozási háttere jelenleg nem biztosított. A beavatkozás – a nitrogénre vagy foszforra
vonatkozó tisztítási hatásfok növelése a telep intenzifikálásával vagy további tisztítási fokozat
kiépítésével – szükségességét újra meg kell vizsgálni, ha a Szennyvíz Programban előírtak már
teljesültek.
A kommunális szennyvízelhelyezésre vonatkozó intézkedési csomag (IP9) jelentősen hozzájárul a
sekélyporózus víztestek jó állapotának fenntartásához, különösen a Szennyvíz Programban nem
szereplő, 2000 LE alatti településeken.
A hígítási viszonyok szempontjából kedvezőbb befogadóba történő szennyvízbevezetés (SZ2c)
intézkedési elem célja a tisztított szennyvíz bevezetése olyan befogadóba, ahol a hígítási
viszonyok megfelelőek. A kisvízi időszakban tartósan kis vízhozamú, illetve időszakos vízfolyások
helyett más befogadó keresése. A tisztított szennyvizek elsődleges befogadója lehet nagyfolyó
(Tisza) vagy belvízelvezető csatorna.
A belvízcsatornák jellemzően időszakos vízfolyások így ebben az esetben potenciális
intézkedésként az SZ2c intézkedési elem szóbajöhető intézkedés. Az intézkedés alkalmazását
2015 után sem javasoljuk, mivel a tisztítási határértékek megállapításánál figyelembe vették, ha a
befogadó ideiglenes vízfolyás, illetve ez a drága megoldás valószínűleg nem lehet
költséghatékony.
8.1.2 Településekről származó egyéb szennyezésekkel kapcsolatos
intézkedések
A településeken a települési infrastruktúra kialakításával és működtetésével kapcsolatos
tevékenységek (települési hulladékgazdálkodás, belterületi csapadékvíz elvezetés, egyéb
települési tevékenységek) hatással vannak elsősorban a felszín alatti vizek állapotára, de
befogadóként a felszíni vizek állapotára is. A vizek állapotának javítása érdekében e
tevékenységek VKI követelményeknek való megfelelését biztosítani kell.
Felelősök:
 KvVM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:
 önkormányzat, közszolgáltatók
 lakosság (környezethasználó)
a) jelenleg érvényben lévő intézkedések
2009. július 16. után nem működhet olyan hulladéklerakó, amely nem rendelkezik az irányelv
követelményeit ki nem elégítő műszaki védelemmel. Ugyanakkor nagy költségigényű és
hosszútávú feladat az összes elavult hulladéklerakó rekultivációja, valamint – ha szükséges - a
kármentesítési feladatok elvégzése. A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést
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biztosít az önkormányzatok számára a szükséges beruházások megvalósítására (KEOP, ROP-ok).
A hulladéklerakás jelenleg már olyan szigorúan szabályozott, hogy onnan jelentős mennyiségű
veszélyes anyag (elvileg) nem kerülhet ki a megfelelő műszaki védelemmel létrejövő
hulladéklerakók esetében. Problémát jelentenek azonban a bezárt, nem túl szigorú, előírásoknak
megfelelően épített rekultiválandó lerakók, valamint az illegális hulladéklerakók.
A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezés az önkormányzatok felelősségi
körébe tartozik, de nem kötelező feladatként. A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi
ösztönzést biztosít az önkormányzatok számára a szükséges beruházások megvalósítására
(ROP-ok). A belterületi csapadékvíz elvezetése számos helyen megoldatlan, bizonyos esetekben
felszín alatti vizekben problémát okozhat, ahol megvalósul, ott a jelenlegi gyakorlat szerint még
mindig alapvetően a vizek lehető leggyorsabb elvezetését tekintik a legfontosabb célnak. A
települési diffúz szennyezések megakadályozására az önkormányzatok kötelezettsége
állattartási rendelet megalkotása, illetve a települési környezetvédelmi program részeként
talajvédelmi alprogram kidolgozása. A felszíni szennyezések azonban leszivárognak a felszín alatti
vizekbe a csapadékvízzel, a szabályozás nem teljes körű.
b) további megvalósítandó intézkedések
Problémát jelentenek a már bezárt, nem túl szigorú, előírásoknak megfelelően épített lakossági,
valamint az illegális hulladéklerakók. Az intézkedés a hulladéklerakók csurgalékvizének felszíni,
vagy felszín alatti vizekbe jutásából származó problémák (elsősorban veszélyes anyagok vizekbe
jutásának megakadályozását) megoldását segíti elő. Elhagyott hulladék összegyűjtése és lerakóba
szállítása is szükséges, különösen a vízjárta területekről. A Hulladék Keretirányelv
szabályozásának módosulása miatt, a települési folyékony hulladékra vonatkozó nemzeti
szabályozás felülvizsgálata szükséges.
A VGT szempontjából a belterületi csapadékvíz gazdálkodásnak olyan térségekben van
jelentősége, ahol a belterületről származó terhelés csökkentésére vízminőség-védelmi okokból is
szükség van (pl. a Balaton partmenti településein, sérülékeny felszín alatti vizek esetében).
Előnyben részesítendők azok a települések, ahol már van csatornahálózat. A belterületi lefolyás
szabályozásnak többféle módja ismeretes, melyek részben a lefolyás szennyeződését csökkentik
(tározók, hordalékfogó műtárgyak, szűrőmezők), részben a területi vízvisszatartást segítik elő
(beszivárogtatás), de ezek nem veszélyeztethetik a felszín alatti vizeket. Amennyiben a
természetes állapotú befogadó medre nem elég nagy ahhoz, hogy a vízgyűjtőre esett csapadékot
egy hullámban rövid idő alatt levezesse, szükséges lehet puffer tározók kialakítása, amelyek a
csapadékvíz lefolyását késleltetik, és a befogadót mentesítik a lökésszerű szennyezőanyag
terheléstől. Vizsgálni szükséges továbbá a csapadékvíz mennyiség lefolyását késleltetni képes
növényzettel telepített tetők ún. zöldtetők kialakításának lehetőségét is. A csapadékvízgazdálkodási rendszer ökológiai és vízminőségvédelmi szempontú átalakításához szükséges egy
Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Program kidolgozása, beleértve az ezzel
kapcsolatos jó gyakorlat meghatározását. Ennek keretében vizsgálandó a belterületi csapadékvíz
gazdálkodás kötelező önkormányzati feladattá tétele.
A felszín alatti vizek védelme érdekében a települési termőterületeken (kertek, zárt kertek, parkok)
a műtrágyázás, trágyázás, valamint a növényvédelem környezetkímélő módjának, ütemezésének
megvalósítása szükséges összhangban a felszíni vízelvezetés módjával (belterületi jó
vízvédelmi gyakorlatok kialakítása). A közterületek tisztításának, tisztántartásának
megvalósítása, valamint környezetkímélő temetkezési helyek kijelölése és létrehozása szükséges.
Az önkormányzati utak vízelvezetésének jó gyakorlat szerinti megoldását lásd a 8.3. fejezetben.
A települési környezetvédelmi programok felülvizsgálata szükséges a jó vízgazdálkodási,
vízvédelmi gyakorlat kialakítása érdekében, amelyhez előzetesen szakmai módszertani útmutatót
kell készíteni.
c) az alegységre vonatkozó információk
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A korszerű települési hulladékgazdálkodás kialakítását szolgáló intézkedések az alegység
területén Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz (ISPA) és Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) támogatási rendszerek keretén belül valósulnak meg. Az ide tartozó intézkedés a
következő:
o Kommunális hulladéklerakók rekultivációja (TE1)
A belterületi csapadékvíz-elvezetést és elhelyezést szolgáló intézkedések az alegység
területén a Regionális Operatív Program (ROP) támogatási rendszer keretén belül valósulnak meg.
Az ide tartozó intézkedés a következő:
o Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás (TE2)
A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezés az önkormányzatok felelősségi
körébe tartozik, de nem kötelező feladatként. Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás (TE2)
intézkedési elem alkalmazása várható 2015 után is, mivel a belterületi csapadékvíz-elvezetés
megoldása pályázati forrásoktól függ, és jelenleg forráshiány jellemző. A belterületi csapadékvíz
elvezetés sok településen megoldatlan. Ahol megvalósul, ott a jelenlegi gyakorlat szerint még
mindig alapvetően a vizek lehető leggyorsabb elvezetését tekintik a legfontosabb célnak, ez
veszélyezteti a befogadó vízminőségét. A felszíni befogadóba történő bevezetés előtt
hordalékfogók vagy szűrőmezők, illetve záportározók kialakítása javasolt.
A lakosság gazdasági tevékenységéhez kapcsolható belterületi diffúz szennyezések
csökkentése (belterületi jó vízvédelmi gyakorlatok: TE3 intézkedés) elsősorban ezeknek település
szintű szabályozásával és ellenőrzésével (!) oldható meg (állattartási rendelet, a települési
környezetvédelmi program részeként talajvédelmi alprogram, temetkezési rendelet). A
megvalósítás lakosságot érintő gazdasági terhei miatt fokozatosan, megfelelő türelmi idővel
végrehajtható, várhatóan 2015 után érvényesülő intézkedés. A lokális intézkedések alapjául
központilag kidolgozott jó gyakorlatok szolgálhatnak.
8.1.3 Ipari forrásból származó közvetlen szennyezések
Az ipari használt- és szennyvíz közvetlen bevezetéseket ebben az alfejezetben a szerves- és a
tápanyagterheléssel összefüggésben tárgyaljuk, de a veszélyes anyagok szennyezésének
csökkentésére is vonatkoznak, lásd lentebb a 8.3. fejezetben.
Felelősök:
 NFGM, KHEM, KvVM
Végrehajtásban érintettek:
 Környezethasználók (ipar, egyéb gazdasági szektorok)
a) jelenleg érvényben lévő intézkedések
Vízszennyező anyagok közvetlen bevezetésének szabályozása kibocsátási határértékek
meghatározásával technológiai és területi határértékek figyelembevételével, szükség esetén
egyedi határértékekkel történik.
A környezetminőségi előírásokra (elsőbbségi anyagokra) vonatkozó új, 2008-as EU Irányelv hazai
jogharmonizációja, valamint ez alapján a kibocsátás szabályozás továbbfejlesztése szükséges,
amelynek határideje 2010. július 13-a.
b) további megvalósítandó intézkedések
Továbbiakban is szükséges a pontszerű bevezetések által okozott szennyezések csökkentése.
Felül kell vizsgálni a kibocsátásokra és adatszolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi jogszabályokat,
annak érdekében, hogy a felszíni vizekben előforduló szennyező anyagok forrási azonosíthatók
legyenek. A szükséges intézkedés elsősorban szabályozás jellegű, a műszaki megvalósulást
alapvetően a kibocsátónak előírások betartásához szükséges szennyezés-csökkentési,
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technológiai beavatkozásai jelentik. Az intézkedés jelentheti előírt technológia alkalmazását (BAT)
vagy a kibocsátott szennyvízre vonatkozó határérték betartását, valamint a kibocsátás
ütemezésére vonatkozó előírásokat (pl. tározó leeresztés). Európai Uniós környezetminőségi
határértékek hazai átültetése 2010-ben megvalósul (emissziós leltárak készítése, keveredési zóna
kijelölés). A környezeti célkitűzések elérésének érdekében további intézkedések szükségesek az
engedélyek felülvizsgálatára, emissziós határértékek meghatározására, adatszolgáltatási
kötelezettség számonkérésére, BAT-ok felülvizsgálatára, valamint a REACH rendelet
végrehajtására.
Mivel az ipari üzemek működése során előfordulhatnak balesetszerű, hirtelen szennyezések, ami
az élővilág pusztulását idézheti elő, ezért, amennyiben ez a veszély fennáll az ipari létesítmények
mellé olyan puffertározókat célszerű létesíteni, amelyek havária esetben képesek tározni az
esetleg mérgező anyagokat is tartalmazó szennyvizet. Továbbra is fokozottan támogatni
szükséges a VKI céljait szolgáló vállalati technológia-fejlesztéseket.
8.1.4 Mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyag és szervesanyag
terhelések csökkentése, illetve környezetfenntartó szerepének növelése
A szennyvizek hatékonyabb kezelésével egyidejűleg szükséges a mezőgazdasági tevékenységből
származó tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentése. A felszíni vizek mezőgazdasággal
kapcsolatos vízminőségi problémái főként a vízvisszatartás hiányából adódó eróziós bemosódásra,
a tápanyagban gazdag belvizek levezetésére és a vízfolyásokat övező puffer zónák hiányára
vezethetők vissza, ezért az intézkedések ezeknek a hatásoknak a mérséklését célozzák. A vizek
visszatartása tehát elsődleges, és nem csak azokban az időszakokban mikor többletvízzel
rendelkezünk, hanem az átlagos, vagy a kevés csapadékot is szükséges megtartani (szemben a
jelenlegi gyakorlattal). A felszín alatti vizeknél a nitrátszennyezés jelenti a legnagyobb gondot,
melynek területi előfordulása jellemzően inhomogén. A meglévő problémák (melyek sok esetben
még a múltbeli terhelésekre vezethetők vissza) csökkentése és a felszín alatti vizek jövőbeli
megóvása érdekében ésszerű tápanyag-gazdálkodásra van szükség.
Figyelembe kell azonban venni, hogy a mezőgazdaság az élelmiszerbiztonság és a
foglalkoztatottság terén stratégiai jelentőségű ágazat. A táji adottságokhoz alkalmazkodó,
multifunkcionális mezőgazdaság azonban mindemellett az egyik legfőbb karbantartója lehet a
tájnak és az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. A VKI végrehajtása során az agrárium
multifunkcionális jellegét kell alapul venni, és a jelenleginél sokkal erősebben támogatni kell a
mezőgazdaság környezetfenntartó szerepét, illetve a mezőgazdasági tevékenységből származó
szennyezéseket a megfelelő szintre szükséges mérsékelni. A vizek szennyezése a termelő
számára sem gazdaságos, mivel a termőterületre kihelyezett tápanyag hasznosulásában érdekelt,
ehhez azonban tudatos és szakszerűséget is igénylő tápanyag-gazdálkodás szükséges.
Felelősök:
FVM, KvVM
Végrehajtásban érintettek:
 (növénytermesztést, állattenyésztést végző) mezőgazdasági gazdálkodók
 belvízcsatornák és belvíztározók kezelője
a) jelenleg érvényben lévő intézkedések
Nitrát Akcióprogram keretében a vizek nitráttartalma, valamint a veszélyesség mérlegelése
alapján kijelölésre kerültek a nitrátérzékeny területek. Az akcióprogram második fázisa zajlik a
2008-2011 közötti időszakban, amelynek célja, hogy a nitrátérzékeny területeken a vizek nitrátkoncentrációja 50 mg/l alatt legyen. A nitrátérzékeny területeken bevezetésre került a kötelezően
alkalmazandó „helyes mezőgazdasági gyakorlat”. E szabályok betartása a közvetlen
mezőgazdasági kifizetések feltétele.
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A Program tartalmazza állattartótelepek trágyatárolásának, elhelyezésének korszerűsítését is. Az
egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységi körben szintén előírás a nagy
állattartótelepek korszerűsítése. Az állattartó telepek korszerűsítésére EU támogatási forrás
igényelhető, amelynek során mintegy 1000 állattartó telep korszerűsítése valósul meg. Az
állattartó telepekre vonatkozó szigorú trágyatárolási szabályok betartását 2009-től nem csak
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálják, hanem a „kölcsönös megfeleltetés” rendszerén belül is.
Ezek eredményeként a nagy állattartó telepek esetében a szükséges korszerűsítések várhatóan a
VKI első időszakában megtörténnek, de a kisebb állattartó telepek esetében a jogszabályban
vállalt határidő módosítása lesz szükséges.
Az erózió által érintett területek esetében a mezőgazdasági közvetlen kifizetések feltétele a
helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) betartása, amelynek egyik fő eleme a 12 %
lejtőszög feletti területeken betartandó vetésváltásra és agrár-technológiai/technikai eszközök
alkalmazására (szintvonalra merőleges művelés vagy talajtakarás valamely módozata) vonatkozó
szabályok.
Nitrátérzékeny és az erózió által veszélyeztetett területeken az agrár-környezetvédelmi (AKG)
célkitűzések megvalósulását az állam pénzügyi támogatásokkal segíti elő EU források
igénybevételével, az előbbit az célprogramokon keresztül többletpontokkal történő előnyben
részesítéssel, az utóbbit zonális célprogramon keresztül.
Összességében megállapítható, hogy a HMKÁ kötelmi előírásai ma is komoly színvonalat
képviselnek – ha ezek betartásában sikerül megközelíteni az optimális jogkövetői magatartást
országos szinten, az minden bizonnyal számos vízminőségi és ökológiai probléma megoldásához
hozzájárul.
b) további megvalósítandó intézkedések
Síkvidéki területeken a mezőgazdasági földhasználatból származó terhelés azokon a területeken
lehet jelentős, ahol belvízelvezetés történik. Ebből adódóan az intézkedések között a belvizek
területen való visszatartása a legfontosabb. A felszíni vizekben a tápanyag terhelés mérséklése
gyakorlatilag a felszíni lefolyás csökkentésével arányos. A talajlazítás alkalmazása kötött talajú
területeken hatékony víz- és ezzel egyidejűleg tápanyagterhelés visszatartó intézkedés, de nőhet a
talajvíz szennyezés veszélye. A vízvisszatartás történhet oly módon is, hogy a mély fekvésű
területekről nem vezetik el a vizeket, ezáltal a területek fokozatosan vizes élőhellyé alakulnak, de
támogatandó az erdő- és gyep művelési ágra történő áttérés is a kevésbé belvízveszélyes
területeken. Ahol a belvízelvezetés nem váltható ki a fenti intézkedésekkel, a belvíztározókba
vezethető. A tározók megfelelő méret esetén öntözési célokat is szolgálhatnak, bár a „szolgáltatás”
biztonsága kérdéses.
A vizek ökológiai állapota romlásának megelőzése, illetve javítása érdekében a vízvédelmi
területek rendszerének bővítésére, kiegészítésére van szükség: nitrát- és erózió-érzékeny
területek felülvizsgálata, belvízérzékeny, valamint ún. partmenti vízvédelmi puffersáv31 kijelölése, a
kötelező és önkéntes előírások meghatározása a területi és időbeli prioritások meghatározásával
és a rendelkezésre álló források figyelembe vételével. Szükséges továbbá a belvízelvezető
rendszer vízvisszatartási szempontok szerinti átalakítására vonatkozó jó gyakorlatok
meghatározása is.
A vizek jó állapotának elérése érdekében kétszintű szabályozás bevezetésére van szükség
(kötelező alapszintű és önkéntes választható földhasználati előírások). Az alapszintű előírások
olyan mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat rögzítenek, melyek
megakadályozzák a vizek állapotának további romlását. Az alapszintű követelményrendszer

