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Bevezetés
Jelen dokumentum az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozását előkészítő
háttéranyag. Célja, hogy bemutassa az országos szintű jelentős vízgazdálkodási
kérdések, problémák megoldását célzó intézkedési javaslatokat, koncepcionális
szinten, szorosan kapcsolódva a 2008. november 28-án, a www.euvki.hu honlapon
közzétett Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről c. dokumentumhoz.
A háttéranyag nyilvánosságra hozatalával lehetőséget kívánunk biztosítani az érintett
társadalmi, érdekvédelmi, szakmai és tudományos szervezeteknek, hogy már a
koncepcióalkotás szakaszában hozzászóljanak a tervezett intézkedési programokhoz.
Az észrevételeket a www.vizeink.hu honlapon közzétett elérhetőségeken keresztül
kérjük megtenni. A vélemények beküldési határideje 2009. január 31.
Jelen háttéranyagra beérkezett véleményeket is feldolgozva 2009. elején készülnek el a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek első változatai. Ezek már nem csak országos szinten,
hanem a négy részvízgyűjtő és a 42 tervezési alegység szintjén is bemutatják a vizek
állapotjavítását szolgáló intézkedési javaslatokat. A VGT-k tervezeteiből társadalmi
vitára alkalmas közérthető összefoglalók és konzultációs anyagok készülnek, amelyek
lehetővé teszik az érdekeltek széleskörű aktív bevonását az intézkedési programok
tervezésébe 2009. május és június között. A konzultációs anyagokra adott írásbeli és
szóbeli véleményeket feldolgozva és értékelve készülnek el a végleges vízgyűjtőgazdálkodási tervek 2009. év végére.
Összefoglalva, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjainak több lépcsős
társadalmi konzultációja 2009. első félévében előreláthatóan a következő ütemezés
szerint zajlik:
2008. december 22. Országos háttéranyag nyilvánosságra hozása
2009. január 31. Írásbeli vélemények beküldésének határideje az Országos
háttéranyaghoz
2009. április 30. VGT tervezeteken alapuló, azokat összefoglaló közérthető konzultációs
anyagok nyilvánosságra hozása (alegységek, részvízgyűjtők és országos)
2009. május-június Országszerte 42 db társadalmi vitafórum a konzultációs anyagok
személyes megvitatására
2009. július 31. Írásbeli vélemények beküldésének határideje a VGT tervezetek
konzultációs anyagaihoz
2009. december 22. Végleges vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
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1. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv célja
Hosszú előkészítő munka és egyeztetési folyamat után, 2000. december 22-től a többi
tagállammal egy időben, hazánkban is érvényes az Európai Unió új vízügyi
szabályozása, a Víz Keretirányelv (2000/60/EK, rövidítve VKI). Általános célkitűzései a
következők:
-

a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú
távú védelmével,
a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a vízminőség javítása,
a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további
szennyezésük megakadályozása,
az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen
hatásainak mérséklése.

A Keretirányelv alapgondolata, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék,
hanem alapvetően örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek
használata során a hosszú távon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Általános
célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek 2015-re érjék el az ún. „jó állapotot” 1 , mind a
határidőben, mind a cél minőségében csak indokolt esetekben tehető engedmény.
A VKI illetve a Vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.)
Korm. rendelet a fenti cél elérése érdekében előírja, hogy 2009. december 22-ig
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteni az EU országok, így Magyarország
teljes területére is. A tervet 6 évenként kell felülvizsgálni. A VGT-nek tartalmaznia kell
a környezeti célkitűzések eléréséhez szükséges információkat:
-

azokat a tevékenységeket, beavatkozásokat, amelyek hatással lehetnek a
vizek mennyiségi, ökológiai és kémiai állapotára;
ezeknek a hatásoknak az elemzését, a vizek állapotának jellemzéséhez
szükséges monitoring programmal együtt;
a célkitűzések (általában a vizek jó állapotának) elérése érdekében tett és
teendő intézkedéseket.

A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén. Számos műszaki
jellegű, jogi, gazdasági, intézményi, szervezeti intézkedés végrehajtását igényli. A VGT
elsősorban azoknak a szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, amelyek
biztosítják a környezeti célkitűzések elérését. A VGT sajátos terv, mely a környezeti
célkitűzések és a társadalmi-gazdasági igények összehangolása mellett tartalmazza a
megvalósíthatóság (költségek, finanszírozhatóság, társadalmi támogatottság stb.)
elemzését is, de nem jelenti a beavatkozások terveinek részletes kimunkálását.
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 ökoszisztémák működését nem zavarják az ember által okozott
változások. Ettől az általános környezeti célkitűzéstől csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések
alapján lehet eltérni. A határidő indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható.

_________________________
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A VGT szoros kapcsolatban van a terület- és településfejlesztési, illetve egyéb ágazati
tervekkel: a vizek állapotára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében olyan
intézkedéseket javasol, amelyek szorosan kapcsolódnak a településekhez, a
földhasználathoz, az ipari tevékenységhez, a turizmushoz. A VGT-nek a
vízgazdálkodással való kapcsolata különleges, hiszen sok tekintetben a vízgazdálkodás
témakörébe tartozó feladatokat lát el (vízminőségvédelem, a vizek állapotának
értékelése), más tekintetben viszont követelményeket támaszt számos vízgazdálkodási
tevékenységekkel szemben (pld. árvízvédelem, vízkárelhárítás, öntözés, vízi
infrastruktúrák építése és működtetése stb.).

2. A tervezést meghatározó feltételek és szempontok
2.1. A tervezés területi felbontása
Magyarország teljes területe a Duna-medencébe tartozik, így ellentétben a legtöbb EU
tagállammal csak egy vízgyűjtőkerület vízgyűjtő-gazdálkodási tervében érdekelt.
Ennek kidolgozásában szoros együttműködés szükséges a többi érintett országgal,
amelyet a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) fog össze. A Duna-szintű,
átfogó információkat tartalmazza az ún. A-rész, míg az egyes országok terveit a Brészben összegzik. A Duna-medence szintjén kijelölt részvízgyűjtők közül
Magyarország háromhoz tartozik: (i) a Duna Pozsony és a Dráva torkolata között, (ii) a
Dráva, (iii) a Tisza. Ezek Magyarországhoz tartozó területei adják az ún. részvízgyűjtő
tervezési területeket, de a Duna részvízgyűjtőn belül a Balatont részvízgyűjtőjét –
kiemelt jelentősége miatt - célszerű leválasztani, ez az országos tervezés negyedik
részvízgyűjtője (1.a. ábra).
A VKI előírásai szerint a tervezés legkisebb egysége a víztest, amely (természetes
határok, vagy tulajdonságok alapján 2 ) egyértelműen lehatárolt vízfolyás szakaszt,
állóvizet vagy felszín alatti vízteret jelent. (2. és 3. ábra). A VKI ezen a szinten igényli az
állapot értékelését, a környezeti célkitűzések megfogalmazását és annak bemutatását,
hogy a tervezett intézkedési programok miképp szolgálják a célok elérését.
Hangsúlyozzuk, hogy ez az általánosan érvényes intézkedési programok esetében nem
jelenti azok víztest szintű kidolgozását, csak annak bemutatását, hogy

-

az adott intézkedési program mely víztestekre vonatkozhat,

-

vagy fordítva, egy adott, víztest szinten azonosított ökológiai, mennyiségi
vagy kémiai probléma mely intézkedési programokkal oldható meg.

Magyarországon a tervezés közbenső lépcsőjét olyan tervezési egységek jelentik,
amelyek a belső vízgyűjtőterületekhez igazodnak: így alakult ki a 42 tervezési alegység
(1.b. ábra). A felszín alatti víztestek határai nem mindenhol illeszkednek az alegység
határokhoz, eltérés esetén a felszín alatti víztest ahhoz az alegységhez tartozik,
amelyikkel a kapcsolata a legszorosabb.

2

Az elaprózódás elkerülése érdekében a felszín alatti víztestek földtani szempontból nem homogének.

_________________________
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Az országos és a részvízgyűjtő szintű tervezésben jelentős szerepet játszik a Duna
vízgyűjő szintű koordináció (ICPDR) is. A határokkal osztott felszíni és felszín alatti
víztestek állapotának értékelése, a célkitűzések meghatározása és a lehetséges
intézkedések tervezése pedig kétoldalú egyeztetéseket is igényel.

1.a. ábra A részvízgyűjtő területek

1.b. ábra A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi alegységei

_________________________
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2.a. ábra Vízfolyás víztestek

2.b. ábra Állóvíz víztestek

_________________________
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3.a. ábra Sekély felszín alatti víztestek

3. b. ábra Hegyvidéki, illetve rétegvíz víztestek

_________________________
8

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve – Országos háttéranyag

3.c. ábra Porózus termál felszín alatti víztestek

3.d. ábra Karszt víztestek

_________________________
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2.2. A tervezés módszertani elemei
A VGT-tervezés Magyarországon alkalmazott megközelítését a 4. ábra foglalja össze. A
módszertant a VKI megvalósítása II. fázis című projekt keretében dolgozták ki, a Tisza
vízgyűjtő Kisköre feletti szakaszára vonatkozó elemzések alapján (részletek a
www.vizeink.hu honlapon találhatók).

Monitoring

Víztestek
állapotértékelése

Előzetes tanulmányok a
következők becslésére:

•
•
•
•

vízkészletek,

Problémák, okaik
és környezeti
célkitűzések
azonosítása

Intézkedések
tervezése

Társadalom
bevonása

szennyezőanyag-terhelések
vízminőség
gyakori problémák

Útmutatók

Előzetes gazdasági
elemzések

•
•
•
•

költség-haszon elemzés
költség-hatékonyság

Intézkedési programok,
és finanszírozásuk

gazdasági előrejelzések
költség-megtérülés…

Útmutatók

4. ábra Intézkedések programjának tervezése
A víztestek monitoringja adatokat szolgáltat a víztestek általános állapotáról, az emberi
hatásokkal érintett területekről és az intézkedések hatásáról, de ide kell érteni az emberi
tevékenységekre vonatkozó adatgyűjtést is. A monitoring keretében gyűjtött adatok
alapozzák meg az intézkedéseket (elegendően részletes képet adva az állapotokról, a
biológiai – kémiai - hidromorfológiai jellemzők összefüggéseiről, és az intézkedések
hatásáról). A hiányos monitoringból adódó bizonytalanságok csak rövidtávon és
kevéssé költséges intézkedések esetében kompenzálhatók szakértői becslésekkel.