31

A partmenti vízminőség-védelmi puffersáv kialakítása a vízfolyások ökológiai állapotjavításának is kiindulási feltétele,
de a tápanyag-visszatartásban betöltött szerepük is jelentős. Részletesen lásd a 8.3.2 fejezetben.
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kidolgozásakor a hatályban lévő előírásokat szükség esetén ki kell egészíteni a vízminőségvédelmi szempontból költség-hatékony megoldásokkal. Általános elv, hogy a jogszabályi tilalmak
és korlátozások szintjét úgy kell meghatározni, hogy a további támogatott önkéntes (emelt szintű)
programokban meg lehessen fogalmazni a teljesítendő többletvállalásokat. Az alapszintű előírások
hatálya a kijelölt területeken kötelező, amelyeken a 1698/2005/EK rendelet 38 §-a alapján
megfelelő kompenzációt szükséges biztosítani a kezdeti ötéves időszakában. A kompenzáció
meghatározása során figyelembe kell venni a keletkező hátrányok és kieső bevételek
ellentételezését, illetve a földterület értékvesztését.
A kötelező (alapszintű) földhasználati előírások mellett önkéntes (emelt szintű) előírások
alkalmazásával lehet jelentős javulást elérni a vizek állapotában. Az emelt szintű előírások olyan
önkéntesen választható földhasználati modelleket határoznak meg, amelyek a jelenlegi
gyakorlathoz képest jelentősen csökkentik a mezőgazdasági tevékenységekből származó terhelést,
akár teljesen meg is szüntetik azokat. Az emelt szintű intézkedések esetén az alábbi irányokról
lehet szó:
 A művelési ág megváltozásával járó előírások (elsősorban szántó-gyep, szántó-erdő,
esetenként szántó-vizes élőhely konverzió)
 A művelési mód megváltozásával járó előírások (a kötelező szinthez képest szigorúbb
agrotechnikai technológiák)
c) az alegységre vonatkozó információk
Síkvidéken a vízfolyások tápanyagterhelését a bevezetett belvíz mennyisége határozza meg.
Mértékadó belvízi helyzetben a belvíz tápanyaggal való terheltségét nem mérik (nehezen mérhető).
A felszíni vizek tápanyagterhelése számottevően a bevezetett belvíz mennyiségével
csökkenthető (TA5-intézkedés). Ez történhet területi vízvisszatartással, lokális mély fekvésű
területeken történő tározással, belvíztározók létesítésével (amelyek öntözésre is felhasználhatók),
a belvízlevezető csatornák megfelelő átalakításával, üzemeltetésével. A felsorolt intézkedések
hozzájárulnak a területi vízvisszatartáshoz, illetve a védett természeti területek és a felszín alatti
vizektől függő élőhelyek állapotának javulásához is. A belvíz-rendszer módosítása a
vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve (TA5) intézkedés végrehajtása minden erősen
módosított csatornán szükséges.
Az alegység területén 80 ezer ha tekinthető belvizes területnek (a belvízi veszélyeztetettség
mérsékelt a Pálfai féle index alapján), ahol érvényesíthetők a „jó gyakorlat” követelményei. Ezek
kijelölése jelenleg folyik az árvíz- és belvízvédelmi kockázati tervek kidolgozása keretében. A jó
gyakorlat bevezetéshez a területeket és a követelményeket rögzítő jogszabály kiegészítés
szükséges.
A jelenleg is működő, országos Nitrát Akció-program keretében a jogszabályban kijelölt
nitrátérzékeny területeken a kötelezően alkalmazandó „jó mezőgazdasági gyakorlat” célja, hogy
a vizek nitrát-koncentrációja 50 mg/l alatt legyen. A művelési szabályok betartása a közvetlen
mezőgazdasági kifizetések feltétele. Az akcióprogram harmadik fázisa zajlik a 2008-2011 közötti
időszakban.
Az alegység 5,4%-a nitrát érzékenynek van kijelölve, ezért a jó mezőgazdasági gyakorlat
alkalmazása a területen gazdálkodók számára jelenleg is kötelező. Az alegységhez tartozó felszín
alatti víztestek nem csak a kijelölt nitrát-érzékeny területen mutatnak 50 mg/l-nél magasabb nitrátkoncentrációt, ezért a program 2011. évi felülvizsgálata keretében indokolt a nitrát-érzékeny
területek módosítása.
A víztakarékos növénytermesztési módok (TA6) bevezetését célzó intézkedés lényege a
meglévő vízkészlet jobb kihasználása érdekében (főleg az aszály-érzékeny területeken) a
nővényfajta váltás, lokális területi vízvisszatartás, takarékos öntözési technológiák bevezetése. Az
intézkedés a kettős működésű csatornákat érinti (pl.: Kurca, Veker).
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A területi intézkedések mellett a tápanyagterhelés csökkentése érdekében szükség van a
vízfolyások, illetve állóvizek melletti pufferzónák kialakítására is, amelyek szintén érintik a
mezőgazdasági termelést. Az alegység összes vízfolyásán megvalósítandó a HA2 intézkedés,
illetve az alegységen található természetes állóvíz víztesten a környezeti célkitűzés eléréséhez
szükséges a HA3 intézkedés. Az intézkedésekkel kapcsolatos részletek a vízfolyások árterére
vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó intézkedésekkel foglalkozó
alfejezetben találhatóak.
8.1.5 Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése
A nem megfelelő halászati és horgászati gyakorlat hidromorfológiai és ökológiai problémákat
okozhat a felszíni vizekben, ugyanakkor, mint vizes élőhelyek ökológiai, természetvédelmi
szerepük sem megkérdőjelezhető. Az intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a
halgazdálkodás, a vízminőség-védelem és az ökológia szempontjainak összehangolása
szükséges. (Ez ma nem áll fenn, célszerű ezt az országos szabályozáson keresztül elérni.)
Felelősök:
FVM, KVVM
Végrehajtásban érintettek:
 gazdálkodók (halászat), üzemeltetők (horgásztavak)
 horgászok (lakosság)
 önkormányzatok
a) jelenleg érvényben lévő intézkedések
A halastavi és a horgászati hasznosítás szabályait hazai jogszabályok rögzítik. A hazai vízjogi
szabályozás továbbá engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek igénybevételével,
használatával és a vízi munkákkal kapcsolatos tevékenységeket. A jó tógazdálkodási gyakorlat
kidolgozásra került (de jogszabályba még nem épült be), azonban a halastavi és a horgászati
hasznosításra vonatkozó szabályozást ez nem tartalmazza. Ezért a halászattal és a horgászattal
kapcsolatosan a VKI szempontjait figyelembe vevő kötelezően alkalmazandó jó gyakorlatok
kidolgozására van szükség.
b) további megvalósítandó intézkedések
Az intézkedések lényege a jó halászati és horgászati gyakorlatok kidolgozása és megvalósítása.
A jó halászati és horgászati gyakorlatok kidolgozásának célja a halgazdálkodás, a vízminőségvédelem és az ökológia szempontjainak összeegyeztetése, így a mesterséges halastavakból
történő megfelelő vízleeresztés, illetve halászati vagy horgászati hasznosítású állóvizek,
völgyzárógátas tározók megfelelő vízminőségének, illetve vízleeresztésének biztosítása.
A VKI céljainak teljesítéséhez szükséges jó gyakorlatok - a VKI szempontjai szerint - az érintett
víztér (víztest) jellegétől függően eltérőek. A különbségek abból adódnak, hogy a halászati és
horgászati hasznosítású víztér (víztest) más-más módon illeszkedik a vizek természetes
rendszerébe, és ezt a halászati és horgászati tevékenység során figyelembe kell venni. Ezért
külön előírások kidolgozására van szükség:
 A körtöltéssel vagy természetes mélyedésekben mesterségesen kialakított
halastavakra és horgásztavakra, amelyek a természetes vizekhez a vízbevezetésen és
vízleeresztésen keresztül kapcsolódnak, és a leeresztés nem folyamatosan, hanem
ősszel, a vegetációs időszakon kívül történik – a szabályozás lényege a halászat és
ökológiai szempontok összehangolásával kialakítható jó tógazdálkodási gyakorlat,
amelynek figyelembe kell vennie, hogy a leeresztések nem ronthatják a bfogadó ökológiai
állapotát;
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 A vízfolyások völgyzárógáttal elzárt és ez által jellegében megváltoztatott
szakaszaira, az ún. völgyzárógátas tározókra, ahol a haltermelés által érintett tározótér
a vízfolyás részét képezi – a jó gyakorlatnak olyan vízleeresztési előírásokat kell
tartalmaznia, amelyek illeszkednek a völgyzárógát alatti vízfolyásszakasz ökológiai
követelményeihez és ettől csak a VKI szabályai szerint lehet eltérni. (Emiatt a
völgyzárógátas tározóknál a hivatalos terminológiában a halastó, horgásztó, tógazdaság
elnevezések helyett halászati vagy horgászati hasznosítású tározó elnevezést célszerű
alkalmazni.);
 A természetes vizekre, ahol a halászati vagy horgászati tevékenység a teljes vízteret
(víztestet) érinti (pl. holtágak, tavak, folyók, ahol ezeknek a természetes vizeknek a
halászati vagy horgászati hasznosításáról van szó) – a jó gyakorlatnak a víztest jó
ökológiai állapotához kell illeszkednie, a halászati, horgászati tevékenység technológiáját
ennek kell alárendelni, és ez alól kivételt szintén csak a VKI szabályai szerint lehet tenni.
A fenti jó gyakorlatok nem minden elemükben különböznek egymástól, tehát akár egymásra
épülve, a halászat és horgászat „logikája” szerinti szerkezetben is kidolgozhatók, azonban a VKI
szemléletéből adódó különbségeket világosan rögzíteni kell. Ebben a megközelítésben a jó
tógazdasági gyakorlatra vonatkozó javaslatok főként a körtöltéses, mesterséges halastavakra
vonatkoznak, de elemei nagymértékben felhasználhatók a horgásztavakra és a völgyzárógátas
tározók halászati és horgászati hasznosítására vonatkozó jó gyakorlatok kidolgozásakor is.
A jó gyakorlatok kidolgozásakor, illetve a halászati és horgászati hasznosítást érintő egyéb,
(átfogó) intézkedések alkalmazásakor figyelembe kell venni az alábbiakat:
 a tógazdasági haltermelés extenzív jellegű;
 a mesterségesen létrehozott körtöltéses halastavak síkvidéki területen hozzájárulnak a
terület vízháztartási viszonyainak javításához, növelve a folyószabályozások és a
belvízrendezés miatt lecsökkent, a tájra korábban jellemző vízfelületek nagyságát;
 a halastavakban élőhelyek alakulnak ki, és az ökológiai szempontból kedvező
gazdálkodásból (elismert ökológiai szolgáltatásból) adódó jövedelem csökkenést a
mezőgazdasági támogatási rendszerekhez hasonló módon kell kezelni (kompenzálni);
 a víz tározásához kapcsolódó, más felhasználók számára is hozzáférhető vízkészlet
biztosításának költségeit a további felhasználóknak meg kell téríteniük;
 a halastó működtetéséhez szükséges víz árát és a víz biztosításával kapcsolatos
szolgáltatási díjakat országosan egységes szempontrendszer szerint kell megállapítani,
figyelembe véve a készletek bőségét, minőségét, az igénybevétel időszakát;
 a tápvíz minőségének ki kell elégítenie a tógazdaság igényeit (ezek a követelmények nem
lehetnek szigorúbbak a VKI jó ökológiai és kémiai állapotára vonatkozó kritériumoknál), ha
mégis, akkor ezt külön jogszabályban kell rögzíteni;
 a szabályozás következtében egyes vízhasználók esetében terheléscsökkentő
beruházások megvalósítása válhat szükségessé (a vízminőség-javító halszerkezet
telepítése és az ahhoz szükséges műszaki feltételek biztosítása stb.), amelyhez
támogatási forrásokat kell biztosítani.


8.1.6 A tápanyag- és szervesanyag-terhelések csökkentését célzó
intézkedések alkalmazása
Az intézkedések megfelelően kialakított jogszabályi háttér alapján történő alkalmazását foglalja
össze a 8.1, 8.2 és 8.3 táblázat, a vízfolyásokra, az állóvizekre és a felszín alatti vizekre.
A táblázatok egyes oszlopaiban található %-os arányok magyarázata:
Előkészítés: azoknak a víztesteknek az aránya, ahol az intézkedés alkalmazása előkészítő
vizsgálatokat igényel (ez vonatkozhat az intézkedés víztestenkénti tartalmának pontosításra,
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esetleg szükségességének igazolására). A viszonyítási alap az adott problémával (ebben az
esetben a tápanyag vagy szervesanyag terhelés) jelentős mértékben32 érintett víztestek száma.
A környezeti célkitűzés eléréséhez szükséges alkalmazások: azoknak a víztesteknek az
aránya, ahol az intézkedés alkalmazására a környezeti célkitűzés elérése érdekében szükség van
(az intézkedés elmaradása esetén a jó állapot/potenciál nem érhető el, illetve valószínű a jelenlegi
állapot romlása). A viszonyítási alap ugyancsak az adott problémával jelentős mértékben érintett
víztestek száma. A táblázat külön mutatja a 2015-ig és azután tervezett alkalmazások arányát.
Az összes alkalmazás: azoknak a víztesteknek az aránya, ahol az intézkedést alkalmazzák. Az
előzőhöz képest itt azok a víztestek is megjelennek, ahol az intézkedés alkalmazására azért kerül
sor, mert az intézkedési program vagy a jogszabály az alkalmazást nem a környezeti
célkitűzéshez köti, hanem a feltételeket általánosan fogalmazza meg (Pl. Szennyvíz Program,
Nitrát Akcióprogram, illegális tevékenységek megszüntetése), tehát ezeket az intézkedéseket
alkalmazhatják olyan víztestek esetében is, ahol a környezeti célkitűzés ezt nem igényelné.
Természetesen az intézkedés ebben az esetben is hozzájárul a víztest állapotának javításához,
csak ennek mértéke a környezeti célkitűzéstől szempontjából nem szignifikáns. A viszonyítási alap
azoknak a víztesteknek száma, ahol az adott probléma egyáltalán felléphet. Vannak olyan
általánosan alkalmazott intézkedések, amelyek vagy minden potenciálisan szóba jöhető víztesten
alkalmazhatók, vagy azok a víztestek, ahol alkalmazni fogják az intézkedést még nem ismertek. A
szürke cella azt jelzi, hogy az adott intézkedést csak a célkitűzések megvalósítása érdekében
alkalmazzák, így az ebben az oszlopban lévő számok csak amiatt változnak, mert más a
viszonyítási alap.

32

Jelentősnek – a 2. fejezettel összhangban – az a terhelés számít, amely a víztest gyenge fizikai-kémiai állapotát
okozhatja. Más terhelések, illetve igénybevételek esetén - hasonlóképpen - a nem jó ökológiai, mennyiségi vagy
kémiai állapotot/potenciált okozó mérték számít jelentősnek. Az adott probléma által jelentősen érintett víztestek
száma általában nagyobb, mint a vonatkozó minősítés szerint jó állapotot/potenciált el nem érő víztestek száma,
mert ebben az esetben a terhelésre/igénybevételre vonatkozó mérték számít. Akkor is, ha az adott víztest esetében
nem történt minősítés vagy az nem megbízható.
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8-1. táblázat: Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
alkalmazása a vízfolyás víztesteknél a víztestek %-ban

Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti
célkitűzés eléréséhez
szükséges
alkalmazások

2015-ig

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó
intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetőrendszer használata nélkül, művelési mód- és
ágváltás)

55

2015 után

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

55

TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágya
elhelyezés és hasznosítás megoldása

2015 után

22

44

0

0

0

5

72

0

0

HM4: Üledék egyszeri eltávolítása
vízfolyásokból

11

5

SZ1: Szennyvíztisztítás megoldása a
Szennyvíz Program szerint

6

0

0

0

SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a
Szennyvíz Programban előírtakon felül:

0

28

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv
kialakítása és fenntartása

0

8-2. táblázat: Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
alkalmazása az állóvíz víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TA1: Erózió-érzékeny területeken művelési
mód- és művelési ágváltás

0

0

0

0

TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó jó
mezőgazdasági gyakorlat

0

0

0

0

0

0

0

50

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó
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Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágya
elhelyezés és hasznosítás megoldása

0

0

Az összes
állattartótelepre

0

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási
gyakorlat)

0

0

Minden településen alkalmazzák

HA3: Állóvizek part menti sávjában a vízvédelmi
puffersáv kialakítása és fenntartása

0

50

0

100

SZ2: Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz
Programban előírtakon felül:

50

0

SZ3, SZ4: Szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos
intézkedések (ipari bevezetések módosítása,
illegális bevezetések felszámolása)

0

0

Általánosan alkalmazzák, helye
víztestenként nem adható meg.

0

0

Egyéb intézkedésekhez kapcsolva
általánosan alkalmazzák

intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetőrendszer használata nélkül, művelési mód- és
ágváltás)

HM8: Üledék egyszeri eltávolítása állóvizekből

PT5: Szűrőmezők kialakítása

0

0

8-3. táblázat: Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
alkalmazása a felszín alatti víztesteknél a víztestek %-ban

Intézkedés

Előkészítés

A környezeti
célkitűzés eléréséhez
szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2012-ig
2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó
intézkedések (művelési mód és művelési ágváltás)

20

0

0

0

TA7: Állattartótelepek korszerűsítése, a trágya
elhelyezés és hasznosítás megoldása

0

0

40

0

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz elvezetés,
jó települési vízgazdálkodási gyakorlat)

0

20

CS1: Csatornázás, vagy szakszerű egyedi
szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a
Szennyvíz Programban szereplő agglomerációkban

20

0

20

0

CS2: Csatornázás vagy szakszerű egyedi vagy
település szintű szennyvíztisztítás és –elhelyezés

0

20

0

20
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Előkészítés

Intézkedés

A környezeti
célkitűzés eléréséhez
szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2012-ig
2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

CS3,
CS4:
Csatornahálózattal
kapcsolatos
intézkedések
(további
csatornarákötések
megvalósítása, csatornahálózatok rekonstrukciója)

20

20

0

20

KÁ4: Szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció

0

20

0

80

megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó
településeken:

8.2

Egyéb szennyezések megelőzése, illetve szennyezések
kárelhárítása, kármentesítése

Az egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések felölelik a veszélyes anyagok által okozott
szennyeződések kiküszöbölésével kapcsolatos intézkedéseket, a balesetszerű szennyezési
események (beleértve az árvizeket is) megelőzését, illetve a növényvédő szerek fenntartható
használatát. Biztosítani szükséges továbbá a használt termálvizek okozta terhelések csökkentését
a felszíni vizeknél. További feladatot jelent a kutak rossz állapotából adódó jelenlegi és potenciális
szennyezések megakadályozása, valamint a közlekedésből származó szennyezések mérséklése.
Felelősök:
KvVM, NFGM, KHEM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:
 szennyezett területek tulajdonosa, kezelője (ipar, önkormányzat, állam)
 kötelezett üzemek, védelmi szervezetek
 vízhasználó
 utak, vasutak kezelője
8-4. táblázat: Az egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése érdekében
tett intézkedések alkalmazása a vízfolyás víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

PT1: Ipari szennyvíz, közvetlen bevezetésének
módosítása

5

0

A mindenkori szennyezésekhez
igazodva alkalmazzák.

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási
gyakorlat)

0

0

Minden településen alkalmazzák.

8. fejezet
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Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv
kialakítása és fenntartása

0

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó
intézkedések (vízvisszatartás a belvízelvezetőrendszer használata nélkül, művelési mód és
ágváltás)

55

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

2015-ig

2015 után

5

72

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

Az ökológiai célú alkalmazás a
szélesebb körű
(lásd. 8-6. táblázat).

SZ3, SZ4: Szennyvízelhelyezéssel kapcsolatos
intézkedések (ipari bevezetések módosítása,
illegális bevezetések felszámolása)
PT5: Szűrőmezők kialakítása
KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztető
szennyezett területek kármentesítése
KÁ2: Kárelhárítási tervek kidolgozása és
megvalósítása

0

55

0

22

0

0

Általánosan alkalmazzák, helye
víztestenként nem adható meg.

0

0

Egyéb intézkedésekhez kap-csolva
általánosan alkalmazzák.

0

0

A szennyezésekhez kapcsolódva
alkalmazzák.

0

0

A nagy folyókra és alegység szintű
vízgyűjtőkre készül, víztestenként
nem adható meg.

8-5. táblázat: Az egyéb szennyezések megelőzése, kárelhárítása, kármentesítése érdekében
tett intézkedések alkalmazása a felszín alatti víztesteknél a víztestek %-ban

Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás
(a sérülékeny víztestek
%-ában)

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TE1, TE2, TE3: Települési intézkedések
(hulladéklerakók rekultivációja, csapadékvíz
elvezetés, jó települési vízgazdálkodási
gyakorlat)

0

20

0

20

KÁ1: A vizek állapotát veszélyeztető
szennyezett
területek
kármentesítése
(Kármentesítési Program)

20

0

0

20

KÁ3: Felszín alatti vizek szennyeződésének
megakadályozása

0

0

KÁ4: Szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció

0

20

KÁ5: Utak-vasutak vízelvezető rendszerének
korszerűsítése

0

0

8. fejezet
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20

0

0

80

0

40
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8.3

Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító
intézkedések

A hidromorfológiai intézkedések célja a vízfolyások és állóvizek morfológiai és hidrológiai
viszonyaiban bekövetkezett olyan mértékű változások megszüntetése, amelyek akadályozzák a jó
ökológiai állapot elérését. Az intézkedések három csoportját alkotják a (i) a meder morfológiai
viszonyait javító intézkedések, (ii) a hullámtéri/ártéri, illetve partmenti területhasználat módosítását
szolgáló intézkedések, valamint (iii) a mederben épült műtárgyakra vonatkozó intézkedések. (A
vízjárást módosító vízhasználatok hatásának enyhítését szolgáló intézkedésekkel a 8.5 fejezet
foglakozik). Az intézkedések tervezése során figyelembe kell venni az emberi igényeket, vagyis a
víztestek erősen módosított állapotából következő, fenntartható hidromorfológiai elváltozásokat
nem kell intézkedésekkel megszüntetni.
8.3.1 Vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedések
A mederrehabilitációs intézkedések célja a hossz- és keresztirányban szabályozott meder
természetes állapotának (változékonyságának, mozaikosságának) helyreállítása, amilyen
mértékben ez műszaki szempontból, reális költségek mellett – társadalmi konszenzus alapján megvalósítható.. Az intézkedés magába foglalhatja a mederforma és meder vonalvezetésének
módosítását, kiöblösödések kialakítását, kisebb műtárgyak és burkolatok átalakítását vagy
megszüntetését, a meder és part ökológiai szempontot is figyelembe vevő fenntartását. Ezek
közül egy-egy vízfolyáson a részletes tervezés során kiválasztott részintézkedések valósulnak
meg.
Felelősök:
KvVM, FVM, ÖM, KHEM
Végrehajtásban érintettek:
 állóvíz, vízfolyás kezelője (KÖVIZIG, önkormányzat, társulat stb.)
8.3.2 Vízfolyások árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti
sávjára vonatkozó intézkedések
A felszíni vizek parti sávja és ártere (vagy a töltésekkel, depóniákkal kialakított hullámtere)
vízminőségi és ökológiai szempontból egyaránt jelentős szerepet játszik a víztest állapotának
alakulásában. Az intézkedések célja a természetes ártér helyreállítása, vagy ha ez nem
lehetséges, akkor ennek közelítése a hullámtér szélesítésével, a mentett oldali területek
rendszeres vízpótlásával, az ártéri/hullámtéri területhasználat módosításával, védősávok
kialakításával (az intézkedések részben átfednek a magas tápanyagtartalom csökkentése
érdekében alkalmazott vízvédelmi pufferzóna kialakításával).
Felelősök:
KvVM, ÖM, FVM, KHEM
Végrehajtásban érintettek:
 vízfolyás kezelője (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat)
 mezőgazdasági gazdálkodók
8.3.3 A hidromorfológai viszonyokat jelentősen befolyásoló vízhasználatok
módosítása