_________________________
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A víztestek állapotértékelése – szoros kapcsolatban a monitoringgal – magába foglalja a
víztestek állapotának minősítését, a jó állapot elérése szempontjából kockázatos
viszonyok feltárását, a vizek állapotát befolyásoló jelentős emberi igények azonosítását.
Ezenkívül ide sorolhatjuk azokat az igen fontos kiegészítő vizsgálatokat is, amelyek a
minősítés/kockázati besorolás pontosítását, az ok-okozati kapcsolatok feltárását és az
intézkedések hatékonyságának értékelését segítik. Ez történhet esettanulmányok
keretében, esetleg a területre felállított modellekkel, vagy országos feldolgozások
eredményeinek átvételével vagy adaptációjával.
A gazdasági háttérelemzések országos és regionális léptékben elvégzett vizsgálatokkal
segítik a tervezést. Ide tartozik a gazdasági és vízgazdálkodási előrejelzés készítése, a
vízhasználatok gazdasági jelentőségének elemzése, a különböző intézkedések költséghatékonysági sorrendjének megállapítása és a közvetett hatások értékelése. Hasonlóan
fontos az aránytalan költségek meghatározásához szükséges elemzések elvégzése: a
megfizethetőség, a közvetett hatások vizsgálata, a költségtérülés, a várható vízdíjak
alakulása, esetleg költség-haszon elemzés a mintaterületeken.
A 2015-ig elérendő környezeti célkitűzések lehetnek:
-

Felszíni vizek esetén: általában a jó ökológiai állapot és a jó kémiai állapot elérése
a cél. Olyan jelentős emberi igények kielégítése esetén, mint ivóvízellátás,
árvíz- és belvízvédelem, rekreáció, víztározás, energiatermelés, hajózás,
természetvédelmi szempontok, azok a víztestek kerülhetnek az ún. erősen
módosított kategóriába, ahol bizonyítható, hogy ennek az igénynek a
kielégítése nem oldható meg ésszerű költségek mellett a környezet
szempontjából kedvezőbb módon. Ezekre a víztestekre az ún. jó ökológiai
potenciál elérése a célkitűzés, amely a jó állapottól csak annyiban tér el,
amennyire az az adott emberi igény kielégítése szempontjából
elengedhetetlen). A mesterséges víztestek esetén ugyancsak a jó ökológiai
potenciált lehet célul kitűzni.

-

Felszín alatti vizek esetén: a jó mennyiségi állapot (a felszín alatti vízkészletek
hasznosítása nem okoz tartós vízszintsüllyedést sem a felszín alatti
vizektől függő ökoszisztémák károsodását) és a jó kémiai állapot az
alapvető célkitűzés.

A fenti általános célkitűzésektől jól megalapozott természeti, társadalmi és gazdasági
indokokkal el lehet térni. A 2015-ös határidő kitolható két tervezési időszaknak
megfelelően 2021-ig vagy 2027-ig, másrészt a célkitűzések enyhébbek is lehetnek, mint
a jó állapot, illetve jó potenciál követelményei.
A környezeti célkitűzések meghatározásában, a műszaki szempontokon túl,
meghatározó szerepe van a gazdasági szempontoknak és a társadalom bevonásának. A
munka végrehajtása iteratív jellegű és gyakran csak az intézkedési programok tervezése
során véglegesíthető. Figyelembe kell venni, hogy ugyan a környezeti célkitűzéseket
víztestenként kell megadni, ugyanakkor az azokat befolyásoló műszaki és gazdasági
feltételek csak a tervezési alegység szintjén értelmezhetők

_________________________
11

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve – Országos háttéranyag

Az intézkedések programjának kidolgozásán belül az intézkedések tervezése és a társadalom
bevonása két külön, de egymással szorosan összefüggő elemként jelenik meg. Ez
lényegében a nyílt tervezési folyamat, amelynek két jelentős fázisa van:
- a vizek állapota szempontjából jelentős vízgazdálkodási problémák és okaik
(együtt: jelentős vízgazdálkodási kérdések) feltárása, valamint ezekhez
kapcsolódva a környezeti célkitűzések meghatározása,
- az utóbbiak eléréséhez szükséges intézkedések tervezése, programokba történő
összefoglalása, társadalmi megvitatása, egyidejűleg a környezeti
célkitűzések véglegesítése.
Az intézkedések tervezése három pilléren nyugszik:
- ökológiai feltételek (környezeti célkitűzésekhez tartozó követelmények) és műszaki
lehetőségek (jelenlegi és célállapot, az intézkedések ökológiai-vízminőségi
hatékonysága),
- gazdasági feltételek (költségek, költség-hatékonyság, aránytalan költségek
kerülése, közvetett hatások, finanszírozhatóság),
- társadalmi szempontok, illetve érdekeltségi viszonyok (kielégítendő igények, előnyök
és hátrányok, megfizethetőség). A programhoz tartozik az intézkedések
megvalósíthatóságát lehetővé tevő szabályozási, intézményi, illetve
finanszírozási háttér biztosítása is.
Az intézkedéseket célszerű több lépésben tervezni, alkalmazkodva a társadalom
bevonásának fázisaihoz, valamint a rendelkezésre álló információkhoz:
- koncepcionális terv, amely bemutatja az egyes jelentős vízgazdálkodási kérdések
megoldására elképzelt intézkedéseket (vázlatosan, költésbecsléssel, a
lehetséges finanszírozási források megjelölésével) – vélemények kérhetők a
koncepcióhoz jelentős érdekcsoportoktól, és ez a tárcaközi egyeztetések
alapja is;
- az előzetes (kéziratos) VGT-ben szereplő intézkedések programja, amely a VGTnek a VKI-ban, illetve a 221/2004 Kormányrendeletben előírt tartalma
szerint veszi sorra a tervezett intézkedéseket, a koncepció alapján
kidolgozott formában, figyelembe véve a hozzászólásokat – ez a társadalmi
egyeztetési folyamat alapja;
- a végleges terv, amely az előző lépés eredményeként már tartalmazza a kialakult
módosításokat és kiegészítéseket is, az intézkedések és a finanszírozás
ütemezésével együtt.
A társadalmi egyeztetés az intézkedések tervezésének fontos fázisa, amely visszahat a
nagyvonalú és a részletes tervezésre egyaránt. Az egyeztetés után, a programmal
együtt véglegesíthetők a környezeti célkitűzések is. Lényeges, hogy a közreadott
információkból a lehető legegyértelműbben rajzolódjon ki az érdekeltek számára az
intézkedések hatékonysága, költségei, közvetett hatásai, a bizonytalanságok, a program
finanszírozhatósága és megfizethetősége az érdekeltek számára egyértelmű legyen.
Ezzel támogatható a hatékonyan a döntési folyamat. Az érdekeltek, amellett, hogy
véleményezik
az
intézkedések
programjának
változatait,
több
nehezen
számszerűsíthető szempontot is mérlegelhetnek (pl. területfejlesztési prioritások,
közösségi források felhasználásáról szóló térségi döntések stb.). A korábbi tervezési
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szokásokhoz képest jelentős eltérés, hogy a nyílt tervezési rendszerben nem a
részletesen kidolgozott változatok ismertetésével kezdődik az érdekeltek bevonása,
hanem még koncepcionális szinten, hiszen a nem támogatott intézkedések részletes
kidolgozásának nincs értelme. A társadalmi egyeztetéshez könnyen áttekinthető, a fő
problémákat tartalmazó összefoglalók szükségesek, amelyeket közzé kell tenni az
interneten, lehetőséget adva a web-es fórumokon keresztül történő hozzászólásra. A
javaslatok személyes véleményezésére fórumokat kell rendezni, amelynek az
időpontját interneten kell meghirdetni, de célszerű a kiemelt érdekelteket levélben is
értesíteni. Emellett a legjelentősebb érdekeltek számára lehetőséget kell adni az őket
érintő kérdések külön személyes megbeszéléseken történő egyeztetésére is.

2.3. Természeti adottságok, éghajlatváltozás
2.3.1. Vízrajzi és vízgazdálkodási adottságaink
Hazánk Kárpát-medencében elfoglalt helye (hegykoszorúkkal körülvett zárt medence)
alapvetően meghatározza domborzati és ezzel szoros összefüggésben meteorológiai és
hidrológiai viszonyainkat is. Közismert, hogy az ország vízkészleteit alapvetően a külföldről
érkező hozzáfolyás határozza meg. Az országba 24 folyón keresztül érkezik víz, és hármon
távozik (Duna, Tisza és a Dráva). A felszíni vizek 95%-a külföldi eredetű, és csupán
négy olyan közepes vízgyűjtőnk van (például a Zala), amelyek teljes egészében az országon belül helyezkednek el. A lefolyó víz mintegy háromnegyedét a Duna és a Dráva
szállítja, míg az ország területének a felét kitevő Tisza vízgyűjtőjén lévő folyók összesen
alig a negyedét.
A fajlagos felszíni vízkészlet 11 000 m3/év/fő körüli, az egyik legmagasabb érték Európában. Ugyanakkor az országon belüli lefolyás (600 m3/év/fő) hozzájárulása ehhez
messze a legkisebb a kontinensen. Külön gondot okoz, hogy a hozzáférés nehéz, az a
nagy folyók medréhez kötődik. Készleteink területi és időbeli megoszlása szélsőséges.
A területi különbségek csökkentését szolgálják a nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek,
ugyanakkor módosítják a folyók természetes vízjárását. Regionális jelentőségűnek
számít a Tisza vízgyűjtőjén kiépült elosztó rendszer, amely egyrészt a Tiszából juttat
vizet a Körösökbe, másrészt a főcsatornákon keresztül képes öntözővízzel ellátni a
Jászságot, a Nagykunságot és Körös-Maros közének egy részét.
Az ország kétharmada síkvidéki terület. Jelentős kiterjedésűek a lefolyástalan,
mélyfekvésű területek. Több mint 20 ezer km2 árvízzel veszélyeztetett terület, és ezer km2
nagyságrendű területen áll fenn a rendszeres belvízelöntés veszélye (nagy belvizek
idején ennek többszöröse is lehet a vízzel borított terület). Az 19. század közepétől
fokozatosan végrehajtott védelmi célú beavatkozások hatására síkvidéki folyóink
szabályozottá váltak, illetve a belvízelvezető rendszer részeként a természetes
mederformát felváltotta a könnyen karbantartható mesterséges trapézalak. A kiterjedt
belvíz-rendszer (mintegy 40.000 km) túlnyomó része mesterségesen kialakított csatorna.
Az árvédelmi töltések elvágják a fő folyótól a mentett oldalra szorult mellék- és
holtágakat. A belvízelvezetés jelentősen csökkentette az alföldi területek vizes
élőhelyeinek kiterjedését, az eredeti vízjárta táj-jelleg megváltozott, nőtt az
aszályérzékenység. Az árvízi biztonság miatt a dombvidéki vízfolyások többségének
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medrét is szabályozták, illetve tározók épültek, amelyek gyakran nem megfelelő
üzemeltetése jelentősen befolyásolhatja az egész vízrendszer állapotát.
Nagy folyóink vízminőségét alapvetően a külföldről érkező víz minősége határozza meg.
Kis és közepes vízfolyásaink minőségében meghatározó szerepet játszik a kisvízi
vízhozam. A szélsőséges vízjárási körülmények miatt ez általában kis értéket, és a
szennyezések számára kis hígítást jelent. A Balaton – Közép-Európa legnagyobb sekély
tava – legjelentősebb turisztikai értékünk. Vízjárása szabályozott, de vízminősége ma
már kiváló. Ez annak az átfogó vízminőség-védelmi stratégiának köszönhető, melynek
megvalósított elemei - jelentős beruházások árán – közel 50 %-kal csökkentették a tó
tápanyag terhelését.
Felszín alatti vízkészletünk európai viszonylatban kiemelkedő jelentőségű, a felszín
alatti vizek környezeti és használati értéke egyaránt nagy. A nagy vastagságú medencebeli
üledékek és a hegyvidékek karsztos képződményei kiváló felszín alóli vízbeszerzési
lehetőséget biztosítanak. Magyarországon a felszín alatti vízkészletek közé soroljuk a
folyók mellett kitermelhető, túlnyomórészt a folyóból származó ún. partiszűrésű
vizeket is (pl. Budapest is a Duna partiszűrésű készletére épül). Kedvező
adottságainkat kihasználva jelentős a felszín alatti vizek hasznosítása. Az ivóvízellátás
95 %-a felszín alatti vízből történik, ugyanakkor a rétegvizek jelentős részének
természetes minősége nem felel meg az ivóvízminőségi előírásoknak: a probléma 870
település (2,7 millió ember) ivóvízellátását érinti. A hűtővizeket és a halastavakat
leszámítva, az egyéb vízkivételek mintegy 75 %-a (mára az illegális vízkivételek miatt
már az öntözés túlnyomó része is) a felszín alatti vizekből történik. A kivett víz jelentős
része nem kerül vissza a felszín alatti rendszerbe, hanem elpárolog vagy a felszíni
vizekbe jut. Ez a jelentős vízkivétel hatással van a vízi környezetre: az utánpótlódás és a
különböző megcsapolási formák közötti érzékeny hosszú távú egyensúlyt
számottevően módosíthatják a vízkivételek. Magyarországra esik a sztyepp-területek
nyugati határa: az Alföld értékes, sok szempontból egyedi ökoszisztémájának működésében
- ennek a jellegnek megfelelően - meghatározó szerepe van a talajvizeknek.
A nagy vastagság és a helyenként különösen kedvező geotermikus anomáliák miatt
kiválóak a termálvizekkel kapcsolatos adottságaink. A mélyebben elhelyezkedő vízadók
termálvízkészletei az ország több mint háromnegyedén számos fürdő vízbázisát
képezik. A védett és kedvező összetételű vizeket feltáró előfordulások nagy részét
ismerik el ásvány- és gyógyvízként, amelyet balneológiai célra, ivókúrára vagy
palackozásra használnak.
A közüzemi vízművek által termelt víz mintegy kétharmada sérülékeny ivóvízbázisból származik
(azaz a felszíni eredetű szennyezés kevesebb, mint 50 év alatt elérheti a vízbázist). Ebbe
a körbe tartoznak a fedőréteg nélküli nyílt karsztok (a teljes vízadó potenciális
vízbázisként van kijelölve), a partiszűrésű vízbázisok parti és háttérterületei, a
hordalékkúpok, valamint a homokos fedővel rendelkező hátsági területek vízbázisai.
Ezek védelme prioritást kell, hogy kapjon.
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2.3.2. Éghajlatváltozás
Az éghajlatváltozásnak egyre valószínűbb jelei mutatkoznak: a könnyen érzékelhető
hatás a szokatlan időjárási viszonyok, illetve a szélsőséges meteorológiai események
gyakori megjelenése. A hőmérséklet- és csapadék idősoroknak, de a kisvizes időszakok
lefolyási adatainak az elemzése is mutat trendszerű változásokat.
A távlati előrejelzések alapján tovább romló viszonyokkal kell számolni. A legfrissebb
vizsgálatok szerint Magyarország klímája valószínűleg mediterrán irányba fog
eltolódni, magasabb átlaghőmérséklettel, kevesebb nyári csapadékkal, nagyobb
potenciális párolgással, ennek nyomán kisebb felszíni lefolyással és felszín alatti vizeket
tápláló beszivárgással és növekvő szélsőségekkel. Az egyik fontos következmény tehát,
hogy kevesebb víz áll majd rendelkezésre az igények kielégítésére, különösen az
öntözés számára, de helyenként még az ivóvízellátásra használt készletek is veszélybe
kerülhetnek. A télvégi, tavaszi árvizek hamarabb, és az intenzívebb olvadás miatt
növekvő csúcsokkal érkezhetnek. A tavak vízforgalma átalakul, és várhatóan csökken a
felületük, növekszik a tartózkodási idő és a sótartalmuk. A kisvízi hozamok csökkenése
érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezőanyag-terhelésekkel szemben.
A változás érinti a vízkészleteket, a vízigényeket (különösen a mezőgazdaság vízigényeit), az
árvízi, a belvizes és az aszály-jelenségek kezelését, a vízellátást és szennyvízelhelyezést. A
felvetett problémák is jelzik a lakossággal, a gazdasági szektorokkal és a
területfejlesztéssel való szoros kapcsolatot. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésnek a
vizek állapota mellett ezek a kulcselemei. A tervezés során, vizeink állapotának
értékeléséből kiindulva, intézkedéseket tervezünk a jó állapotok elérése érdekében, és
ezeket gazdasági és társadalmi szempontok figyelembevételével dolgozzuk ki. Az
éghajlatváltozás egyfelől módosíthatja a viszonyítási alapokat, azaz a jó ökológiai,
illetve jó mennyiségi állapot követelményeit, és ilyenformán befolyásolja az
intézkedéseket is. Más oldalról pedig, befolyásolja az intézkedések hatékonyságát. Az
éghajlatváltozás tehát jelentős bizonytalansági faktort jelent, illetve tovább növeli az
amúgy is nagyfokú bizonytalanságokat, és még nehezebbé teszi – a változó
peremfeltételek miatt egyébként is nehéz - közép- és hosszútávú tervezést, tehát a
VGT-k kidolgozását is.
A MTA-KvVM együttműködés keretében zajló VAHAVA projekt eredményeire,
valamint az éghajlatváltozással foglakozó nemzetközi szervezet (IPCC) újabb
jelentésére alapozva jelent meg a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-ban, amely a
vízgazdálkodást érintő fontos célkitűzéseket is tartalmaz. Ez megfelelő kiindulási alap a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítéséhez is.
A konkrét tervezési feladatok esetében azt kell mérlegelni, hogy az éghajlatváltozás
hatásának becsléséből adódó bizonytalanság befolyásolja-e a döntést. Számos esetben a
jelenlegi állapot és a célként kitűzött állapot között olyan mértékűek a különbségek,
hogy az intézkedés megvalósításáról nem ennek alapján kell dönteni (a jelenleg is
észlelt gyenge állapot nagy valószínűséggel nem fog javulni az éghajlatváltozás
hatásra, illetve az intézkedés egyéb szempontok miatt is szükséges). Az is igaz, hogy az
esetek többségében akár a mennyiséget, akár a minőséget érintő döntésekről van szó, a

_________________________
15

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve – Országos háttéranyag

VKI-val kapcsolatos állapotjavító intézkedések éppen hogy kedvezőek az éghajlatváltozásra való
felkészülésben: csökken a terhelés, takarékosabbá válik a vízhasználat, növekszik az
ökológiai rendszerek tűrőképessége, pufferkapacitása. A gyakorlati probléma inkább
fordítva jelentkezik, az éghajlatváltozás figyelembevételével becsült kritériumok
bizonyos esetekben túl szigorú követelményeket jelentenek. Ennek kezelésére
vonatkozó javaslatunk, hogy tekintve a terv 6 éves, legfeljebb 18 éves időhorizontját, az
éghajlatváltozás becsült hatásait csak a nagy volumenű, és a hosszabb időre szóló intézkedések
esetében kell figyelembe venni, illetve részletesen vizsgálni. Az egymást követő ciklusok
azonban módot adnak a tevek ehhez történő hozzáigazítására.
Általános elvként elmondható, hogy a csupán az éghajlatváltozás bizonytalanul
előrebecsült hatásának ellensúlyozását szolgáló intézkedések esetén óvatos
mérlegelésre van szükség, amelynek része az ésszerű idő alatt beszerezhető információ
és a nem cselekvésből adódó következmények elemzése is. Általában az egyébként is
végrehajtandó intézkedéseket kiegészítése, rugalmas megoldások alkalmazása javasolt.
A Balaton vízpótlásával kapcsolatos várakozó álláspont például helyesnek bizonyult, a
természet jótékonyan közbeszólt, és két egymást követő csapadékosabb év feltöltötte a
tavat, időt adva a vízpótlás nélküli alkalmazkodást elősegítő intézkedésekre. A
megfontolásra (elhalasztásra) példa az alföldi területekre tervezett nagy költségű ivóvízminőségjavító program, amely az éghajlatváltozás miatt bizonytalan felszín alatti készletek
hasznosítására települt vízművek technológia-fejlesztésére költ jelentős összegeket.
Ebből a VGT-re a lakosság jó minőségű ivóvízzel való ellátottságának hosszú távú
biztosítása és a fenntarthatóság elvének érvényesítése jut. A jelenleg érvényes
elképzelés számos fenntarthatósággal kapcsolatos kérdést vet fel. Ugyanakkor a DunaTisza közén hosszú ideje nem látszanak a javulás jelei a felszín alatti vizek állapotában,
és a helyzetet az éghajlatváltozás számottevően tovább ronthatja. Itt a nem cselekvés
jelentős további károkat okozhat (az ökoszisztéma, a táj visszafordíthatatlan átalakulása),
de a megfelelő megoldás megtalálása alapos elemzést igényel. A VGT-re a felszín alatti
vizek jó mennyiségi állapotának elérése, és az ezzel kapcsolatos intézkedések tervezése
tartozik.
Az éghajlatváltozás hatásának elemzését a 2009-ben készülő VGT keretében tehát csak az arra
érzékeny, a döntés hatékonyságát számottevően befolyásoló esetekben javasoljuk elvégezni.
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2.4. Előzmények
A VGT tervezés folyamata 2001-ben indult a VKI 2000. december 22-i megjelenését
követően. Főbb állomásai:
-

-

2003. december 22. A VKI végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok
kijelölése, a tervezés területi egységeinek meghatározása
2004. december 22. A víztestek kijelölése, referenciaállapotok
meghatározása, a víztestek állapotának jellemzése és a vízhasználatok
általános gazdasági elemzése
2006. december 21. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és
munkaprogramja 2006-2009 vitaanyag kiadása
2006. december 22. A monitoring hálózat terve és üzembe helyezése
2007. december 22. A jelentős vízgazdálkodási kérdések vitaanyag kiadása
(a tervezés társadalmi egyeztetési folyamatának elindítása)
2007. december 22. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és
munkaprogramja 2006-2009 (átdolgozott végleges)
2008. november 29. A jelentős vízgazdálkodási kérdések társadalmi
vitájának összefoglalása – átdolgozott javaslat
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3. Megoldandó jelentős vízgazdálkodási kérdések
„Jelentős vízgazdálkodási kérdés”-nek tekinti a VKI a vízi környezetet érő azon
terheléseket, igénybevételeket (és ezek okait), amelyek jelentős mértékben
veszélyeztetik a Keretirányelvben előírt környezeti célok elérését 2015-ig.
A VGT-koncepció szorosan kapcsolódik a Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási
kérdéseiről című összefoglaló anyaghoz, amely a VKKI-ban 2008. szeptember 22-én
megtartott fórumon 3 elhangzott észrevételek és az ICPDR hasonló témában született
anyagai alapján készült.
A jelen dokumentum a hazai, országos szintű jelentős vízgazdálkodási kérdésekre
koncentrál, ugyanakkor jelezni kívánjuk, hogy fontosnak tarjuk a Duna-szintű és a
jelentős határvízi kérdések elemzését is.

3.1. Jelentős problémák a Duna vízgyűjtő szinten
A vizekkel való fenntartható gazdálkodásnak vannak olyan mennyiségi és minőségi
kérdései, amelyeket csak a folyók teljes vízgyűjtőjén végzett intézkedésekkel lehet
megoldani. Magyarország a Duna-medence egyik országaként részt vesz az ICPDR
által irányított, a Duna teljes vízgyűjtőjére vonatkozó nemzetközi terv elkészítésben is.
Ilyen szempontból is fontos annak áttekintése, hogy a Duna szintű egyeztetések során a
vizeket érő hatások közül melyeket tekintettek jelentősnek:
-

szennyezés szerves anyagokkal,
terhelés tápanyagokkal,
szennyezés veszélyes anyagokkal,
hidromorfológiai változások,
határokon átnyúló felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi változásai.