8. fejezet
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Völgyzárógátas tározók létesítése, vízfolyások duzzasztása vagy zsilipekkel történő elzárása,
állóvizek vízszintszabályozása, a hajózást biztosító és kiszolgáló tevékenységek és létesítmények
olyan vízhasználatok, amelyek jelentősen befolyásolhatják a víztest ökológiai állapotát. Az
intézkedések célja a hosszirányú átjárhatóság, a vízállás és sebességviszonyok és az alvízi
szakaszok megfelelő vízjárásának helyreállítása érdekében ezeknek a vízhasználatoknak a
felülvizsgálata és szükség esetén módosítása/megszűntetése.
Felelősök:
KvVM, FVM, ÖM, NFGM, KHEM
Végrehajtásban érintettek:
 a vízfolyás és/vagy műtárgy, kezelője (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat)
 vízhasználók (energiaipar, halászat, közlekedés)
8.3.4 A vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
alkalmazása
Az intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8-6. és 8-7. táblázat. A
táblázatok értelmezésével kapcsolatban lásd a 8.2.6 fejezetet.
Az emberi beavatkozás sok vízfolyás és állóvíz esetében jelentősen átalakította a vízfolyások
medrét, a parti sávokat és az ártereket is. Az alegység felszíni víztestjei mind jelentősen
befolyásoltnak tekinthetők. A módosítások legfontosabb okai az árvíz- és belvízvédelem, a
rendezett mederforma, a vízkivételek, a víz be- és kivezetések, elterelések amelyek kedvezőtlen
hatást gyakorolnak a vizek ökológiai állapotára.
Az intézkedési csomag célja – a vízjárást érintő intézkedések kivételével, amelyeket egy másik
fejezetben tárgyalunk – a hidromorfológiai problémák megoldása, szem előtt tartva az emberi
igényeket. Az ún. erősen módosított és mesterséges víztestek esetében csak azokat az
intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek nem ellentétesek a kiemelt fontosságú emberi igény
teljesítésével.
8-6. táblázat: Vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása a
víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

5

72

0

0

HM1 – HM5: Ökológiai szemléletű
mederrehabilitáció és fenntartás ( meder,
parti sáv)

11

72

0

0

HM6: Vízfolyások medrének és parti
sávjának fenntartása ökológiai
szempontok szerint

22

0

0

0

0

50

0

0

HA2: Vízfolyások mellett vízvédelmi
puffersáv kialakítása és fenntartása

DU1, DU2, DU3, DU4: Duzzasztók,
zsilipek üzemeltetésének módosítása,
hallépcsők építése

8. fejezet
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8-7. táblázat: Állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések alkalmazása a
víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

HA3: Állóvizek part menti sávjában a
vízvédelmi puffersáv kialakítása és
fenntartása

0

50

0

Függ az
előkészítő
fázistól

HM7, HM9 Állóvizek partjának
rehabilitációja és fenntartása

0

100

0

0

0

0

0

0

KK1: KK1, KK2: Ökológiai szempontok
érvényesítése a hajózásban, kikötők
korszerűsítése

8.4

0

Fenntartható vízhasználatok a vizek mennyiségi védelme
érdekében

A fenntartható vízhasználatok elősegítése alapvetően szabályozáson keresztül valósítható meg.
Ennek célja az ökológiai szempontok érvényesítése, , a felszín alatti vizek esetében a víztestek jó
mennyiségi állapotának elérése és megtartása érdekében a hatékonyság és takarékosság
ösztönzése egyrészt a jelenlegi víz- és kapcsolódó területhasználatok felülvizsgálatával és
szükség esetén módosításával, másrészt gazdasági szabályozókkal. Ide tartozó intézkedések: a
vízfolyásokat, állóvizeket és felszín alatti vizeket érintő közvetlen vízkivételek szabályozása, a
területi vízvisszatartás növelése, a csatornák felszín alatti vizeket megcsapoló hatásának
csökkentése, a tározók üzemeltetése az alvízre vonatkozó ökológiai szempontok
figyelembevételével és a takarékos vízhasználati módok elterjesztése.
Felelősök:
KvVM, FVM, ÖM, NFGM
Végrehajtásban érintettek:
o

vízfolyások kezelője (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat),

o

ipar, mezőgazdaság, víziközművek, egyéb vízhasználók

8. fejezet
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o
8-8. táblázat: A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó
vízfolyás víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

intézkedések

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

alkalmazása

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TA3: Belvíz-érzékeny területekre
vonatkozó intézkedések (vízvisszatartás a
belvízelvezető-rendszer használata nélkül,
művelési mód- és ágváltás)

55

0

55

0

22

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve

78

0

78

0

0

TA6: Víztakarékos növénytermesztési
módok alkalmazása

0

22

Az éghajlatváltozástól függő
mértékben az egész országra

FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása,
ellenőrzése, illegális használatok
megszűntetése

0

0

Mindenhol alkalmazzák.

FE2: Ökológiai és vízminőségvédelmi célú
vízkormányzás, átvezetések, gravitációs
kapcsolatok helyreállítása

0

0

0

0

DU4: Völgyzárógátas tározó
üzemeltetésének (leeresztés) felülvizsgálata

0

0

0

27

8-9. táblázat: A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása az
állóvíz víztesteknél
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TA3: Belvíz-érzékeny területekre vonatkozó
intézkedések (vízvisszatartás a
belvízelvezető-rendszer használata nélkül,
művelési mód- és ágváltás)

50

0

50

0

50

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve

0

0

0

0

100

0

0

FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása,
ellenőrzése, illegális használatok
megszűntetése

8. fejezet
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8-10. táblázat: A fenntartható vízhasználatokra vonatkozó intézkedések alkalmazása a
felszín alatti víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

TA4: Csapadék-gazdálkodás, beszivárgás
növelése nem belvíz érzékeny területeken

40

0

0

0

TA5: A belvíz-rendszer módosítása a vízvisszatartás szempontjait figyelembe véve
(….megcsapolás csökkentése)

0

20

0

0

TA6: Víztakarékos növénytermesztési
módok alkalmazása

80

0

Az éghajlatváltozástól függő
mértékben az egész országra

FE1, FE3: Vízhasználatok módosítása,
ellenőrzése, illegális használatok
megszűntetése

100

0

Mindenhol alkalmazzák

FE4: Energetikai célra hasznosított vizek
visszasajtolása, visszasajtolási
technológia fejlesztése

20

0

8.5

0

0

Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések

Felelősök:
KvVM, EÜM, ÖM, FVM, NFGM
Végrehajtásban érintettek:
 vízi közmű tulajdonos, szolgáltató (önkormányzat, állam, gazdálkodók),
 Vízhasználók, szennyezők (ipar, mezőgazdaság, önkormányzat, lakosság)
A megfelelő ivóvíz biztosítása a VKI szerint is kiemelt, általános érvényű feladat. Három
részfeladatra bontható: (i) megfelelő vízkezeléssel biztosítani az ivóvízminőséget, (ii) óvni a vizeket
a szennyezésektől, olyan mértékben, hogy az emberi hatásra bekövetkező vízminőség változások
ne igényeljék a technológia megváltoztatását, (iii) hosszú távon biztosítani kell a megfelelő
mennyiségű vízkészletet. Ebben a fejezetben elsősorban az első két pontot tárgyaljuk, a
harmadikat csak érintőlegesen.
Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása
Magyarország 2001-ben vezette be az Ivóvízminőség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének
végrehajtása érdekében. A távlati cél az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi vízellátásában
felszámoljuk az egészséget befolyásoló valamennyi – kizárólag természetes eredetű –
ivóvízminőségi problémát.
Intézkedések: 1/KEOP 7.1.3.0/2013
Jelenleg a vízminőség javítását szolgáló intézkedések és létesítmények tervezése van
folyamatban.
Megvalósító, költségviselő:
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Az intézkedések megvalósítói az önkormányzatok, és a program végrehajtását az állam támogatja.
Az intézkedések végrehajtása a lakosság által fizetett díjakat általában növeli.
Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása
Az ivóvízbázis-védelmi intézkedés célja az ivóvíz termelés céljára kiépített vízművek
környezetében és a jövőbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén (i) a jelenlegi állapot
feltárása (diagnosztikai fázis), valamint (ii) az emberi tevékenységből származó szennyezések
megelőzése, a természetes, jó vízminőség hosszú távú megőrzése.
Amennyiben a
vízkivételt veszélyeztető szennyezőforrást tárnak fel, hatásuk csökkentése vagy felszámolásuk
egyéb intézkedések keretében történik (TA3-TA4 intézkedések, TA7-intézkedés, PT2-intézkedés,
KÁ1 intézkedés).
Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása folyamatban van. A vízbázis diagnosztika és a
biztonságba helyezési program elindult, a meg nem vizsgált vízbázisok biztonságba helyezése
önkormányzati feladatként valósul meg
Megvalósító, költségviselő:
A vízbázis védelmi program megvalósítója és költségviselője egyfelől a vízmű tulajdonosa
(önkormányzat, állam) és üzemeltetője. Az önkormányzati és állami feladatok megvalósítását az
állam támogatja (KEOP). A szennyezések csökkentését szolgáló intézkedések esetén a
vízbázisvédelmi program megvalósítója és költségviselője a szennyezés okozója (gazdák, ipar
stb).

8.6

Vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területre
vonatkozó egyedi intézkedések

Ezen fejezet tartalmazza a védett területekkel kapcsolatos speciális intézkedéseseket (kivéve az
ivóvízbázisok védőterületeit és a nitrát- és tápanyag-érzékeny területeket).
8.6.1 Vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre
vonatkozó intézkedések
A vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre (továbbiakban védett élőhelyek,
vagy természeti értékei miatt védett területek) vonatkozó intézkedések rendszere összetettebb,
mint az eddig tárgyalt intézkedések. Ennek oka az, hogy az intézkedések szinte mindegyike
befolyással van a védett élőhelyek állapotára. Ez a fejezet tartalmazza a természeti értékei miatt
védett területekkel kapcsolatos speciális intézkedéseseket, valamint mindazon egyéb – már
korábban bemutatott - intézkedéseket is, amelyek igen hatékonyak a védett élőhelyek állapotának
javításában is. Ezeket az intézkedéseket együttesen természetvédelmi intézkedések tekintjük.
A víztől függő védett élőhelyek állapotának javítását, ill. fenntartását szolgáló természetvédelmi
intézkedések első csoportját azok az intézkedések képezik, amelyek elsődleges célja a védett
területek állapotának fenntartása, javítása, maga az intézkedés a védett területre és nem a
víztestre vonatkozik.
Felelősök:
KvVM, ÖM
Végrehajtásban érintettek:
 állam (Nemzeti Parkok), önkormányzatok
 vízfolyások, állóvizek, mellékágak, hullámtéri holtmedrek kezelője
 vízhasználók, gazdálkodók
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8.6.2 Vizes élőhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre
vonatkozó intézkedések alkalmazása
A vizes élőhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazásának statisztikai adatait mutatja be a 8-11,
8-12. és 8-13. táblázat. A táblázatok értelmezésével kapcsolatban lásd a 8.2.6 fejezetet.
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8-11. táblázat Védett természeti területekre vonatkozó intézkedések
Élőhely vagy élőhelycsoport (típus) neve

Védett területek
szintje

Károsodás oka, amit az
intézkedések kezelnek

Érintett víztestek

Javasolt intézkedések
HM4: a part természetes meredekségének helyreállítása,
a növényzet természetes fejlődéséhez a morfológia
feltételek biztosítása,
HM5: feliszapolódott állóvizekből az üledék eltávolítása,
beleértve a kiemelt üledék megfelelő elhelyezését
VT1: a védett természeti területeken belül a vizektől függő
élőhelyek feltárása
VT3: a felszíni vizektől függő élőhelyek állapotának
megőrzése vagy javítása a felszíni vízhasználatok
(vízkivételek, vízátvezetések, vízszintszabályozás)
módosításával, korlátozásával,

Szikes tavak

NP, jKJTT, "ex
lege"

a mezőgazdasági termelés
érdekében csatornázás,
Kakasszéki-tó
a vizes területek
lecsapolása, keletkező vizek (AIH082)
elvezetése

VT5: a rossz vízellátottságú sekély tavak vízpótlása
felszíni vízből, a megfelelő vízszintek, illetve
vízszintingadozás biztosítása,
TA3: a szennyezést kizáró, ill. csökkentő tápanyag- és
növényvédőszer-használat, vetésszerkezet, és
agrotechnikai eszközök alkalmazása (pl. mélyszántás),
valamint művelési mód váltás, amely egyben hozzájárul a
területi vízvisszatartáshoz is,
TA4: a szennyezést kizáró szántó-vizes élőhely, szántógyep és szántó-erdő konverzió. Az intézkedés
hozzájárulhat védett természeti területek és felszín alatti
vizektől függő ökoszisztémák állapotának javulásához. Az
intézkedés a művelési mód váltás alternatívája,
hatékonysága azonban jobb,
HA2: a vízfolyások menti, rendszeresen elöntött
területeken, illetve állóvizek parti zónájában a megfelelő
területhasználat kialakítása és fenntartása
AT1: tervek, programok, beruházások megvalósításának
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Élőhely vagy élőhelycsoport (típus) neve

Védett területek
szintje

Károsodás oka, amit az
intézkedések kezelnek

Érintett víztestek

Javasolt intézkedések
és azok működésének előzetes és utólagos értékelése a
környezeti hatások szempontjából
AT3: az állapot folyamatos nyomonkövetését biztosító
monitoring fejlesztése és üzemeltetése

DU2: a vízkormányzás (vízjárás) felülvizsgálata, ahol lehet
a természetes felé való közelítése, gravitációs kapcsolatok
helyreállítása, és ennek megfelelően a műtárgyak és
üzemeltetésük felülvizsgálata, módosítása,

Pusztai vizesélőhelyek
(rétek, mocsárrétek,
mocsarak)

NP, jKJTT

ÁT3: az állapot folyamatos nyomonkövetését biztosító
monitoring fejlesztése és üzemeltetése, labor- és
adatbázis-fejlesztés, az intézkedések pontosabb
tervezéséhez (állapotjellemzők pontosabb meghatározása,
ok-okozati kapcsolatok feltárása), illetve az intézkedések
Veker-ér-csatorna AEQ102
a mezőgazdasági termelés
hatékonyságának jellemzéséhez,
Kórógy-ér AEP707
TA3: a szennyezést kizáró, ill. csökkentő tápanyag- és
érdekében csatornázás,
Körös-Maros köze sp.2.13.2
a vizes területek
növényvédőszer-használat, vetésszerkezet, és
Maros-hordalékkúp
lecsapolása, keletkező vizek
agrotechnikai eszközök alkalmazása (pl. mélyszántás),
sp.2.13.1
valamint művelési mód váltás, amely egyben hozzájárul a
elvezetése
területi vízvisszatartáshoz is,
TA4: A szennyezést kizáró szántó-vizes élőhely, szántógyep és szántó-erdő konverzió. Az intézkedés
hozzájárulhat védett természeti területek és felszín alatti
vizektől függő ökoszisztémák állapotának javulásához. Az
intézkedés a művelési mód váltás alternatívája,
hatékonysága azonban jobb,
TA5: a befogadó vízfolyások tápanyag terhelésének
csökkentése belvíz-visszatartással. Ennek érdekében a
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Élőhely vagy élőhelycsoport (típus) neve