A fenti problémáknak az országok többségében jelentős az előfordulása. Ugyanakkor
vannak olyan speciális kérdések is, amelyek magához a Dunához kapcsolódó, több
országot érintő problémák. Ezek csakis az országok közös együttműködésével oldhatók
meg:
-

-

a Duna tápanyag-terhelése miatt a Fekete-tenger eutrofizálódása,
több országot érintő, veszélyes anyagok által okozott szennyezések,
a Dunán és a nagy mellékfolyókon található duzzasztóművek és erőművek

és ezek hatása a hordalékviszonyokra és meder süllyedésére,
-

a Duna hajózhatóságával kapcsolatos ökológiai kérdések

3

A fórumot a társadalom bevonási folyamat keretében a „Vitaanyag Magyarország jelentős
vízgazdálkodási kérdéseiről” (2007.december 22.) című dokumentumra érkezett megjegyzések
megvitatására hozták létre.

_________________________
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A fenti kérdések elemzésével, beleértve Magyarország szerepének és véleményének
bemutatását, részletesen a tervezés következő fázisában fogunk foglakozni. Az
eredményeket és következtetéseket a 2009. április 30-án közzéteendő országos szintű
előzetes tervben mutatjuk be.

3.2. Jelentős határ menti problémák
Fontos eleme a tervezésnek a határvízi egyeztetések végrehajtása, hiszen az ország
alvízi jellegéből Magyarországnak van a legtöbb szomszédja, és ez meglátszik a
határokkal osztott víztestek számában is.
Több olyan vízfolyás van Magyarországon, amelyek állapota a vízgyűjtőn felettünk
lévő országokban végzett tevékenységek miatt nem felel meg a Víz Keretirányelv
előírásainak. Ez nem meglepő, hiszen Magyarország felszíni vízkészleteinek több mint
90 százaléka külföldről származik. Ugyancsak a medence-jellegből adódik, hogy a
Duna vízgyűjtő országai közül Magyarország osztozik más országokkal a legtöbb
határokkal megosztott felszín alatti vízadón (vízbázison). Számos problémára csak a
szomszédos országokkal együttműködve dolgozhatók ki intézkedési programok.
Az alegység szintű tervezés során valamennyi határokkal osztott víztesttel külön kell foglakozni,
amelynek alapját a kétoldalú határvízi bizottságok keretében elvégzett egyeztetések
képezik. Ugyanakkor vannak olyan víztestek, amelyek a jelentkező problémák miatt
kiemelt figyelmet érdemelnek, országos jelentőségűek (esetenként politikai-társadalmi
szempontból), vagy következményeik több víztestet is érintenek. Ilyenek:
-

a szigetközi Duna-szakasz a folyó szlovák oldali elterelése miatt,
a Rábán rendszeresen visszatérő, osztrák bőrgyárak által okozott habzás,
a Tiszán és mellékfolyóin levonuló, Romániából érkező nehézfém
szennyezések,
a Tiszai vízrendszer vízkészlet problémái,
a Maros hordalékkúp felszín alatti vízkészlete
a Duna-Tisza köze felszín alatti víztest (déli része).

Ezeknek a problémáknak az elemzése, de főként a VGT szempontjából javasolt
intézkedések tervezése országos szintű figyelmet érdemel, illetve országos
érdeklődésre tarthat számot.
Az elemzések eredményeiről és intézkedési javaslatainkról a 2009. április 30-i előzetes
alegység szintű tervekben, illetve az előzetes országos tervben fogunk beszámolni.

_________________________
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3.3. Országos szinten jelentős vízgazdálkodási kérdések és
megoldásuk
Ebben a fejezetben az azonosított jelentős vízgazdálkodási kérdések szerint vesszük
sorra a vizeket érő terheléseket, igénybevételeket és az intézkedésekre vonatkozó
koncepcionális elképzeléseket:
-

felszíni és felszín alatti vizeinket érő szerves anyag- és tápanyagterhelések,
felszíni vizeket veszélyeztető anyagok és termálvíz bevezetések,
felszíni vizeink ökológiai állapotát befolyásoló hidromorfológiai hatások,
felszín alatti vizek mennyiségi állapotában bekövetkező változások,
ivóvíz célra használt felszín alatti vizek minősége,
felszín alatti vizek szennyezése.

Bemutatjuk a kötelezően végrehajtandó ún. alapintézkedéseket, a jó állapot elérése
érdekében szükséges kiegészítő műszaki és szabályozási jellegű intézkedéseket, valamint a
végrehajtásban érdekelteket, az esetleges megfizethetőségi problémákat és a finanszírozást
meghatározó feltételeket. Egyúttal a felsorolás a következő alfejezetek felépítését is
meghatározza.

3.3.1. Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések
A Duna vízgyűjtő szintjén is kiemelt, jelentős problémák között egyik legfontosabb a
vizek szennyezése szervesanyagokkal és tápanyagokkal. A következő fejezetben a
felszíni és felszín alatti vizek állapotát, a szennyezés okait, a szennyezés csökkentését
célzó műszaki és szabályozási intézkedéseket tekintjük át.
A probléma leírása
Felszíni és felszín alatti vizeinket egyaránt érintő, a legelterjedtebbnek tekinthető
vízminőségi probléma a szerves anyagok, a nitrogén-formák és a foszfor túlzott mértékű
megjelenése. Ezek az anyagok megváltoztatják az ökoszisztémák életfeltételeit: a
szerves anyag bomlása fogyasztja az oxigént, vagy a sok tápanyag hatására a növények
természetestől eltérő növekedési/pusztulási folyamatai indulnak be (algásodás,
hínarasodás, nádpusztulás, sűrűn benőtt medrek), ami azután kihatással bír az
ökoszisztéma egészére.
A felszíni vízrendszeren belül a tápanyag szempontjából elsősorban az állóvizek, illetve
a duzzasztás miatt jelentősen lelassult vízfolyás-szakaszok jelentik a kritikus helyeket.
Sekély tavaink szempontjából a vízgyűjtőiken folyó tevékenységek és a tápláló
vízfolyások a meghatározóak. A nagyszámú, főként üdülési hasznosítású állóvíz,
holtág, morotva, mesterséges tározó és kavicsbánya tó vízminőségi állapota a nagy
tavakénál (Balaton, Tisza-tó, Fertő-tó, Velencei-tó) kedvezőtlenebb és ráadásul ezek
nem is szerepelnek a fokozottabb védelmet jelentő tápanyag-érzékeny területek között.
A gyakran majdnem állóvíz jellegű vízfolyásokon, különösen a duzzasztott, pangó
vizes szakaszokon a víz gyakran sötét színű, oxigénhiányos. Ez néhol természetes, a
mocsári jellegű növények bomlástermékei okozzák. Érzékenységük folytán ezek a
vizek a bejutó szennyezőanyagokkal szemben szinte védtelenek.

_________________________
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A nitrogén egyik megjelenési formája a nitrát, aminek magas (50 mg/l-t meghaladó)
koncentrációja az emberi egészségre is ártalmas lehet, ezért a vizek ivóvíz célú
felhasználását korlátozza. Ez szinte kizárólag a felszín alatti vizeket érintő probléma.
A vizek egy része esetében a gyenge, határértéket meghaladó 4 vízminőségi állapotot a
monitoring eredmények igazolják, másoknál viszont mérések hiányában - főként a
kisebb vízfolyások esetében - a vizeket érő terhelések (emberi tevékenységből származó
szennyezőanyag bevezetések) alapján történő modellekkel történő becslésről van szó. A
szerves anyag és a különböző tápanyagok szempontjából a vízfolyás víztestek közel 50%-a
(ezen belül jellemző kép, hogy a kisebb vizek állapota a nagyobb vízfolyásokénál
lényegesen rosszabb), a víztestként kijelölt állóvizeknek pedig egyharmada nem éri el a jó
állapotot. A nitrát-szennyezés veszélye miatt a sekély felszíni alatti víztesteknek a
hegyvidéken kb. 40%-a, a dombvidéken 100%-a, a hátsági területeken kb. 50 %-a számít
kockázatosnak (a mélyfekvésű területek ebből a szempontból nincsenek veszélyben). A
helyzetet bonyolítja, hogy a különböző víztípusok egymásra is hatnak: a szennyezett
vízfolyás veszélyt jelent az általa táplált felszín alatti vízre vagy az állóvizekre, illetve
fordítva, a szennyezett tározóból leeresztett víz az alatta lévő vízfolyás-szakasz
ökoszisztémáját károsíthatja. A szennyezett talajvíz veszélyforrást jelent arra a
vízfolyásra, amelyet kisvízi időszakban táplál, valamint az ivóvízellátás szempontjából
kiemelt fontosságú mélyebb vízadóra.
Mint minden más esetben, itt is az okok feltárása a kulcs a hatékony intézkedések
megtalálásához. Ezért a következőkben sorra vesszük azokat az emberi
tevékenységeket, amelyek „felelőssé tehetők” a kérdéses anyagok vizekbe juttatásáért.
Az emberi hatások csökkentésére irányuló intézkedéseket természetesen összehangolva
kell megtervezni, azonban a javaslatok áttekinthetősége érdekében ezeket külön
tárgyaljuk.
3.3.1.1. Települési szennyvizek kezelése
A települési szennyvíz, összegyűjtésétől, kezelésétől és elhelyezésétől függően
többféleképpen és különböző mértékben veszélyezteti a környezetet:
-

A csatornázatlan településeken a szakszerűtlen szikkasztás a közegészségügyi
problémákon kívül a talajt és a felszín alatti vizet is szennyezi, az utóbbi
megengedett mértéke függ attól, hogy védett vagy sérülékeny felszín alatti
vízadó feletti területről van-e szó. Szakszerűen kiképzett egyedi megoldásokkal
(berendezésekkel) ezek a veszélyek jelentősen csökkenthetők.

4

A felszíni vizekre az egyes anyagok határértékeit aszerint állapítják meg, hogy a határérték alatti
szennyezettség még ne okozzon zavart az ökoszisztémák működésében. Céljából adódóan figyelembe kell
venni a különböző víztípusok (patakok, kis folyók, folyók, holtágak, sekély és mélyebb tavak, illetve vizes
élőhelyek) jelentősen eltérő ökoszisztémáinak igényeit, tehát víztípusoktól függő határértékek léteznek. A
biológiai szempontból fontos határnak a megállapítása esetenként bizonytalan, mert a nem megfelelő
biológiai állapotért a hidrológiai és morfológiai tényezők és a vízminőség együttesen felelnek, és ezeknek
a hatásoknak a szétválasztása nehéz. Ezt figyelembe kell venni az elemzések és a döntések során. További
mérlegelést igényel a háttérterhelés és a szabályozható terhelés nagysága.
A felszín alatti vizek nitrát-tartalmára vonatkozó határértéket EU-szinten egyformán, az ivóvízre
vonatkozó szabvány szerint állapították meg, 50 mg/l-ben.
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-

-

-

A csatornahálózattal összegyűjtött, majd szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvizet
a tisztítás után általában felszíni vízfolyásokba vezetik. A veszélyeztetés
mértéke függ a tisztítási fokozattól (mechanikai-, és biológiai kezelés, és a
nitrogént és/vagy a foszfort is csökkentő tápanyag-eltávolítás) és a vízfolyás
kisvízi hozamától, vagyis a hígítási viszonyoktól. Megjegyezzük, hogy az
elöregedett, vagy rosszul megépített szennyvízcsatornákból jelentős
mennyiségű szennyvíz szivároghat a talajba.
Az összegyűjtött szennyvíz kezelése történhet ún. természetközeli
szennyvíztisztítási módszerekkel is, amelyekből a víz a rendszer működésétől
függően felszíni vízbe (pl. gyökérmezős tisztítás), vagy felszín alatti vízbe kerül
(pl. faültetvényes eljárás). A veszély mérséklése a tisztítás hatékonyságától függ.
A csatornázás híján alkalmazott zárt emésztők közvetett veszélyt jelentenek: drága
üzemeltetésük miatt szabálytalan megoldásokra ösztönöznek. A szippantott
szennyvíz tisztító telepre szállításával pedig ugyanazzal a problémával állunk
szemben, mint a csatornahálózattal összegyűjtött szennyvíz esetében, hogy ti. a
szennyvíz eljuttatása a telepre igen költséges (ráadásul itt a szállított szennyvíz
összetétele a hagyományos biológiai tisztítás szempontjából kedvezőtlenebb).