Védett területek
szintje

Károsodás oka, amit az
intézkedések kezelnek

Érintett víztestek

Javasolt intézkedések
területről elvezetett belvíz összegyűjtése tározókban
(öntözésre is felhasználható), valamint szűrőmezők
kialakítása (ld. PT3 intézkedés) a befogadóba történő
bevezetés előtt. A belvízelvezető rendszer ennek
megfelelő átalakítása és üzemeltetése,
TA6: az aszály-érzékeny területeken a növényfajták
váltása, lokális vízvisszatartás, takarékos öntözési
technológiák bevezetése,
FE2: a takarékos ipari technológiák és a lakossági
fogyasztást csökkentő takarékos szerelvények
elterjesztése. Felszín alatti vízhasználatokra is vonatkozik,
FE3: a korlátozás miatt szükséges új vízkivételi helyek
igénybevételére való átállás megoldása (az állam és a
vízhasználó közös feladata).,
VT1: a védett természeti területeken belül a vizektől függő
élőhelyek feltárása ,
VT2: a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák
állapotának megőrzése vagy javítása a közeli, felszín alatti
vizeket érintő vízhasználatok módosításával,
korlátozásával,
VT3: a felszíni vizektől függő élőhelyek állapotának
megőrzése vagy javítása a felszíni vízhasználatok
(vízkivételek, vízátvezetések, vízszintszabályozás)
módosításával, korlátozásával,
FA1: a felszín alatti vízhasználatok fenntartható
megoldása, a rendelkezésre álló hasznosítható készletek
és társadalmi-gazdasági szempontok figyelembevételével,
FA3: a vízkészletekkel való fenntartható vízgazdálkodás
biztosítása, a túlhasználatokból adódó környezeti és
ökológiai problémák megszüntetése, kiküszöbölése
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8-12. táblázat:
A vizes élőhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása a
vízfolyás víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a
károsodás okainak feltárása, kezelési,
fenntartási terveik kiegészítése

67

67

0

0

0

VT9: Természetvédelmi célú
agrárintézkedések

0

0

0

10

0

0

0

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó
halászati és horgászati gyakorlat
megvalósítása

Az összes halászati hasznosítású
folyóvízre alkalmazzák

HA2, TA5, HM1, HM2, HM6: a vízfolyás
medrére és hullámterére vonatkozó
intézkedések:

78

28

78

0

Függ az
előkészító
fázistól

DU1, DU2, DU3, DU4: Duzzasztóművek,
zsilipek völgyzárógátas tározók
üzemeletetése, hallépcsők építése

50

0

50

0

Függ az
előkészító
fázistól

8-13. táblázat: A vizes élőhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása az állóvíz
víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
Intézkedés

2012-ig

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

2015-ig

2015 után

50

0

0

0

100

0

0

0

VT9: Természetvédelmi célú
agrárintézkedések.

0

0

0

0

HA2, TA5, HM1, HM2, HM6: a vízfolyás
medrére és hullámterére vonatkozó
intézkedések

0

0

0

100

VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a
károsodás okainak feltárása, kezelési,
fenntartási terveik kiegészítése
VT6: Károsodott élőhely védelme,
rehabilitációja érdekében állóviz vízpótlása
vagy vízszintszabályozása
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8-14. táblázat:
A vizes élőhelyekre vonatkozó intézkedések alkalmazása a felszín
alatti víztesteknél a víztestek %-ban
Előkészítés
2012-ig
Intézkedés

(az érintett
víztestek

A környezeti célkitűzés
eléréséhez szükséges
alkalmazások

Az állapot javítását és
fenntartását szolgáló
összes alkalmazás

(az érintett víztestek

(a FAVÖKO-val érintett
víztestek %-ában)

%-ában)

%-ában)
2015-ig

2015 után

2015-ig

2015 után

40

0

0

0

VT2: Károsodott élőhely védelme,
rehabilitációja érdekében felszín alatti
vízhasználatot érintő intézkedés.

20

20

0

0

FE1, TA3, ill. TA5: A vízhasználatokat,
illetve belvíztározó esetén a
belvízrendszert érintő intézkedések

60

40

0

0

VT1: Élőhelyek állapotának felmérése, a
károsodás okainak feltárása, kezelési,
fenntartási terveik kiegészítése

40

8.6.3 A halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizekre vonatkozó
intézkedések
Végrehajtásban érintettek:
 vízfolyás, állóvíz kezelője
 vízhasználók
8.6.4 Természetes fürdőhelyekre vonatkozó speciális intézkedések
Felelősök:
KvVM, ÖM, EüM
Végrehajtásban érintettek:
 fürdőhely üzemeltetője,
 vízhasználók
Az alegység területén három kijelölt fürdőhely található, melyek a jelenlegi nyilvántartás szerint
fürdővíznek nem jó állapotúak, melyet szükségesnek látunk felülvizsgálni.
A fürdővizek minőségéről EU Irányelv rendelkezik. A hazai szabályozás – összhangban az EU
irányelvével – meghatározott szabályok alapján kijelöli a fürdővizeket és védőterületeit,
határértékek alapján ellenőrzi a fürdésre való alkalmasságot, környezetminőségi határértékeken
keresztül szabályozza a környezet vízminőségét, a megengedhető tevékenységeket és előírja a
megfelelő tájékoztatást. Ezek közül a feladatok közül a környezet vízállapotának biztosítása
tartozik a vízgyűjtő-gazdálkodási terv feladatai közé (VT7-intézkedés).
A szükséges intézkedések: a nem megfelelő minősítésű, a fürdővizek tágabb környezetét érintő
intézkedések végrehajtása (VT7)
Megvalósító, költségviselő:
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Az intézkedés megvalósítója és költségviselője a kijelölt fürdőhely kezelője, tulajdonosa, illetve
a minőséget befolyásoló vízhasználók. Egyes szennyezés-csökkentő intézkedések
megvalósulását állami támogatások ösztönzik.

8.7

Finanszírozási igény

8.7.1 Alap- és további alapintézkedések országos szinten
A VGT a gazdaság és a társadalom széles körét érinti egyrészt a megvalósítói oldalról,
költségviselés szempontjából, másrészt az eredmények (hasznok), közvetett, társadalmi
hatások ”élvezőjeként”. Az intézkedések jelentős része állami, közösségi finanszírozást igényel.
A terv tartalmazza azon intézkedések előzetes költségbecslését három tervezési időszakra 2015ig, 2021-ig és 2027-ig, amelyek állami/EU forrásokat igényelnek. A terv nem tartalmaz
költségbecslést azokra az intézkedésekre (főként szabályozás), amelyekhez az érintettek
alkalmazkodnak és ezt saját forrásból finanszírozzák a szennyező fizet elv, vagy a felhasználó
fizet elv alapján.
A finanszírozási igények alátámasztását, a költségbecslést, a költségek részvízgyűjtő, alegység,
régió és megye szerinti bontását részletesen a 8-4. háttéranyag mutatja be.
A 2015-ig megvalósuló VGT intézkedések főbb finanszírozási lehetőségét 2015-ig a 2007-2013
közötti időszakra vonatkozó EU támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozási összegek
jelentik. E források két részre oszthatók. A források döntő hányada már determinált, így ezen
források a VGT céljaira rendelkezésre állónak tekinthetők. A másik, kisebb résznél feltételezhető,
hogy a VGT-ben foglalt szempontrendszereket érvényesítik majd az új pályázati kiírásokban,
várhatóan ezen források is figyelembe vehetők a jó állapot eléréséhez rendelkezésre álló források
tekintetében.
A 2015-ig elérhető eredményeket a 2014-2021 közötti költségvetési tervezési időszak
finanszírozási lehetőségei is befolyásolják, ugyanakkor a 2021-ig elérhető eredmények fő forrását
jelentik.
Alap- és további alapintézkedések
Az alap- és további alapintézkedések megvalósításához szükséges becsült finanszírozási igényt
és a rendelkezésre álló, valamint tervezett forrásokat foglalja össze a következő táblázat:
8-15. táblázat:

Az alapintézkedések beruházási költsége, Mrd Ft

Alapintézkedések

2007-20131

1

Szennyvíz Program (A), 2007-2015
2

Ivóvízminőség-javító Program (A)
Vízbázisvédelem szolgáltatói feladatai (TA), 2015-ig
3

Országos Kármentesítési Program (TA)
Hulladékgazdálkodás (TA) – rekultiváció+rendszerek
Nitrát Akcióprogram (A) és felülvizsgálata

20162021

További
igény

20222027

2014-2027
106

422,4

106

196,2

-

-

4

36

26

38,1

12

38

50

100

-

-

-

-

5,6

62

236,4
252,7

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (TA)

201420152

4

-

Natura 2000 és védett területek
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2007-20131

Alapintézkedések

Vízhasználatokat érintő beavatkozások

201420152

28,6

Állóvizek, holtmedrek és mellékágak vízpótlása
Összesen

1 180,0

20162021

20222027

További
igény
2014-2027

11

29

40

5

10

15

170

103

50

323

1

A program teljes költsége 783,9 Mrd Ft. A VKI időszakára eső forrásigény a lezárt; ill. folyamatban lévő beruházás 2007. 12.
31-ig történő figyelembe vételével, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 3. fokozatának kiépítése nélkül

2

Az Ivóvízminőség-javító Program teljes költsége 246 Mrd Ft.

3

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program teljes becsült költsége 1 000 Mrd Ft. Becsült időtartama: 40 év, amennyiben a
programra évente 25 Mrd Ft rendelkezésre állhat. Ennek alapján a források függvényében mintegy 350 Mrd Ft lenne a
szükséges forrásigény.

4

egyes ÚMVP célprogramok (agrár-környezetvédelmi, erdősítési stb.) előnyben részesítik a nitrát-érzékeny és ezen belül is a
vízbázisvédelmi védőterületen gazdálkodókat, ezen források 60 %-ával számolva.

Az alap- és további alapintézkedések megvalósítására 2007-2013 között rendelkezésre álló teljes
forrás mintegy 1 180 Mrd Forint (amely tartalmazza a pályázatok kedvezményezetti önrészét is).
Az alap- és további alapintézkedések megvalósításához további források lesznek szükségesek a
2014-2020 költségvetési időszakban mintegy 270 Mrd forint értékben. Különösen a Szennyvíz
Program végrehajtásához, a vízbázis-védelmi feladatok, a kár-mentesítés és a természetvédelmi
feladatok megvalósításához van szükség többletforrásokra.
8.7.2 Kiegészítő intézkedések
a) Intézkedések előkészítése és átfogó intézkedések
Az előkészítő és átfogó intézkedések forrásigénye (fejlesztés és működtetés együtt) 2010-2027-ig
18 év alatt, közel 70 Mrd Ft, a fejlesztési forrásszükséglet mintegy 5,5 %-a, amelynek mintegy felét
szükséges 2015-ig megvalósítani. Ennek is jelentős része (pl. monitoring és információs
rendszerek fejlesztése, előkészítő vizsgálatok, jogalkotási feladatok) már 2010-2012 között
elvégzendő feladatok megvalósításához kell. Tehát szükséges lenne már a 2007-2013-as
forrásokból, illetve a költségvetésből e célokra forrásokat összpontosítani. Ezen források megléte
alapvető fontosságú a terv végrehajtásához.
8-16. táblázat:

Előkészítő és átfogó intézkedések költségei, Mrd Ft1

Előkészítő és átfogó intézkedések

20072013

20102015

20162021

20222027

Összesen
2010-2027

A) Előkészítő vizsgálatok
Intézkedések előkészítése

0,9

0,1

1,0

Védett területekre vonatkozó előkészítő vizsgálatok

1,6

0,2

1,8

B) Átfogó intézkedések
Jogalkotási feladatok

0,3

0,3

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéssel kapcsolatos feladatok

2,5

Hatósági és igazgatási munka erősítése

2,7

2,7

1,9

7,4

5,9

1,8

1,8

9,5

Monitoring rendszerek
- fejlesztése, egyszeri felmérések
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Előkészítő és átfogó intézkedések

20072013

20102015

- működtetési többletköltsége

20162021

2,9

10,6

Összesen

20222027

2010-2027
24,1

10,6

Informatikai rendszerek
- fejlesztése

1,2

0,9

0,9

- működtetési többletköltsége

0,1

0,1

K+F feladatok

4,5

0,4

Képességfejlesztés, szemléletformálás

3,9

3,0

0,3

0,1

4,9
8,9

2,0

C) Egyéb tervezési feladat
Területi vízminőségi kárelhárítási tervek kidolgozása

0,5

0,5

Mindösszesen

6,9

34,9

18,9

16,4

70,2

b) beruházások, fejlesztések
8-17. táblázat: A beruházási, fejlesztési jellegű kiegészítő intézkedések költsége, Mrd Ft1
200720131

Intézkedések

201420152

20162021

Összesen

20172027

2014-2027

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek
Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül
Csatornázás vagy szakszerű egyedi, ill. település szintű
3
szennyvíztisztítás és – elhelyezés megoldása

43,1

48

8

56

4

63

95

158

5

n.a

n.a

n.a

5

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

20

n.a

40

31

78

29

138

43

34

4

81

7

11

18

Belvíz érzékeny területek

3

7

10

Partmenti védősáv

2

5

7

Ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban

1

1

2

26

64

79

168

38

95

138

271

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója

Csatorna rendszerek rekonstrukciója

6

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint
7

Hulladéklerakók rekultivációja

20

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
Vízfolyások

74,8

8

Állóvizek
C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrár-intézkedések
Kötelező (kompenzáció 5 évre)
Erózió érzékeny területek

9

Önkéntes
Erózió érzékeny területek

168,5

Belvíz érzékeny területek
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200720131

Intézkedések

201420152

20162021

20172027

Összesen
2014-2027
7

Part menti védősáv

2

5

Ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban

5

13

13

31

178

444

366

987

Összesen 2007-2013

0

286,4

Összesen 2014-2027
Mindösszesen

1273,4

1

Az EU támogatási források megegyeznek a tervezési dokumentumokban található összegekkel, az abban használt árfolyamon
(245,5 Ft/EUR) kerültek bemutatásra.