Alapintézkedés
Települési szennyvíz irányelv – Szennyvízprogram
Az EU által kötelezően előírt Települési Szennyvízirányelv (91/271 EGK)
megvalósítására a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási
Program (Szennyvízprogram) szolgál, melynek célja a környezet megóvása az elégtelen
módon tisztított szennyvíz-kibocsátások káros hatásaitól.
A Szennyvízprogram hatására, amely a 2000 lakosegyenértéknél (LE) 5 nagyobb
települések csatornázását írja elő, jelentős fejlődés történt, a csatornázott lakások
aránya a 2000. évi 51%-ról, 2007-re 70%-ra emelkedett, az összegyűjtött szennyvizeket
szinte mindenhol 100%-ban tisztítják (Budapest kivételével, ahol kevesebb mint 50% az
arány, de ez a helyzet lényegesen javulni fog 2010-től, a Központi Szennyvíztisztító
Telep megépítésével). A tisztításra vonatkozó technológiai előírásokat a 28/2004 KvVM
Rendelet szabályozza, mely technológiai, területi és egyedi határértékek alkalmazását
írja elő a 220/2004 Korm. rendelettel összhangban. A technológiai határértékek
szervesanyag és lebegőanyag eltávolítást, valamint – összhangban a Települési
szennyvíz irányelvvel – az érzékeny területekre 10 000 LE felett többlet tápanyag
eltávolítást írnak elő. Nálunk ez jelenleg csak a nagy tavak vízgyűjtőjét jelenti.
Románia, mint EU tagország a Duna-Deltát érzékeny területnek jelölte ki. Ez az EUBizottság álláspontja szerint azt jelenti, hogy az egész Duna medence területén
teljesíteni kell a Települési szennyvíz irányelv érzékeny területekre vonatkozó
előírásait. Magyarországnak (más tagországokhoz hasonlóan) lehetősége van arra,

5

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 szerves anyag
terhelést az egy lakosra jutó biológiai oxigénfogyasztással osztják, és ezt, mint lakosegyenértéket
hozzáadják a lakosszámhoz.
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hogy a területi kijelölés helyett 6 az irányelv alá tartozó összes településen a
csatornahálózaton
összegyűjtött
szennyvíz
tápanyag
tartalmának
75%-os
csökkentésével teljesítse ezt.
Megjegyezzük azonban, hogy a technológiai határértékeken túlmenően alkalmazandó
területi határértékek többnyire szigorúbbak a települési szennyvíz irányelv előírásainál
(pl. foszfor határérték a Balaton vízgyűjtőn a sekély tó különös érzékenysége miatt). A
hazai jogszabályok tápanyag eltávolítást az érzékeny területeken túlmenően is előírnak:
felszíni vízbázisok és rekreációs hasznosítású vizek vízgyűjtőin és időszakos
vízfolyásokon. Esetenként indokolatlanul is (például nitrogén határérték előírása
foszfor limitált vizek esetében).
A Szennyvízprogram a felszín alatti vizek szempontjából egyértelműen kedvező,
hiszen a csatornázási arány növekedésével a szakszerűtlen szikkasztásból származó
nitrogén- és egyéb szennyezőanyag-terhelés jelentősen csökkenthető. 2015-re a tervezett
ellátottsági arány (a csatornahálózatba bekötött lakásokra) 89%. A programban a 2000
LE-nél kisebb települések is jelentős számban szerepelnek (a 2006. évi állapot szerint
2335 ilyen településből 1220). Az ún. szennyvíz agglomerációk kialakításának szabályai
- gazdaságossági és műszaki szempontokat figyelembe véve - időközben változtak. A
felülvizsgálat további folytatása javasolt, annak érdekében, hogy a 2000 LE alatti
települések csak kivételesen kerüljenek be a 2015-ig csatornázandó agglomerációkba:
amennyiben azok vízminőség-védelmi szempontok szerint kiemelt területeken
találhatók, vagy gazdaságosan csatlakoztathatók már meglévő rendszerekhez. A
csatornázatlanul maradó településeken a szakszerűtlen szennyvízszikkasztásból
származó szennyezés egyéb intézkedések híján hosszú távon is fennmarad, ráadásul ez
a probléma gyakran az alacsony rákötési hajlandóság miatt a drága beruházások
megvalósítása ellenére is megmaradhat. Ezen a helyzeten segíthetne a gazdaságosan
nem csatornázható településeken, illetve település részeken a szakszerű egyedi szennyvíz
elhelyezés megoldása.
A felszíni vizek esetében a Szennyvízprogram hatását tekintve két ellentétes tendencia
érvényesül: (a) a nagy kibocsátók megszűnnek, vagy terhelésük jelentős mértékben
csökken (pl. a fővárosi szennyvíz-bevezetés), 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. További
probléma, hogy a már meglévő telepeknél - a vízfogyasztás csökkenése miatt - a nyers
szennyvíz összetétel nagymértékben megváltozott (általában magas nitrogén
koncentráció és alacsony szén/nitrogén arány), ami lerontja a telep működését és az
elfolyó víz nem teljesíti az érvényes kibocsátási határértékeket. Ezen túlmenően a
telepek mintegy harmada elavult technológiával működik, vagy az iszapkezelés
6

91/271 EGK irányelv 5. cikkének (4) pontja szerint az érzékeny területekre vonatkozó követelményeket
nem kell alkalmazni, ha igazolható, hogy az ebben a körzetben lévő összes települési szennyvíztisztító
telepre érkező teljes terhelésre vonatkoztatva a nitrogén és a foszfor esetében is, külön-külön minimum
75%-os mértékű eltávolítás érhető el.
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megoldatlansága miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat. A
Szennyvízprogram részeként, ezeknek az elavult telepeknek a korszerűsítése és ily
módon a felszíni vizek terhelésének csökkentése, az egyik legfontosabb feladat.
A teljes szennyvízprogram megvalósításának költségigénye 2007-2015 között
közelítően 830 Mrd Ft, amelynek mintegy 60%-át a szennyvízelvezető- és gyűjtő
rendszerek beruházási költsége teszi ki. Végrehajtása a VGT fontos, és egyben
legnagyobb volumenű intézkedése, azonban a program végrehajtása mellett is
maradnak még problémák, melyeket a VGT keretében kezelni kell:
-

-

-

-

A tisztítási fokozatokra vonatkozó előírások, illetve a tisztított szennyvíz
elhelyezésére vonatkozó elképzelések nem minden esetben illeszkednek a
felszíni befogadó követelményeihez (az elfolyó vízre vonatkozó határértékek
esetenként indokolatlanul szigorúak, máskor viszont nem elegendőek).
A rendszerek kialakításánál és a technológiák megtervezésénél nem veszik
mindig megfelelően figyelembe a sajátos összetételt (az alacsony vízfogyasztás
miatt tömény szennyvizek), emiatt a technológiai határértékek helyenként nem
tarthatók.
A hatékonyság problémái (sok drága rendszer, költség-hatékonyság hiánya,
rugalmatlanság a 2000-5000 LE közötti mérettartományban, ami nehezen engedi
meg az alternatív megoldásokat).
A finanszírozás és a szabályozás hiányosságai (támogatási rendszer,
tulajdonviszonyok,
működtetés
stb.)
nem
teszik
népszerűvé
az
önkormányzatok számára a 2000 lakosegyenértéknél kisebb - a
Szennyvízprogramban nem szereplő - korszerű, a helyi körülményekhez és a
laksűrüséghez illeszkedő szennyvízelhelyezést.

Szennyvíziszap-elhelyezés Irányelv:
Magyarországon a szennyvíziszap jelentős részét (hosszú távon nem fenntartható
módon) lerakókon helyezik el. A keletkező iszapok kezelése és elhelyezése – különösen
a kisebb telepeken – nem megoldott. Az EU vonatkozó irányelvével harmonizáló hazai
szabályozásnak megfelelően fokozatosan csökkenteni kell a biológiailag lebomló szerves
anyag tartalmú hulladékok lerakókon történő elhelyezését. A Szennyvízprogram
előrehaladása következtében a szennyvíziszap mennyisége a jövőben egyre nagyobb
mértékben fog növekedni (a iszap szárazanyag tartalma 2004-ben még 118 ezer tonna
volt, ami 2008 és 2015-re a becslések szerint eléri a 220 ezer illetve a 390 ezer tonnát). A
91/271/EGK irányelvvel összhangban gondoskodni kell a szennyvíztisztító telepekről
kikerülő kezelt szennyvíziszap minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve
ártalommentes elhelyezéséről (ez is növekedő tendenciát mutat: a 43%-os hasznosítási
arány négy év alatt 22%-kal nőtt és 2008-ban meghaladja a 65%-ot). Mindemellett
jogszabály vonatkozik a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének „jó
gyakorlatára”, ennek megfelelően a mezőgazdaságban csak megfelelően kezelt
szennyvíziszap helyezhető el, a jogszabályban meghatározott módon, mértékben és
területen. Ez a hasznosítási forma engedélyhez kötött tevékenység.
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További intézkedések
Műszaki intézkedések
(1) Szennyvízprogram felülvizsgálata, agglomerációk kialakításának felülvizsgálata:
A szennyvíz agglomerációkban szereplő 2000 LE alatti települések esetén
vizsgálandó, hogy szükség van-e regionális rendszerre és a csatornázás nem
helyettesíthető-e szakszerű egyedi szennyvízelhelyezéssel (akár 2000 LE felett is,
ha a műszaki lehetőség megvan rá). Ez vonatkozik a nem karszt vízbázisok
védőterületére eső kis (néhány százas) lélekszámú településekre
(agglomerációkra) is.
A hatékonyság, valamint a felszíni és felszín alatti vízminőségvédelmi
szempontok együttes mérlegelése a csatornázási rendszerek beruházási
költségeinek mintegy 7-10%-os csökkentését eredményezheti (50 – 80 Mrd Ft) és
a lehetséges működési költség megtakarítás sem csekély.
(2) Kiegészítő foszfor eltávolítás, nitrifikáció, teljes nitrogén eltávolítás) meglévő és új
telepeken:
Többlet igényként jelentkező foszfor eltávolításra főként a tározókat tápláló
dombvidéki kisebb vízfolyások, mint tisztított szennyvíz befogadók
esetében lesz szükség. A síkvidéki és dombvidéki kisvízfolyásokon a
hígulási viszonyoktól függően – kis hozamú befogadóknál - a szerves anyag
eltávolítás mellett a nitrifikációt is biztosítani kell. Nitrogén eltávolítás csak
nagyobb telepeken (> 10 000 LE), a Duna és a Fekete-tenger védelme
érdekében válhat szükségessé, elsősorban nemzetközi követelmények
hatására 7 (itt vizsgálni kell, hogy a hivatkozott 75%-os terhelés csökkentési
kötelezettség teljesíthető-e).
A felvázolt kiegészítő intézkedések várhatóan az összes szennyvíztelep 1015%-át érintik (a 2015-ös állapotra vonatkoztatva). A költségigény 50 Mrd Ftos nagyságrendűre becsülhető, melynek legfeljebb felét-harmadát teszi ki a
kiegészítő foszfor eltávolítás (a becslés nem tartalmazza az elavult
telepeken a technológiai határértékek teljesítését biztosító korszerűsítésnek
az alapintézkedésben megjelenő költségét). A többlet-tisztítás (például
kiegészítő foszfor eltávolítás, nitrifikáció) a működési költségekben 5-20%os növekedést eredményezhet.
(3) Szennyvíztisztítók alkalmassá tétele települési folyékony hulladék fogadására.
A szippantott szennyvizek (ha ezek aránya a csatornahálózattal
összegyűjtött szennyvizekhez képest jelentős), előkezelést igényelnek a
biológiai tisztítórendszerre történő rávezetés előtt.