2

A 2015-ig megjelölt forrásigény alapvetően a 2014-2020-ig tartó EU támogatási időszak forrásaiból finanszírozható, hasonlóképpen
a 2021-ig szükséges becsült forrásokhoz. Amennyiben azonban lehetőség nyílik a 2007-2013 időszakban rendelkezésre álló
források átcsoportosítására, úgy ezen forrásokat is fel lehet használni a VKI célok finanszírozására.

3

Amennyiben a tervezett kiegészítő fejlesztések ott, ahol ez műszakilag megengedett egyedi megoldások, akkor kisebb összeg
szükséges, mint akkor ha mindenhol csatornázás valósul meg A teljes összegből kifejezetten a felszín alatti vizek jó állapotba
hozása érdekében szükséges intézkedések a 2021-ig terjedő időszakra lettek ütemezve, a többit elsősorban közegészségügyi és
társadalmi igény miatt szükséges megvalósítani ezeket a 3. ciklusra lehetett csak ütemezni.

4

ROP-ok (2007-2013) 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése

5

Az elmaradt rekonstrukciók finanszírozási rendszerének kidolgozása után (2012) becsülhető.

6

A VKI miatti követelmények esetleges többletköltségei, amelynek forrásigénye a program-alkotás és szabályrendszer kidolgozása
során becsülhető meg.

7

Az OHT alapján a teljes forrásigény 80 Mrd Ft volt 2003. évi árakon, amelynek megvalósításához a KEOP forrásokat biztosít.

8

KEOP (2007-2013) Komplex vízvédelmi beruházások 100 %-a, valamint a ROP-ok Regionális vízvédelmi intézkedések 20 %-a
figyelembe véve

9

Az erózió-érzékeny területeken a meglévő kötelező előírásokon kívül (HMKÁ, JFGK) a VGT nem tervez további intézkedést. A
becsült költség a többet területként bevont terület átállásához 5 évre biztosítható kompenzáció összege.

A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges kiegészítő intézkedésekre 2007-2013 év között
rendelkezésre áll mintegy 286 Mrd forint.
A jó állapot/potenciál eléréséhez szükséges beruházási, fejlesztési jellegű kiegészítő
intézkedések várható forrásigénye 2014-2027 között mintegy 987 Mrd Ft-ra tehető, amely
figyelembe véve, hogy ezen időszakra két EU támogatási időszak esik (2014-2020, 2021-2027), a
kiegészítő intézkedések forrásigénye mintegy fele a 2007-2013 időszakban alapintézkedésekre
rendelkezésre álló forrásoknak.
A finanszírozási terv szerint 2015-ig 465 Mrd forint finanszírozási igény jelentkezik. A
következő költségvetési tervezési időszak első két évében, 2014-2015-ben a becslések
szerint közel 180 Mrd Ft forrásigény jelentkezik e területeken.
Összességében 2014-2027 között mintegy 1270 Mrd forint szükséges az intézkedések
megvalósítására.
A fontosabb intézkedési programok végrehajtására az alábbi pénzigények tervezhetők 20142027 között:
A szennyvízkezeléssel, elhelyezéssel kapcsolatos költségek mintegy 210 Mrd forintot tesznek ki.
A hulladéklerakók rekultivációjára 40 milliárd forintra van szükség.
A vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések becsült forrásigénye, amit 2027-ig
ütemezetten kell végrehajtani, várhatóan mintegy 138 Mrd Ft. E költségek döntő része, mintegy
80%-a mederrehabilitáció. A mederrehabilitációra vonatkozóan az itt szerepelő összeg felső
költségbecslésnek tekinthető, a részletes tervek készítésekor várhatóan az összeg akár 20-30%-al
is csökkenhet. Az állóvizekre vonatkozóan is a hidromorfológiai beavatkozások mintegy 80 milliárd
forintba fognak kerülni.
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Az agrár-intézkedéseket érintő teljes forrásigény 2027-ig két EU költségvetési időszakra mintegy
515 Mrd forint, amely összeg a vízvédelmi területek lehatárolásával pontosodni fog. A tervezett
forrásigény a 2007-2013 időszakra becsült VKI célú ÚMVP forrásoknál kevesebb ugyan, azonban
a források jelentős részét kitevő agrár-környezetvédelmi intézkedések jelenlegi összege nem
minden célprogram esetében VKI szempontok szerint kerül felhasználásra, ezért a jövőben a
vízvédelmi zónarendszerre vonatkozó intézkedések hangsúlyosabb támogatása szükséges,
kiemelten az erdő-, gyep- és vizes élőhely művelési ágváltások, környezetkímélő agrotechnikai
módszerek elterjesztése.
Alegység szintű költségbecslés a 2-19, Kurca alegységre
A költségtervezés a 2014-2027 közötti időszakra készült a víztest szintű intézkedések alapján. A
költségterv alapján 2027-ig az alegység területén szükséges beruházási és fejlesztési jellegű
intézkedések költsége 3,7 milliárd forint (8-18 táblázat).
8-18. táblázat:

A beruházási, fejlesztési jellegű kiegészítő intézkedések költsége,
2-19, Kurca alegységre vonatkozóan, Mrd Ft
Intézkedések

20152015-ig

20212021-ig

20272027ig

Összesen

A) Környezeti infrastruktúra rendszerek
Szennyvízkezelés a Szennyvíz Programon felül

0,0

Csatornázás vagy szakszerű egyedi, ill. település szintű
szennyvíztisztítás és – elhelyezés megoldása

2,8

2,8
0,3

0,1

0,4

Vízellátó rendszerek rekonstrukciója
Csatorna rendszerek rekonstrukciója
Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás a VKI szerint
Hulladéklerakók rekultivációja

B) Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
Vízfolyások

0,2

0,9

0,9

2,0

Állóvizek

0,0

0,2

0,7

1,0

C) Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrár-intézkedések
Kötelező (kompenzáció 5 évre)
erózió- érzékeny területek

0,0

0,0

0,0

0,0

belvíz-érzékeny területek

0,1

0,4

0,0

0,5

part menti védősáv

0,0

0,1

0,0

0,2

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban

0,0

0,0

0,0

0,0

erózió-érzékeny területek

0,0

0,0

0,0

0,0

belvíz-érzékeny területek

0,9

2,1

4,4

7,4

part menti védősáv

0,1

0,1

0,0

0,2

ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban

0,1

0,3

0,3

0,8

1,4

7,4

6,4

15,1

Önkéntes

Összesen 2014-2027
Mindösszesen

15,1

Forrás: Az országos VGT 8. fejezetéhez - 8-4. háttéranyag: A fejlesztési és működtetési intézkedések forrásigényének
alátámasztása dokumentum
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c) működtetési források
A források tervezésekor nem elégséges a fejlesztési, beruházási jellegű források felmérése,
hanem a működési, fenntartási (beleértve a tisztán működési, fenntartási jellegű és a beruházások
eredményeinek megőrzését biztosító működési, fenntartási forrásokat is) forrás-igény felmérése is
szükséges. Az előzetes költségbecslés szerint, ahogy ütemezetten megvalósulnak a
hidromorfológiai beavatkozások, akkor a 2010-2015 közötti időszakban már összesen 5,5 Mrd
forint körüli fenntartási költség merül fel. Ez a fenntartási igény 2016-2021 között évi 9 Mrd forint
lesz.
E költségeket a hidromorfológiai beavatkozások megvalósítói, azaz a KÖVIZIG-ek, Nemzeti
Parkok, társulatok és önkormányzatok költségvetésében biztosítani kell. A jelentős összegű
pénzigényből látható, hogy nemcsak a fejlesztési források megszerzése a fontos, hanem a
költségvetési intézmények működtetési forrásainak stabil, államilag garantált finanszírozási
rendszerének kialakítása, illetve a társulatok megfelelő érdekeltségi rendszerének megteremtése
is elengedhetetlen.
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9

Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek

A Víz Keretirányelv előírása szerint jegyzéket és tartalmi összefoglalót szükséges készíteni a
vízgyűjtő kerületeire készült olyan programokról és gazdálkodási tervekről, amely egyes
részvízgyűjtőkkel, szektorokkal, a víztípusok problémáival foglalkoznak. Az előírás célja, hogy a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során figyelembe vegyék a különböző régiók környezeti viszonyait,
gazdasági és szociális fejlettségét, valamint, hogy az intézkedési terv hozzájáruljon a régiók
kiegyensúlyozott fejlődéséhez, de annak érdekében is, hogy ezek ne akadályozzák meg a kívánt
állapotok elérését.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésekor alkalmazkodni kell más direktívák által
meghatározott szakpolitikai előírásokhoz is, hiszen azok jogilag egyenrangúak a vízügyi politikát
meghatározó Víz Keretirányelvvel. Célszerű ezért a víz védelmének és a fenntartható
gazdálkodásnak a közösségi politika más, olyan területeibe való integrálása, mint az energia-, a
közlekedés-, a mezőgazdasági, a halászati, a regionális és idegenforgalmi politika. Ennek a
tervnek alapot kell biztosítania a folyamatos párbeszédhez és a fokozottabb integrációra törekvő
ágazati stratégiák fejlesztéséhez.
A különböző szakterületek célkitűzéseinek megismerése érdekében felmérésre kerültek a
szakpolitikai határozatok, országos stratégiák és programok. A programok gyakorlati
megvalósítása projekteken keresztül történik, ezért összegyűjtötték a vízgyűjtőkkel kapcsolatos
országos, regionális és területi projekteket is. Az alegységi szintű programok, tervek és projektek
jegyzékét a 9-1. melléklet tartalmazza.
A szakterületi politikák elemzése során, miután a VKI szempontjából nem releváns politikák
kizárásra kerültek, a stratégiák és a tervek, vagy esetenként a projektek vizsgálata a VKI-ban előírt
környezeti célkitűzések teljesíthetőségére terjedt ki. A vizsgálat eredményeként megállapítható,
hogy a stratégiák, illetve a programok elemzése ezen az általános szinten félrevezető lehet, hiszen
annak értékelése, hogy az adott ágazati célkitűzés milyen mértékben befolyásolja a vizek állapotát
csak az egyes projektek részletes hatásvizsgálatával lenne lehetséges. Általában még egy
projekten belül is több elem, tevékenység valósul meg, amelyek hatása különböző lehet. Az
viszont ma már minden programról elmondható, hogy a környezet védelme és a fenntartható
fejlődés kötelezően alkalmazott horizontális elvárás.
A vizsgálatok során a komplex, több programot is érintő fejlesztések esetében feltételezték, hogy a
különböző elemek mindegyike megvalósul még akkor is, ha a források és a finanszírozási
lehetőségek eltérőek. Példaként említhető a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) program,
amely árvízvédelmi, terület- és vidékfejlesztési, valamint infrastruktúra-fejlesztési elemeket
egyaránt tartalmazott. A VTT teljes körű megvalósítása esetében a VKI célkitűzéseit támogató
program lehetne, azonban a vizek állapotának javítását is célzó elemek elhagyásával semleges,
vagy akár a VKI célkitűzéseinek elérését akadályozó fejlesztéssé is válhat. A jelenleg megvalósuló
VTT az eredeti komplexitását jórészt elveszítette, így a tájgazdálkodást érintő elemek újbóli
visszavétele és megerősítése szolgálná a VKI célkitűzéseit.
Abban az esetben amennyiben egy adott stratégia, program, vagy projekt VKI
szempontjából vizsgálandó minősítést kapott, akkor feltételezhető, hogy az a fejlesztés,
vagy annak valamilyen eleme esetleg akadályozza, vagy meghiúsítja a vizek jó állapotának
elérését, ezért a VKI 4. cikkely 7. pontjában biztosított kivételek egyikének alkalmazása, azaz
VKI szerinti hatásbecslés szükséges. A VKI 4. cikk 7. pontja szerinti vizsgálat, illetve
igazolás eredménye alapján megvalósított fejlesztés nem jelenti a Víz Keretirányelv
előírásainak megszegését még akkor sem, ha az érintett vizek jó állapotát emiatt nem lehet
elérni.
Több olyan jelentős, a fenntartható vízhasználatok keretébe illeszthető igény és probléma van
Magyarországon, amelyek megoldásához a jövőben új létesítményeket kell megvalósítani.
Ezek egy része a jó állapottal nem összeegyeztethető hatással lehet a vizek állapotára.
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A VKI (4. cikk (7)) szükség szerint igazolni kell, hogy a tervezett tevékenységek megvalósítása
elsőrendű közérdek és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitűzéseinek
teljesítésével elérhető előnyöket felülmúlják az emberi egészség és biztonság megőrzésében,
vagy a fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök.
A VKI 4. cikk 7. szerint nem történik meg a keretirányelvi célok megszegése a következő
esetekben:
1.) A felszíni víztest fizikai jellemzőiben (hidrológiai, morfológiai jellemzők változása), vagy egy
felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett változást okozó új beavatkozás (new
modification) következményeként megengedhető - az előírt feltételek teljesülése esetén -, hogy
a jó állapotot/potenciált ne érje el az adott víztest. Az állapot romlása (osztályhatár átlépés) is
bekövetkezhet. A 4. cikk 7. szerint továbbá megengedett olyan fejlesztés megvalósítása,
amelynek következtében a negatív hatás/romlás az osztályhatárokon belül marad, ekkor a 4.7
cikk szerinti mentesség alkalmazására nem kerül sor.
2.) Új fenntartható fejlesztési tevékenységek következtében – amennyiben nem előzhető meg és
az előírt feltételek teljesülnek - megengedhető az állapot romlása, igaz, hogy csak a kiválóról a
jóra, viszont a jó állapotból mérsékeltbe, vagy mérsékeltből gyengébe kerülés kizárt (azaz a
vízminőségi paraméterek csak annyira romolhatnak le, hogy a víztest állapota a minősítésének
megfelelő osztályhatáron belül maradjon).
A vizsgálandó fejlesztések például:
 egyes árvízvédelmi létesítmények (ártéri beavatkozások, árvíztározók, műtárgyak),
 a hajózhatóságot biztosító folyószabályozási beavatkozások, kikötőfejlesztések,
 dombvidéki tározók építése (vízgazdálkodási és árvízbiztonsági céllal),
 egyes belvízvédelmi létesítmények,
 a vízerő-hasznosításhoz szükséges egyes műtárgyak,
 új vízbázisok igénybevétele közüzemi ivóvízellátás céljából.
 új vagy nagyobb kapacitású szennyvíztisztító-telepek
 ipari szennyvízbevezetések
 turisztikai létesítmények
Mindkét esetben (a VKI 4. cikk (7) szerint) a vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek)ben igazolni kell, hogy
az előírt feltételek teljesülnek. A terv(ek) jóváhagyói
 mindent megtesznek az állapotra gyakorolt kedvezőtlen hatás mérséklésére, és
 a célkitűzéseket 6 évente felülvizsgálják, ill.
 az új változással járó beavatkozás, vagy fejlesztési cél elsőrendű közérdek, és/vagy a
környezet és a társadalom számára a VKI célkitűzéseinek teljesítésével elérhető előnyöket
felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkező új változások vagy módosulások,
valamint az emberek biztonságának megőrzésében vagy a fenntartható fejlődésben
jelentkező előnyök (pl. az árvízvédekezés, a belvizek elvezetése élet és vagyonbiztonsági
szempontból esetenként elkerülhetetlen), valamint
 a beavatkozással vagy fejlesztéssel érintett víztest állapotának megváltoztatását
eredményező fent említett előnyös célkitűzések a műszaki megvalósíthatóság, vagy az
aránytalan költségek miatt nem érhetők el más, jelentős mértékben jobb környezeti
állapotot eredményező eszközökkel.
 a beavatkozás vagy fejlesztés más víztestre vonatkozó VKI célok elérését állandó jelleggel
nem zárja ki, vagy nem veszélyezteti.
E tervekre nézve a fent megadott szempontok szerinti környezeti-társadalmi, gazdasági
vizsgálatok a fentiek szerint kötelezőek. Igazolni kell, hogy minden megvalósítható lépést
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megtettek-e annak érdekében, hogy csökkentsék a víztest állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatást.
Tehát a VGT-be akkor kerülhet be egy új projekt (nem mint VKI intézkedés), ha a kötelező
vizsgálatokat elvégezték. Ilyen vizsgálat még nem történt egyes nagy jelentőségű infrastrukturális
terveknél, mint pl. Csongrádi vízlépcső. Viszont néhány, már ismert tervezett fejlesztés (pl.
települési szennyvíztisztító telepek) várható hatásai a 2. fejezetben vázlatosan vizsgálat alá kerül.)
Ha a szükséges vizsgálat megtörtént, és az eredményei kedvezőek akkor a projekt, mint új
fejlesztés a mentességek egyik indokaként kerülhet be a VGT-be. Egy, a VGT-be be nem került
projekt megvalósítására akkor és csak akkor kerülhet sor, ha ezeket a vizsgálatokat elvégzik és
dokumentálják, a megfelelő módosításokat végrehajtják a projekten, szükség esetén elállnak a
projekt végrehajtásáról. A VGT tartalmaz javaslatokat arra, hogy ezeket a vizsgálatokat, a KHV, az
SKV és szükség esetén más engedélyezési eljárásokba (pl. vízjogi engedélyezési) is be kell
építeni. A vizsgálatok hiányában a projekt csak a következő VGT felülvizsgálatkor 2015-ben
szerepelhet, mint új fejlesztés.
A VKI nem zárja ki egy a vizek állapotát nem javító, esetleg rontó új fejlesztés megvalósulását, ha
a szükséges igazolás megtörtént. A fenti vizsgálatok elvégzése és beépítése az engedélyezési
eljárásba eredményezni fogja a negatív hatások elkerülését, illetve minimalizálását. A VKI 4. cikk 7.
pontjában megadott szempontok szerinti környezeti-társadalmi vizsgálatok éppen ezért kötelezőek,
amelyre vonatkozó szabályozási javaslatot az Intézkedési Program tartalmaz.
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10