7

A Duna vízgyűjtő tápanya mérlegével foglalkozó kutatások szerint az ország síkvidéki jellege miatt
vizeink nitrogén és foszfor terhelésének csekély hányada éri el a Duna-Deltát és a Fekete-tengert (a hazai
„visszatartás” foszforra 80 %, nitrogénre 60 % körüli), és valójában a visszatartás csak a Dunában és a
nagy folyókban kicsi.
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(4) Iszapkezelés, iszapelhelyezés megoldása
50 000 LE feletti iszapkezelési agglomerációk kialakítása és iszapkezelési
centrumok létrehozása szükséges, a Szennyvíz programban előirányzott
feladatokon túlmenően. A jövőben a program a mezőgazdasági
felhasználás mellett az iszapok erdészeti, városgazdálkodási és energetikai
célú hasznosítását is előnyben kívánja részesíteni.
(5) Szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés
A települési szennyvíz elhelyezésére a jelenleg még csatornázatlan
területeken alapvetően háromféle lehetőség nyílik:
- Csatornahálózat kiépítése, és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása
(meglévő telepre csatlakozás, új telep, természetközeli tisztítási
lehetőségek stb.),
- Zárt tárolók, és a szippantott szennyvizek elhelyezése meglévő
szennyvíztelepekre vagy folyékony hulladék fogadó telepre,
- A telken belül, szakszerűen kiépített egyedi szennyvíz tisztító és
elhelyező létesítménnyel.
A 219/2004-es Korm. rendelet a kiemelten érzékeny területen (vízbázis
védőterülete, nyílt karszt) tiltja a szennyezőanyag közvetlen bevezetését,
ami értelmezhető úgy, hogy a szikkasztás tilos. Emiatt ezeken a
településeken lakosszámtól függetlenül csatornahálózatra, vagy zárt
tárolókra van szükség. Ezekkel a megoldásokkal és szigorú ellenőrzéssel a
felszín alatti vizek szikkasztásból származó terhelése (a települések alatt ez
elsősorban nitrogén-terhelést jelent) megszüntethető.
A megoldások között a felszíni és a felszín alatti vizek terhelhetőségének
együttes vizsgálata és gazdasági kritériumok alapján kell dönteni. Ennek
szempontjai:
- A gazdasági számítások szerint a zárt tárolók használata a legdrágább
megoldás, a magas szállítási költség miatt (ugyan minden ilyen
elemzés a helyi viszonyoktól függ). Fokozatos felváltása
csatornákkal, újszerű szennyvízelvezetéssel vagy szakszerű egyedi
szennyvízelhelyezéssel jelentősen csökkentené a költségeket és az
összegyűlt szennyvíz illegális bevezetését valamilyen felszíni
hálózatba.
- A
szakszerű
egyedi
szennyvízelhelyezés
a
csatornázással
közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból is közel
egyenértékű megoldást jelent, viszont a költségei jóval
alacsonyabbak. Főként a működés, fenntartás terén mutatható ki
számottevő gazdasági előny, illetve nem nőne a felszíni vizek
terhelése. A szakszerű egyedi elhelyezés nem számít közvetlen
szennyezőanyag bevezetésnek, illetve a 123/1997-es, a vízbázisok
védelméről szóló kormányrendelet engedélyezi a szikkasztást a
hidrogeológiai védőterületen, ha az nem jelent veszélyt a vízbázis
minőségére.
- Amennyiben műszaki akadálya nincs, a 2000 LE-nél kisebb
településméretnél - a nyílt karsztos területek kivételével - általában a
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szakszerű
egyedi
szennyvízelhelyezés
javasolható
hosszútávú
megoldásként. A műszaki megvalósíthatóság kísérleti jellegű
vizsgálatokat igényelhet, amely számba veszi a kötött talajú vagy
magas vízállású területeken alkalmazható megoldásokat is. Csak
ezután,
a
helyi
sajátosságok
figyelembevételével
lehet
megalapozottan dönteni a még csatornázatlan kis és közepes
településekre vonatkozó fejlesztésekről.
Az egyedi szennyvízelhelyezés legegyszerűbb szakszerű (oldómedence és
szikkasztó ágy), megoldása telkenként 300 – 600 ezer Ft-os beruházást
igényel, a helyi adottságoktól függően. Az egyedi kisberendezések ennél
jóval drágábbak, de még mindig versenyképesek lehetnek a csatornázással,
melynek beruházási költsége telkenként akár az 1-1,5 Millió Ft-ot is elérheti
a 2000 LE alatti településeken és a ritka beépítésű területeken. A tervek
szerint hosszabb távon sem csatornázandó települések számából kiindulva,
a szennyvíz elhelyezés egyedi megoldása 100 Mrd-os nagyságrendű beruházási
igényt jelent. A megvalósítás több VGT tervezési ciklusra ütemezhető (2015, 2021,
2027).
(6) Csatorna rekonstrukció
A meglévő közmű rendszerek, köztük a csatornák esetében is egyre
nagyobb gondot jelent a tönkrement vezetékek pótlása, javítása. A közmű
rekonstrukciós feladatok nem képezik a VGT részét, azonban a problémák
negatív és a megoldások pozitív hatásával számolni kell (pl. a csatornából
történő kiszivárgás a talajt szennyezi, az talajvíz beszivárgása pedig a
szennyvízhozamot növeli, amit a telep nem feltétlenül tud kezelni)
(7) Monitoring
A felszíni és felszín alatti monitoring program felülvizsgálata annak
érdekében, hogy a megtett/megteendő költséges intézkedések
eredményeként a vízminőségváltozás megbízhatóan detektálható legyen.
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Szabályozás
(1) Egyes szennyvíztisztító telepeknél a 28/2004 KvVM rendeletnek a 220/2004
kormányrendelet szerint alkalmazott kibocsátási (technológiai és területi)
határértékei helyett a környezeti célkitűzés eléréséhez igazodó egyedi
kibocsátási határértékek előírására lesz szükség. Az egyedi határértékeket a
VGT tervezés során kell a befogadó terhelhetőségének vizsgálata alapján
kell meghatározni.
(2) A befogadók terhelhetőségének megállapításához szükséges a
környezetminőségi (immissziós) határértékek jogszabályban való rögzítése
(az ökológiai és kémiai jó állapot típus-specifikus kritériumai) a VGT-k
alapján.
(3) A költségmegtérülés elvének alkalmazása, az árszabályozás fejlesztése, a
pótlási igények (köztük a csatorna rekonstrukciók) finanszírozási
helyzetének javítására.
(4) Az engedélyek felülvizsgálatának alapjául szolgáló feltételek jogszabályban
történő rögzítése, a vízjogi engedélyek felülvizsgálata (időszakos
vízfolyásba történő bevezetés felülvizsgálata, a hígításon és az
állapotromlás megakadályozásán keresztüli szabályozás lehetősége).
(5) Egyedi szennyvízelhelyezés megvalósítási lehetőségének elősegítése.
(6) A meglévő csatornahálózatra történő rákötés jogi és gazdasági eszközökkel
való ösztönzési rendszerének továbbfejlesztése.
(7) Vízminőségi szempontból indokolt esetekben a külterületeken
(üdülőterületeken) a csatornázás támogatási lehetőségének megteremtése
Megfizethetőség, finanszírozási források

(1) Megvalósító, költségviselő:
Önkormányzat (mind a csatornázás, mind az egyedi elhelyezés esetében). A
fejlesztések EU források és hazai társfinanszírozás segítségével,
önkormányzati önerő hozzáadásával valósulhatnak meg. A működtetést
(beleértve a pótlásokat) a fogyasztók finanszírozzák a szolgáltatási
színvonal és a kiépítettség fejlődése következtében emelkedő díj révén.

(2) Megfizethetőség:
A díjak egyes térségekben és különösen az alacsony jövedelműeknél a
megfizethetőségi korlátot meghaladják, illetve 2015-ig meg fogják haladni.
Amennyiben a díjak növekedése jelentősen túllépi a lakosság teherviselő
képességét, a vízminőségi célok elérésére, a kiegészítő intézkedések
megvalósítására haladékot lehet kérni. A VGT tervezés során minden
esetben meg kell vizsgálni, hogy melyik megoldás okozza a legnagyobb
környezet javulás mellett a legkisebb díjnövekedést. Azt is vizsgálni kell,
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hogy ez a díjnövekedés milyen hatással van a lakosságra. Az előzetes
vizsgálatok azt mutatják, hogy a szakszerű egyedi szennyvízelhelyezés
általában kistelepülési környezetben lényegesen kisebb teher a lakosság
számára, mert a fizetendő díj alacsonyabb a hagyományos csatornadíjnál.
Egyenértékű beruházási támogatási arány esetén a lakossági fejlesztési
hozzájárulási igény nem haladja meg a csatornafejlesztésnél megszokottat.

(3) Támogatási, finanszírozási lehetőségek:
-

-

-

-

-

KEOP 1.2. Szennyvíz-elvezetés és tisztítás (rekonstrukció a projekt 5%ának erejéig). A fejlesztések finanszírozója nagyobbik részben (6080%-ban az állam, illetve az EU, 20-40%-ban az önkormányzat - egy
részét a lakosság közvetlenül fedezi).
A támogatási források felhasználásával a 2000 LE feletti
szennyezőanyag-kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációkban
a lakások 80%-ának korszerű szennyvízgyűjtési rendszerekkel való
ellátása biztosítottá válik (az összes fejlesztés figyelembevételével a
2015-ig várható célérték 89 %; a KEOP-ban erre mintegy 420 Mrd
forrás áll rendelkezésre, amely várhatóan nem lesz elegendő az
elfogadott program változtatás nélküli végrehajtására.
ROP-ok: 2000 LE alatti agglomerációk szennyvízelvezetése (csatornázás
vagy egyedi szennyvíztisztítás) teljes becsült keretösszeg: mintegy 4045 Mrd Ft). A támogatás a forrásigény 85-95%-ára vehető igénybe, az
egyes ROP-okban eltérő mértékben.
Bár az egyedi szennyvízkezelés támogatása mind a KEOP-ból (2000
LE felett), mind a ROP-okból (2000 LE alatt) elvileg lehetséges, ezt a
lehetőséget a pályázók még nem használják ki. Ezért fejleszteni kell a
támogatási rendszert annak érdekében, hogy az általában lényegesen
költséghatékonyabb megoldást jelentő egyedi szennyvízkezelés és
elhelyezés megvalósíthatóvá váljon.
KEOP 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló
energiaforrásból: szennyvíziszapból nyert tüzelőanyag előállítására
szolgáló termelő kapacitások létrehozása, a szennyvíziszap
energetikai célú felhasználása, amelyet a KEOP 2007-től támogat.
Kiegészítő finanszírozási források szükségesek a rekonstrukciók
megvalósítására.
Pénzügyi ösztönzők (UMVP) alkalmazása lehet szükséges a
szennyvíziszap, tisztított szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének
ösztönzésére.

3.3.1.2. Településekről származó egyéb szennyezések
A településen folytatott állattartás és növénytermesztés, az illegális hulladékelhelyezés
(hivatalos elnevezése szerint „elhagyott” hulladék), valamint a közutak
szennyezettsége miatt a csapadék és a lefolyó víz szennyeződik. Utóbbi a
csapadékelvezető rendszereken keresztül a felszíni vizekbe vagy a talajvízbe szivárog.
A szakszerűtlen szikkasztás vagy az elöregedett csatornákból kiszivárgó szennyvíz
mellett ezek a hatások is okai a települések alatti talajvizek általános
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szennyezettségének. További - szinte mindenhol jellemző - talajvíz szennyezők a
temetők és a régebben, például mélyterületek feltöltésére lerakott hulladékok. A
vízszennyezés hatása leghamarabb a magas talajvízállású területeken jelentkezik. A
szennyezett talajvíz – ahogyan arra már utaltunk, kisvízi időszakban veszélyezteti a
településen keresztül haladó vízfolyásokat. Ennek mértékét az is meghatározza, hogy a
mederben lefolyó víznek mekkora hányadát teszi ki a település alóli táplálás, illetve
függ a szennyvízbevezetésektől és a külterületi szennyezőforrásoktól (ld. a következő
pontot). Azokon a településeken, ahol nem épült ki külön csapadékelvezető rendszer,
sok esetben gondot jelent, hogy a szennyvízgyűjtő hálózatba jelentős mennyiségű
esővíz kerül. Ez a tisztító-telepek számára fokozott terhelést jelent. Zivatarok idején a
csapadékvízzel kevert szennyvíz tisztítatlanul ömlik a befogadóba és ott pontszerű
szennyezéseket okozhat. Fokozza a problémát a csapadékvíz illegálisan történő
szennyvízcsatornába vezetése. A legveszélyeztetettebb területek ilyen szempontból a
nagy lefolyású hegyvidéki települések (különösen karsztos területeken).
Az észlelt nitrát-koncentrációban ezeknek a forrásoknak a hatásai együttesen
jelentkeznek, szétválasztásuk csak részletes felmérések alapján lehetséges. A települési
terhelések arányaira vonatkozó becslések szerint a szikkasztás országos átlagban kb.
50%-át teszi ki a települési összes nitrogén-terhelésnek, míg a növénytermesztés és az
állattartás megközelítően azonos mértékben osztozik a másik felén.
Alapintézkedés
Egyes diffúz szennyezőforrások esetében (nitrát, növényvédőszer, szennyvíziszap) az EU
Irányelveknek megfelelően részletszabályokat határoztak meg, de az e pontban tárgyalt
egyéb nem-pontszerű szennyezések esetében konkrét EU Irányelv nincs. Esetükben a
befogadó közegre vonatkozó határértékeket alkalmazzák a hatósági gyakorlatban
(felszíni víz esetén a 28/2004 KvVM rendelet, míg talaj esetén a 10/2000 KöM-EüMFVM-KHVM rendelet).
További intézkedések
Műszaki intézkedések

(1) A belterületi lefolyás, csapadékelvezetés szabályozása
Elsősorban hosszabb távon megoldandó feladat. A VGT szempontjából
olyan térségekben van jelentősége, ahol a belterületről származó terhelés
csökkentésére vízminőség-védelmi okokból is szükség van (pl. a Balaton
partmenti településein). 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).
A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezési feladat az
önkormányzatok felelősségi körébe tartozik, de nem kötelező feladatként.
2004-ben, a települési belvíz és csapadékvíz elvezetési program indításáról
készülő kormány előterjesztés 2005-2009-re mintegy 50 milliárd Ft-os
fejlesztést irányzott elő (a programot nem fogadták el).
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(2) A települések területéről származó diffúz szennyezések csökkentése
A települési termőterületeken (kertek, zárt kertek, parkok) a műtrágyázás,
trágyázás, valamint a növényvédelem módjának, ütemezésének és
adagolásának előírása, összhangban a felszíni vízelvezetés módjával.
Növényvédőszerek esetében kidolgozandó és betartandó az alkalmazható,
illetve tiltott termékek listája. A háztáji haszonállat-tartás szabályozása:
fajonként a megengedett állatszám, fajonként és állatszámtól függően az
istállózás és a trágyatárolás módjának előírása. A közterületek tisztításának,
tisztántartásának megvalósítása.
Szabályozás

(1) A települések területéről származó diffúz szennyezés csökkentéséhez,
illetve megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket a településfejlesztési
tervekkel összehangolva kell megtervezni. Ennek érdekében a „jó
belterületi gyakorlat” szabályozására önkormányzati kötelezés előírása
szükséges. Ide tartozik a települési növénytermesztés és állattartás módja, a
közterületek használata és fenntartása, belvizes, magas talajvízállású
területeken a temetkezési eljárás szabályozása, környezeti szempontból
kedvezőbb temetkezési szokások preferálása stb.
Megfizethetőség, finanszírozási források

(1) Megvalósító, költségviselő:
Önkormányzat, lakosság.

(2) Megfizethetőség:
A bevezetendő „jó gyakorlatok” egy része a fokozatos rekonstrukciók során
betervezhető költséget jelent (a lefolyási viszonyok módosítása); a
lakosságot érintő szabályozási elemek (állattartás, növénytermesztés,
vegetációs eredetű hulladékok) jelenthetnek bizonyos mértékig
megfizethetőségi problémát. Az illegális hulladéklerakások kezelése felszámolásukat követően - alapvetően megelőző jellegű hatósági feladat.

(3) Támogatási és finanszírozási lehetőségek:
-

-

ROP-ok Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés (teljes becsült
keretösszeg: mintegy 30 Mrd Ft-ra tehető). A források jelentős része
(80-85%-a) 2010-ig lekötésre kerül. Várhatóan a források alatta
maradnak az igényeknek, de a jelentősebb feladatok elvégezhetők.
KÖZOP/KMOP/ROP-ok közúti, vasúti és vízi úti elérhetőség javítása:
Ezen intézkedések esetében elsősorban az a feladat, hogy a
beruházások során a fejlesztések az ökológiai szempontok
figyelembevételével valósuljanak meg.
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3.3.1.3. Művelt mezőgazdasági területekről származó szennyezések
A szántóterületekről származó ún. diffúz típusú szennyezés a trágyázásnak és a nem
megfelelő
táblaszintű
védelemnek
tulajdonítható.
A
mezőgazdaság
műtrágyahasználata a 90-es évek elején jelentősen visszaesett, azonban az elmúlt
években - ha kismértékben is - de ismét növekvő a tendencia. Táblaszintű reprezentatív
felmérések alapján a dunántúli dombvidéken és az Északi-középhegység
peremvidékén található szántóterületeken (noha nagy a területi változékonyság), a
tápanyagfelesleg keletkezése a jellemző.
Dombvidéki kisvízfolyásaink legfőbb szennyezési forrása a szántóterületekről bemosódó
talaj, mely főként növényi tápanyagokat, de növényvédőszer maradványokat is szállít a
vizekbe. Sok helyütt a meder közvetlen közelében szántóföldek találhatók, ahonnan védőzónák hiányában - a tápanyag-felesleg gyakorlatilag visszatartás nélkül
közvetlenül a mederbe jut (a szántóföldek közelsége és a védőzóna hiánya egyébként a
gyomok terjedése szempontjából is kedvezőtlen). A vízfolyások és tavak gyakran túl
szűk, védősáv nélküli hullámterei nem teszik lehetővé a mederbe bejutó tápanyag
visszatartását.
A vízgyűjtő távolabbi részéről a tápanyagok jelentős része az erózió-érzékeny területekről
érkezik. Az erózió nem csak a tápanyagok, hanem a fokozott hordalékterhelés miatt is
problémát okoz, emiatt különösen kedvezőtlen, hogy a magyar mezőgazdaság nem
alkalmazza elterjedten a különböző eróziócsökkentő technológiákat (művelési
módokat). Az agrár környezetvédelmi programok önkéntes vállalásai nem
területkorlátosak, így nem megoldott, hogy a támogatások a felszíni vizek
szempontjából fontos erózió-érzékeny területekre koncentrálódjanak. Ebben a
rendszerben az erózióhoz kapcsolódó túlzott foszfor-terhelés még sokáig megoldatlan
probléma maradna.
A síkvidéki területeken a vízfolyások mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezése a
bevezetett belvizekkel érkezik. Jelenleg még nem érvényesül a táblaszintű
vízvisszatartásra való törekvés.
Összességében a felszíni vizek tápanyag terhelésében nagyjából fele-fele arányban osztozik a
pontszerű (szennyvíz) bevezetés és a diffúz szennyezés. A dombvidéki területeken
jellemzően a diffúz (eróziós) terhelés, síkvidéki kisvízfolyásoknál pedig inkább a
szennyvízbevezetések okoznak problémát. A tendencia a további fokozatos eltolódás a
diffúz terhelések irányába.
A felszín alatti vizek szennyezése szempontjából a beszivárgási területeken (a hegyvidéki,
dombvidéki és hátsági területek jelentős része ide tartozik) tapasztalható pozitív
nitrogén-mérleg jelenti a problémát, amely a viszonylag kevés beszivárgó csapadékban
feloldódva jelentős koncentrációjú szennyezést jelenthet. Árnyalja a képet a szervesanyag kínálattól és az oxigén-hiányos zónáktól függő - denitrifikáció (nem
mindenhol szennyeződik a talajvíztartó, ahol a gyökérzónát elhagyó beszivárgás
koncentrációja meghaladja a határértéket) és a talajvíz mélysége (a talajvízszennyeződés hiánya a jelenlegi monitoring szerint , még nem jelenti azt, hogy a terület
nem veszélyeztetett).
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Az öntözés céljából létesített mélyebb kutak a talajvíz-szennyezés függély menti
„leszívásával” jelentenek veszélyt.
A vizek jövőbeli használhatósága szempontjából fontos, hogy a szennyezettség ne haladjon
meg egy bizonyos mértéket, akkor sem, ha az nem jelent közvetlen veszélyt
ivóvízkivételekre vagy ökoszisztémákra. A terhelések elemzése alapján a felszínközeli
víztestek közel felén a nitrát-szennyezéssel veszélyeztetett terület meghaladja a víztest
területének 20%-át. Ebből a település, és a szőlő és gyümölcsös - ahol van általában a
talajvíz szennyezett – legfeljebb 5-8 %-ot tesz ki. A csatornázással a települések alatti
szennyezettség rövid időn belül érdemben nem változik, mivel a felszín alatti vizekben
igen lassúak a folyamatok. A műtrágyahasználat előrejelzett 20-30%-os emelkedése
miatt 2015-re a víztestek szennyezéssel veszélyeztetett terület-aránya is növekedni fog.
A kockázatos állapot oka tehát zömében az intenzíven művelt szántóterületek alatti
szennyezési veszély. A nitrát-érzékeny területekre érvényes jelenlegi „jó
mezőgazdasági gyakorlat” további finomítására, vagy szigorúbb bevezetésére van
szükség.
Alapintézkedés
A „Nitrát Irányelv” és a megfelelő hazai jogszabály előírása szerint a vizek nitrát
tartalma, valamint a veszélyesség mérlegelése alapján megtörtént a nitrát-érzékeny
területek lehatárolása (a mintegy 1500 település közigazgatási határainak megfelelően),
valamint készült egy Nitrát Akcióprogram is (az akcióprogram négyéves szakaszok
szerint működik, jelenleg a harmadik fázisa zajlik a 2008-2011 közötti időszakban),
amelynek célja, hogy a nitrát-érzékeny területeken a vizek nitrát-koncentrációja 50
mg/l alatt legyen. A gazdálkodók folyamatos adatszolgáltatása, és a helyszíni
ellenőrzések során nyert tapasztalatok alapján a program minden új szakasz elején
módosítható, azaz a „jó mezőgazdasági gyakorlat” igazítható a nitrát monitoring
alapján kimutatható változásokhoz.
Az akcióprogram keretében 2008-ig a 8380 nagylétszámú állattartótelepből mintegy
3000 állattartótelep korszerűsítésére történt meg.
A jogszabály tartalmazza a
„trágyázás jó mezőgazdasági gyakorlatát”, amely hozzájárul a vizek jó állapotának
eléréséhez.
A Nitrát Akcióprogram végrehajtása mellett, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével kapcsolatban fennmaradó problémák a következők:
-