A közvélemény bevonása

A Víz Keretirányelv kimondja, hogy a társadalmat be kell vonni a vízgyűjtő gazdálkodási
tervezésbe, mivel vizeink védelme hatékonyabb lesz, ha az állampolgárok, az érdekelt társadalmi
csoportok, a civil szervezetek is részt vesznek a vizekkel való gazdálkodás folyamatában, az erre
vonatkozó tervek készítésében és végrehajtásában. A közös gondolkodás, a problémák, a célok, a
lehetséges intézkedések és azok várható költségeinek megvitatása, ezek alapján a tervek
átdolgozása, továbbfejlesztése, és ezek szerinti megvalósítása a társadalmi részvétel lényege és
eredménye. A társadalom bevonás célja, hogy az érintettek ismeretei, nézetei, szempontjai időben
felszínre kerüljenek, a döntések közös tudáson alapuljanak, és reálisan végrehajtható, közösen
elfogadott intézkedések alkossák majd a tervet. A Víz Keretirányelv a társadalom bevonás három
szintje közül az információ átadást és a konzultációt kötelezően írja elő, míg az aktív bevonást
támogatandónak tartja.

10.1

A társadalom beonásának folyamata

A VKI-val kapcsolatos társadalom bevonás stratégiáját és módszertanát 2006-ban dolgozták ki,
majd az ún. első konzultációs fázis során szerzett tapasztalatok alapján véglegesítették 2007-ben.
A kidolgozott stratégia országos, részvízgyűjtő és területi szinten megvalósuló aktív társadalombevonásra adott javaslatot.
2007. első félévében a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának
véleményezésében számos szakmai és civil szervezett vett részt, és 2007. július 10-ig összesen
62 írásos vélemény érkezett különböző szervezetektől, bizottságoktól, érdekcsoportoktól és
egyénektől. Az egyes csoportok mögötti tagságot is figyelembe véve több ezer érdekelt akarata
tükröződik az észrevételekben, melynek alapján született meg az 5/2009(IV.14.) KvVM rendelet a
Vízgazdálkodási Tanácsokról.
2008. első félévében a „Vitaanyag Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről” című
dokumentum megvitatására került sor. A vitaanyag a hazai adottságok és meghatározó folyamatok
áttekintése után Magyarországnak a Duna medencében elfoglalt helyzetét figyelembe véve
foglalta össze az ország, illetve a négy hazai részvízgyűjtő jelentős vízgazdálkodási kérdéseit. Az
írásos konzultáció során 59 írásbeli észrevétel érkezett. Az írásbeli véleményt megfogalmazók
részére a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2008. őszén vitafórum keretében
adott válaszokat. Emellett a 42 hazai tervezési alegységre vonatkozóan a Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságok további rövid konzultációs anyagokat készítettek, melyeket szintén írásban
lehetett véleményezni.
A konzultáció legfontosabb szakasza, az intézkedési programok társadalmi vitája 2009-ben,
a tervezéssel párhuzamosan folyt.
A társadalom-bevonás első szintjét, az információ átadását a tervezés mindenki által elérhető
honlapja, a www.vizeink.hu, és a széles nyilvánosság folyamatos tájékoztatása biztosította az írott
és elektronikus médián keresztül. 2009. májusában egy országos és több regionális sajtótájékoztatót szerveztek a téma megismertetése érdekében. Ezt több tucat sajtóanyag kiadása
követte, amelyek minden alkalommal felhívták a figyelmet a honlapra és a hozzászólási
lehetőségre.
A második szint, a társadalmi konzultáció folyamata négy lehetőséget kínált a vízgyűjtőgazdálkodási tervezésbe való bekapcsolódásra. A konzultáció elsősorban a vízgazdálkodásban,
illetve bármilyen víz- vagy területhasználatban érdekelt szervezetek, intézmények, szövetségek,
civil szervezetekre koncentrált, másodsorban általában az állampolgárokra.
 Írásbeli konzultáció: Folyamatos internetes írásbeli véleményezési lehetőség az elkészült
anyagokról, tervezetekről, amelyek az erre a célra kifejlesztett www.vizeink.hu honlapon
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kerültek közzétételre. A beérkezett véleményeket folyamatosan meg lehetett tekinteni az
említett oldalon.
o

2008. december 22-től a honlapon elérhető volt a „Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási
terve. Az országos terv háttéranyaga” című dokumentum, amelyhez a véleményeket 2009.
január 31-ig lehetett beküldeni.

o

2009. április 22-től szintén elérhető volt a honlapon az “Országos Szintű Intézkedési
Programok – Országos vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8. Fejezetének munkaközi anyaga”,
amely az országos háttéranyagra beérkezett véleményeket is beépítve készült el, és az
érdekeltek számára bemutatta a VGT gerincét alkotó intézkedési programok tervezetét. A
dokumentum véleményezhető volt 2009. július végéig.

o

2009. május végére elkészültek a 42 tervezési alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv
tervezetét bemutató közérthető vitaanyagok (ún. alegységi konzultációs anyagok), amelyek
elérhetőek és véleményezhetőek voltak 2009. július 31-ig a honlapon.

o

Augusztus végéig felkerültek a honlapra az országos és részvízgyűjtő VGT tervek
komplett kéziratai, majd szeptember elején az alegységi tervek kéziratai is. Mindezeket – a
zöld civil szervezetek kérésére meghosszabbított határidőig – 2009. november 18-ig
lehetett véleményezni.

o

Az írásbeli véleményezés a területi és tematikus fórumokon (lásd lentebb) elinduló szóbeli
vitát is kiegészítette. A fórumokon felvetődött kérdéskörök megtárgyalása, a javaslatok
megfogalmazása nem ért véget a helyszínen, hanem folytatódott tovább az internetes
honlapon elérhető témaspecifikus fórum-felületeken.

 Területi (alegységi) fórumok
o

Mind a 42 vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen sor került ún. területi fórum
megtartására 2009. június 30. és július 29. között. Ezekre meghívták a szakmai
közigazgatási szervezeteket (pl. MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek, falugazdászok,
állami erdészetek, stb.) az önkormányzatokat, az önkormányzati szövetségeket, a
kistérségi társulásokat, a helyi civil szervezeteket, a gazdasági szektor civil és
érdekvédelmi szervezeteinek területi szervezeteit, a vízgazdálkodási ágazat szereplőit és a
tudományos és oktatási intézményeket és szervezeteket.

o

A területi fórumok szakmai alapja a honlapon közzétett és az érdekeltek körében
meghirdetett alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészítettek a fórumon elhangzott
előadások. Az alegységi területi fórumokon átlagosan 37 fő vett részt, jelentős számú
szervezetet képviselve. Az elhangzott kérdésekre, véleményekre a tervezők helyben
reagáltak, majd az alegységi tervekben válaszoltak. A tervezők a területi fórumok
eredményeit is figyelembe vették a tervek véglegesítésekor. Az emlékeztetők felkerültek a
vizeink.hu honlapra.

Az alegységen a területi fórum megtartására Szenetesen 2009.07.23-án került sor.
A fórumon 26 fő vett részt. A fórumon 14 szervezet képviseltette magát. A résztvevők összesen 62
véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg. Az alegységi fórum emlékeztetőjét a 10-1
melléklet tartalmazza
b) Tematikus fórumok
A tematikus fórum a társadalmi véleményezési folyamat egyik csatornája. Célja egyrészt a
VGT tervezés folyamán szakmai vélemények feltárása és begyűjtése az érintett főbb
szakmai és érdekképviseleti csoportoktól, javaslataik szervezett formában való
megjelenítése. Másrészt a vélemények célzott eljuttatása a tervezők felé, lehetőleg a
tervezés minél korábbi fázisában, hogy azokat megfelelően felhasználhassák; majd a
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tervezők reakciójának összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele. Összesen 18 témakörben
24 tematikus fórum szervezésére került sor.
A három féle tematikus fórum került megszervezésre.
1. országos szinten fontos témakörök (mezőgazdaság, természetvédelem,
erdőgazdálkodás, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat,
szabályozási és átfogó intézkedések, intézményfejlesztés, fejlesztési programozás,
infrastruktúra fejlesztések, finanszírozás),
2. földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylő területek (Alföld felszín alatti
vizei, Tisza tó, Kőrösök és TIKEVIR, Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó
Budapest környéki hideg és termál karsztvizek ),
3. 4 részvízgyűjtő szintjén jelentkező kérdések.
 Tematikus fórumok
A tematikus fórumok a társadalmi véleményezési folyamatban kiegészítik az alegység
szintű területi lefedettséget (területi fórumokat). Ezeken a résztvevők a VGT által érintett
témákat tartalmuk és fontosságuk szerint csoportosítva vitatták meg. A rendezvénysorozat
megtartására a teljes kéziratok nyilvánosságra hozatalát követően, de az írásbeli
véleményezési határidő lezárulását megelőzően került sor, három csoportban:
o

országos szinten fontos témakörök (pl. mezőgazdaság, természetvédelem,
erdőgazdálkodás, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat, szabályozási
és átfogó intézkedések, intézményfejlesztés, finanszírozás),

o

földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylő területek (pl. Alföld felszín alatti
vizei, Tisza tó, Kőrösök és TIKEVIR, Fertő-tó és a Hanság, Dunántúli-középhegységi és a
kapcsolódó Budapest környéki hideg és termál karsztvizek),

o

4 részvízgyűjtő (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) szintjén jelentkező kérdések.
A 2009. augusztus 31 - szeptember 18-a közötti időszakban 18 témakörben 25 db 3 órás
egyeztetésre került sor, amelyeken mindösszesen 723 szervezet (átfedésekkel)
képviseletében 1 109 fő résztvevő (átfedésekkel) vett részt. A megjelentek a VGT vezető
tervezőivel személyesen vitathatták meg álláspontjukat, illetve a felmerült kérdésekre
közvetlenül vagy utólag választ kaptak tőlük. A rendezvényeken összesen 1 547 db
vélemény, kérdés, hozzászólás és válasz fogalmazódott meg.

 Aktív bevonás:
A tervezői konzorcium és a VGT-ért felelős szakmai szervek a VGT legfontosabb,
koncepcionális kérdéseinek megvitatásába aktívan bevonták a leginkább érintett
érdekképviseleti és szakmai szervezetek, szövetségek képviselőit. Emellett az újonnan
felálló Országos, Részvízgyűjtő és Területi Vízgazdálkodási Tanácsok vízgyűjtőgazdálkodási tervezési bizottságai szolgáltatják a VGT tervezés és megvalósítás során a
társadalmi kontroll intézményesített keretét.
A következő testületek jöttek létre:
1)

2)

3)

10. fejezet

12 Területi Vízgazdálkodási Tanács egyenként 15 fővel (40% az államigazgatás - 6
fő, 20% a társadalmi szervezetek - 3 fő, 20% a gazdasági szereplők és a
tudományos-szakmai terület képviselői – 3-3 fő).
A részvízgyűjtőkkel azonos működési területtel 4 Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási
Tanács, szintén 15-15 fővel (a területi tanácsokkal egyező összetétellel + 1-1 tag a
részvízgyűjtőn működési területtel rendelkező területi vízgazdálkodási tanácsokból).
Országos Vízgazdálkodási Tanács 34 fős létszámmal. Tagjai a felelős szervek
(KvVM három szakterületről, VKKI, OKTVF, Észak-dunántúli, Közép-dunántúli, Déldunántúli és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
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összesen 9 fő). További 24 fő a fentiekhez közel hasonló 40-20-20-20%-os
összetételű, azaz államigazgatás 9 fő; társadalmi szervezetek 5 fő; gazdasági
szereplők 5 fő; és tudományos-szakmai terület képviselői 5 fő. Elnöke (további
tagként) a miniszter által kijelölt állami vezető.
A helyi TVT-k működését a 5/2009 (IV.14.) KVVM rendelet szabályozza. Ennek megfelelően az
alegység területén tevékenykedő TVT-nek a működtetését az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság végzi, melynek elnöke Novák Gyula, a tagok nevét pedig a mellékelt
táblázat tartalmazza.
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Delegáló szervezet

10. fejezet

Név

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Murányiné Kempels
Gabriella

Alsó - Tisza vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Dr. Dobi László

ATI-KTVF

Kardos Sándor

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Dr. Kákonyi Árpád

Kőrös - Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Tirják László

ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete

Dr. Mucsi Gyula

Csongrád Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földművelődésügyi
Igazgatóság

Szabó László

Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földművelődésügyi Igazgatóság

Markó István

Csongrád Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény - és
Talajvédelmi Igazgatóság

Halápiné Kemény
Zsuzsanna

Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság

Benkő Zita

Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács

Horváth Levente

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

Domokos László

Délalföldi Regionális Idegenforgalmi
BizottságBács - Kiskun Megyei
Területfejlesztési Tanács

Vincze Árpád titkárDeák
István

Csongrád Megyei AgrárkamaraDélalföldi
Regionális Idegenforgalmi Bizottság

Kiss GáborVincze Árpád
titkár

Békés Megyei AgrárkamaraBács - Kiskun
Megyei AgrárkamaraCsongrád Megyei
Agrárkamara

Machnicz EndreKollár
JánosKiss Gábor

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar
KamaraBékés Megyei AgrárkamaraBács Kiskun Megyei Agrárkamara

Nagy FerencMachnicz
EndreKollár János

Csongrád Megyei Mérnök KamaraCsongrád
Megyei Kereskedelmi és Ipar KamaraBékés
Megyei Agrárkamara

Bodor DezsőNagy
FerencMachnicz Endre

Békés Megyei Mérnök KamaraBács - Kiskun
Megyei Mérnök KamaraCsongrád Megyei
Mérnök KamaraCsongrád Megyei
Kereskedelmi és Ipar Kamara

Rung AttilaRónay
IstvánBodor DezsőNagy
Ferenc
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Alsó - Tisza vidéki Vízgazdálkodási Társulatok
SzövetségeBékés Megyei Mérnök
KamaraBács - Kiskun Megyei Mérnök
KamaraCsongrád Megyei Mérnök Kamara

Balla IvánRung AttilaRónay
IstvánBodor Dezső

Délalföldi Térségfejlesztési Társulatok
EgyesületeAlsó - Tisza vidéki Vízgazdálkodási
Társulatok SzövetségeBékés Megyei Mérnök
KamaraBács - Kiskun Megyei Mérnök Kamara

Takács AntalBalla
IvánRung AttilaRónay
István

Délalföldi Térségfejlesztési Társulatok
EgyesületeDélalföldi Térségfejlesztési
Társulatok EgyesületeAlsó - Tisza vidéki
Vízgazdálkodási Társulatok SzövetségeBékés
Megyei Mérnök Kamara

Medgyesi PálTakács
AntalBalla IvánRung Attila

Délalföldi Térségfejlesztési Társulatok
EgyesületeDélalföldi Térségfejlesztési
Társulatok EgyesületeDélalföldi
Térségfejlesztési Társulatok EgyesületeAlsó Tisza vidéki Vízgazdálkodási Társulatok
Szövetsége

Medgyesi PálTakács
AntalBalla Iván

Víz-és Csatornaművek Országos Szakmai
Szövetsége (Békés Megyei Vízművek
Rt.)Délalföldi Térségfejlesztési Társulatok
EgyesületeDélalföldi Térségfejlesztési
Társulatok EgyesületeDélalföldi
Térségfejlesztési Társulatok Egyesülete

Nagy László Medgyesi
PálTakács Antal

Alsó - Tisza vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság Víz-és Csatornaművek
Országos Szakmai Szövetsége (Békés Megyei
Vízművek Rt.)Délalföldi Térségfejlesztési
Társulatok EgyesületeDélalföldi
Dr. Ágh Róbert Nagy László
Medgyesi Pál
Térségfejlesztési Társulatok Egyesülete
Alsó - Tisza vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi IgazgatóságVíz-és Csatornaművek
Országos Szakmai Szövetsége (Békés Megyei
Vízművek Rt.)Délalföldi Térségfejlesztési
Nagy László
Társulatok Egyesülete

10. fejezet

Békés megyei Kereskedelmi és
IparkamaraBács Kiskun megyei Kereskedelmi
és IparkamaraAlsó - Tisza vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi IgazgatóságVízés Csatornaművek Országos Szakmai
Szövetsége (Békés Megyei Vízművek Rt.)

Nagy László

jelenlegi elnök ( CSMMK delegáltja)és
újraválasztott elnökBékés megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Alsó - Tisza
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság

Novák Gyula

Kultúrásli Örökségvédelmi Hivataljelenlegi
elnök ( CSMMK delegáltja)és újraválasztott
elnökBékés megyei Kereskedelmi és

Széphegyi László Novák
Gyula
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Iparkamara
Kultúrásli Örökségvédelmi Hivataljelenlegi
elnök ( CSMMK delegáltja)és újraválasztott
elnökBékés megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Széphegyi László Novák
Gyula

Kultúrásli Örökségvédelmi Hivataljelenlegi
elnök ( CSMMK delegáltja)és újraválasztott
elnök

Széphegyi László Novák
Gyula

Kultúrásli Örökségvédelmi Hivatal

Széphegyi László

A TVT elnöksége a VGT véleményezésére megyénként Tervezési Bizottságot hozott létre,
melynek elnöke Dr. Grománé Tóth Erika, szakmai felelőse pedig Dr. Kozák Péter, tagjai a
területileg illetékes személyek.
A tervezési alegység által érintett megyék: Csongrád és Békés megye.
A tervek véglegesítését követően, 2009. december 11. és 2010. január 18. között valamennyi
bizottság és tanács összeült, hogy az átdolgozott terveket megvitassa és jóváhagyja. A jogszabályi
előírásoknak megfelelően a bizottságok és tanácsok állásfoglalásai és ajánlásai alulról felfelé
integrálódtak, vagyis a TVT-k határozatait a RVT-khez, onnan pedig az Országos Vízgazdálkodási
Tanácshoz továbbították. Az OVT által elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv tárcaközi
egyeztetésre kerül, majd miniszteri rendelet formájában kodifikálják. Az egyes tárcák feladatait
Kormányhatározatban rögzítik.
A tanácsoknak és bizottságoknak a szerepe a VGT elkészültével nem ér véget. Éppen
ellenkezőleg, a 2012-ig zajló részletes tervezés, és az intézkedési programok beindítása során
ezeknek, a társadalom széles rétegeit lefedő testületeknek az aktív részvétele szükséges. A
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 6 évenkénti felülvizsgálatában és a további részletes tervek
kidolgozásában is fontos szerepük lesz.
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10.2

A társadalom bevonásának hatása a terv tartalmára

A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamint az
alegységet érintő tematikus fórumokon és az alegységet érintő fórumokon elhangzottak
feldolgozásra kerültek.
A végleges alegységi tervek kialakítása során figyelembe vettük a társadalmilag megfogalmazott
véleményeket.

10.3

A társadalom bevonásához kapcsolódó anyagok elérhetősége

A KvVM honlapján (www.kvvm.hu) 2006 óta elérhetőek rendszeresen frissített információk a VKI
végrehajtásának aktuális hazai és Duna-vízgyűjtőkerületi helyzetéről, míg az ún. hivatalos magyar
VKI honlap, a www.euvki.hu bemutatja a hivatalos dokumentumokat (ország-jelentéseket),
melyeket hazánk az Európai Bizottság felé küld. A korábban a „VKI végrehajtásának elősegítése, II.
fázis” projekt keretében létrehozott www.vizeink.hu honlap a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
társadalmi bevonás folyamatainak internetes portáljává vált 2008-ban mind információs, mind
konzultációs szinten.
A www.vizeink.hu honlapon érhető el minden, a tervezés társadalom bevonásához
kapcsolódó dokumentum.
Minden írásban érkezett hozzászólás a vélemény internetes feladását követően azonnal
megtekinthető a többi látogató által is. A postán beküldött vélemények beszkennelve szintén
felkerültek a honlap nyilvános felületére.
o

Az alegységi konzultációkkal kapcsolatban az alábbi dokumentumok érhetők el a
honlapon:

o

Alegységi vízgyűjtő-gazdálkodási terv kézirata és mellékletei

o

Alegységi vízgyűjtő-gazdálkodási terv konzultációs anyaga és mellékletei

o

Alegységi vízgyűjtő-gazdálkodási terv kéziratához, konzultációs anyagához és
mellékleteihez érkezett naplózott, mindenki által követhető és tovább véleményezhető
hozzászólások és vélemények
Alegységi Területi Fórumok dokumentumai

o
o
o

o

Meghívó
Prezentációk


Fórum keretei (bevezető előadás)



Alegységi terv rövid bemutatása (szakértői előadás)

Emlékeztetők és jelenléti ívek:


emlékeztető



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



4 db fotó

Tematikus fórumok dokumentumai
o

Meghívó

o

Prezentációk


Fórum keretei (bevezető előadás)



Alegységi terv rövid bemutatása (szakértői előadás)
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o

Emlékeztetők és jelenléti ívek


fórum emlékeztetője az elhangzott véleményekről



jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet)



4 db fotó

A www.vizeink.hu honlap „linkek” menüpontjában további, a témát érintő fontos és hasznos weblap
címek találhatóak. Az alegységterv mellékleteivel együtt az ATI-KÖVIZIG honlapján is elérhető
(www.atikovizig.hu).
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Készítették
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság részéről:
Benkő Dóra
Dávid Szilvia
Dr. Perger László

Hegyi Róbert
Kiss Zoltán
Szabó Györgyi

Tahy Ágnes
Tóth György István
Tóth Tünde

A terv kidolgozásában közreműködő központi szakértők:
Albert Kornél
Ács Tamás
Bácskai György
Bagi Márta
Botta-Dukát Zoltán
Boufiné Marincsák Katalin
Bölöni János
Csillag Árpád
Davideszné
Dömötör
Katalin
Dervaderics Borbála
Drávucz Petra
Dr. Ács Éva
Dr. Biró Péter
Dr. Borics Gábor
Havas Gergely
Horváth Ferenc
Horváth István
Ihász Miklós
Istók
Józsefné
Neizer
Valéria
Izápy Gáborné
Juhász Péter
Karas László
Katona Gabriella
Kerpely Klára
Kerti Andor
Krasznai Enikő
Lajtos Sándor
László Tibor
Lengyel Zoltán
Liebe Pál
Maginecz János

Dr. Clement Adrienne
Dr. Cserny Tibor
Dr. Deák József
Dr. Gál Nóra
Dr. Grigorszky István
Dr. Halasi-Kovács Béla
Dr. Jordán Győző
Dr. Juhász Péter
Dr. Kelemenné Szilágyi Enikő
Dr. Kiss Béla
Dr. Lorberer Árpád
Dr. Mezősi Gábor
Dr. Müller Zoltán
Dr. Nagy Sándor

Dr. Pomogyi Piroska
Dr. Rakonczai János
Dr. Szalma Elemér
Dr. Szilágyi Ferenc
Dr. Szőcs Teodóra
Dr. Szűcs Andrea
Dr. Tombácz Endre
Dr. Tullner Tibor
Erdős Tibor
Fehér Gizella
Fülöp Gyula
Gondár Károly
Gondárné, Sőregi Katalin
Harka Ákos

Magyar Emőke
Maknics Zoltán
Molnár Zsolt
Mozsgai Katalin
Nagy Sándor Alex
Novák Brigitta
Oláh Krisztina
Orosz László
Pádár István
Polyák Károly
Puskás Erika
Ráczné Tamás Ágnes
Dr. Rákosi Judit
Rákosi Vera
Reskóné Nagy Márta
Révészné Japport Tünde
Rotárné Szalkai Ágnes

Rusznyák Éva
Sallai Zoltán
Scheer Márta
Simonffy Zoltán
Szabó Balázs
Szalay Miklós
Tihanyiné Szép Eszter
Tóth Adrienn
Tóth György
Turczi Gábor
Unyi Péter
Újházi Eszter
Vargay Zoltán
Várbíró Gábor
Vidéki Bianka
Vimola Dóra
Zöldi Irma

Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részéről:
Ágoston Bence

Dr. Kozák Péter

Juhász Tamás

Andó Mihály

Fejes Péter

Kiss Csongor

Apróné Vetró Sára

Fiala Károly

Kováts Zsuzsa

Barla Enikő

Grománé Tóth Erika

Lábdy Jenő

Busa Fekete Bertalan

Herceg Árpád

Lázár Miklós

Dr. Dobi László

ifj. Nagy Ferenc

Paku Beáta

Dr. Fekete Endre

Roskó Éva
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A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek részéről:
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
Fontos Sándor

Kitka Gergely

Tolnai Zoltán

Horváth Tamás

Schoblacher József

Tóth Andrea

Nemzeti Park Igazgatóságok részéről:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

dr. Kákonyi Árpád
Vajda Zoltán
Sipos Ferenc

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Greksza János

A terv kidolgozásában közreműködő területi szakértők
Marsovszki Gergely, Vízpart Kft.

Köszönetet mondunk a társintézmények, önkormányzatok szakembereinek,
valamint a civil véleményezőknek, hogy munkánk elkészítését hasznos,
előremozdító észrevételeikkel segítették!
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