-

Nincs minden terület kijelölve, ahol a talajvíz nitrát értékét 50 mg/l alá
kellene csökkenteni.
A Nitrát direktíva és az abban előírt jó mezőgazdasági gyakorlat
alkalmazása - elsősorban az állattartótelepekről származó potenciális
terhelés csökkentése miatt - a felszíni vizek szempontjából kedvező hatású,
de a diffúz terhelés (jó állapot eléréséhez) megkívánt mértékű csökkenése
nem várható.
A jelenlegi kedvezőtlen termőföld szerkezet (tulajdoni és használati
viszonyok) miatt a szerves trágya kihelyezése koncentrálódik az állattartó
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telepek szűk környezetére, így ott kiemelten magas szennyezések is
előfordulhatnak.
A jelenlegi szabályozás területi kiterjedése nem megfelelő. A nitrát érzékeny területek
nem egyeznek a felszíni vizek foszfor terhelése szempontjából veszélyeztetett
területekkel. Mindezek mellett figyelembe kell venni, hogy a fajlagos tápanyag bevitel
egyszerű korlátozásával – a jelenlegi, alacsony szint mellett – további számottevő
terheléscsökkentés már nem érhető el.
További intézkedések
Műszaki intézkedések
(1) Művelési ág- és mód-váltás dombvidéki területeken az erózió és a felszín alatti vizek
nitrát-szennyezésének csökkentésére
A dombvidéki vízgyűjtőkön az eróziós foszfor-terhelés szempontjából közel
500 ezer ha mezőgazdasági terület veszélyeztetett. Mivel a terhelés
csökkentésében (a jelenlegi kismértékű – de növekvő - trágyahasználat
mellett) a tápanyag bevitel korlátozásánál hatékonyabb a terjedési
folyamatokba történő beavatkozás, kiemelt szerepe van a művelési ág- és
mód-váltást
támogató,
környezettudatos
gazdálkodást
ösztönző
támogatásoknak. Szántóterületeken a terhelés csökkenthető a talaj lehordás
(erózió) megfékezésével. Az alkalmazott eszközöktől függően a
költséghatékonyság eltérő: erdősítéssel 45-70%-os, szintvonalas-sávos
műveléssel 20-55%-os, talajtakarással (mulcsolás) 30-60%-os, tábla melletti
szegélyek kialakításával 20-30%-os, a módszerek kombinálásával pedig 5570%-os csökkenést érhetünk el.
A teljes veszélyeztetett terület támogatás alá vonása az első tervezési
ciklusban irreális igény (hosszabb távon a talajvédelmi irányelv szükségessé
teszi az intézkedéseket). A vízminőségi célok eléréséhez a meder közeli
területet érintő beavatkozásokon (lásd 2. pont) kívül a veszélyeztetett
területeknek mintegy 15-20%-án lenne szükség célzott erózió védelmi
intézkedésekre, elsősorban a kiemelt fontosságú állóvizek (Balaton,
Velencei-tó) és a dombvidéki vízfolyásokon létesült (vagy a jövőben
létesítendő) tározók feletti vízgyűjtőkön.
A dombvidéki területek jelentős része esik a nitrát-érzékeny területek
kategóriájába, vagy beszivárgási terület, azaz a felszín alatti víz
veszélyeztetettnek tekinthető. A felszín alatti vizek szempontjából is igaz,
hogy a tápanyaghasználat csökkentésének kicsi a mozgástere, olyan
tápanyag-gazdálkodási tervekre lenne szükség, amelyek hosszú idő
átlagában biztosítják, hogy a termelés során nem keletkezik nitrogéntöbblet.
Hatékony megoldás a megfelelő arányú művelési ág-váltás vagy az
extenzív gazdálkodásra való áttérés is. Ennek szükséges mértéke csak a
nitrát-monitoring
kiterjesztésével,
a
2011-ben
végződő
NitrátAkcióprogram III. fázis eredményei alapján dönthető el. Sürgős kiegészítő
intézkedésekre csak a veszélyeztetett vízbázisokon, illetve a monitoring
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adatok alapján már egyértelműen jelzett szennyezett területeken van
szükség.
A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a földhasználatban
bekövetkező változások több probléma kezelésére alkalmas komplex
lehetőségeket jelentenek, és nem szabad egyetlen szempont alapján
tervezni. A művelési ág-, illetve mód-váltás önkéntes jellegű. Az állam a
támogatási rendszeren keresztül csak a lehetőséget biztosítja, de a tényleges
megvalósulás a gazdálkodó szándékától függ. A költségek jelentősek, ezért
a megvalósítás csakis fokozatos lehet, és alapos hatékonysági elemzéseket
igényel.
A talajerő-gazdálkodásban a műtrágya és szerves trágya kihelyezés
arányának megváltoztatása a szerves trágya javára a hagyományos
módszerekre való visszatérést jelenthetné, amely azonban üzemeltetési
költségnövekedéssel is jár.
Forrásigény: 75 - 100 ezer ha-on művelési ág- vagy mód-váltás.
(2) Ártéri rehabilitáció, a szántók kiszorítása a vízfolyások medre melletti sávból,
védősávok létesítése
Költséghatékonyság alapján a diffúz terhelés csökkentése szempontjából is
igen jó megoldás (a vízfolyások ökológiai állapotjavításának is kiindulási
feltétele, ld. a 3.3.5. pont, és noha az nem tartozik a VGT tárgykörébe, javítja
az árvízi biztonságot is). Hatékonysága kiváló, mert a meder melletti
puffersávok tápanyag-visszatartó hatása ugyan csak 25-40%-os, de költsége
fajlagosan jóval alatta van a területi beavatkozásokénak.
Az intézkedés végrehajtására alapvetően két lehetőség kínálkozik, a meder
melletti, megfelelő szélességű sáv kisajátítása (kis vízfolyások esetén), vagy
az (1) pontban is leírt művelési ág-, illetve mód-váltás az ártéren. A
vízfolyások 2006. évi morfológiai felmérése alapján a dombvidéki kis és
közepes vízfolyások kb. 40%-án beszélhetünk szűk hullámtérről. A
megfelelő arányú rehabilitáció területigénye kb. 10 – 15 ezer ha.
(3) Belvízvisszatartás művelési ág- és mód-váltással, síkvidéki területeken
Síkvidéki területeken a dombvidéki vízgyűjtőkhöz képest az erózió
elhanyagolható. A mezőgazdasági földhasználatból származó terhelés
azokon a területeken jelentős, ahol belvízelvezetés történik. Ebből adódóan
az intézkedések között a belvizek területen való visszatartása a
legfontosabb. A csatornákra települt többcélú tározók vízigényeit azonban
figyelembe kell venni. A tápanyag terhelés mérséklése gyakorlatilag a
felszíni lefolyás csökkentésével arányos. A mélyszántás 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 ezek a területek fokozatosan vizes élőhellyé
alakulnak - a művelést fel kell hagyni. Ahol a belvízelvezetés nem váltható
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ki művelési ág-váltással, a belvíz belvíztározókba vezethető. A tározók
megfelelő méret esetén öntözési célokat is szolgálhatnak, bár a
„szolgáltatás” biztonsága kérdéses. Ugyanakkor vigyázni kell, hogy a
felszín alatti vizek terhelése ne növekedjen számottevően (ez szempont a
vízvisszatartásra alkalmas területek kiválasztásában is).
A felszín alatti vizeket tekintve, a hátsági területeken a becsült szennyezési
arányok nagyobbak, mint amit egyéb célú művelési ág-váltással meg
lehetne oldani. Pontosítani szükséges a nitrogén terhelés hatását a talajban
és a felszín alatti vízben. Speciális monitoringgal a denitrifikáció és a
késleltetés folyamatát kell vizsgálni a tényleges veszélyek feltárása
érdekében. A probléma kiterjedtsége és a bizonytalanságok miatt a
belvízvisszatartás fokozatos kiépítése célszerű, így első lépésben a
vízbázisok védőterületein, és a nitrát-monitoring szerint jelentősen
szennyezett területeken szükséges intézkedni.
Az intézkedések terület- és költségigénye egyedül a vízminőségi
kritériumok alapján itt sem becsülhető, a tervezés több szempontú
mérlegelést
igényel
(területhasználatra
vonatkozó
elképzelések,
vízvisszatartás, vizes élőhelyek arányának növelése stb.).
Szabályozás

(1) A mezőgazdasági eredetű tápanyag-terhelés miatt veszélyeztetett vízfolyás
víztestek vízgyűjtőjén belül a terhelés szempontjából kockázatos területek
(víztestek parti sávja, erózió- és belvíz-érzékeny területek) MEPAR 8 szintű
kijelölése jogszabályban.

(2) A felszíni vizekre diffúz terhelési kockázatot jelentő területek (ahol a
bemosódás lehetősége - erózió, drénezettség, felszíni levezetők - fennáll)
„helyes mezőgazdasági gyakorlatának” meghatározása (figyelembe véve az
átfedések esetén a már kijelölt nitrát-érzékeny területeken meghatározott
helyes gyakorlatot).

(3) A nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata a felszín alatti vizekre vonatkozó
VKI-előírások szempontjából, és az ennek megfelelő módosítások MEPAR
szintű kijelölése jogszabályban.

(4) Az ÚMVP esetében a területalapú közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó
minimálisan
betartandó
szabályok
meghatározása
(„kölcsönös
megfeleltetés”), a környezetvédelmi támogatások esetében pedig a fent
kijelölt területeken a területalapú, normatív kompenzációs kifizetések
kombinálása az önkéntes agrár-környezetvédelmi támogatásokban való
részvétel támogatásával.
8

MEPAR: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer, melyet az uniós mezőgazdasági és
vidékfejlesztési célú támogatások lebonyolítását végző Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) használ azonosítóként
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Megfizethetőség, finanszírozási források
(1)

Megvalósító, költségviselő:
a. Művelési ág- és mód-váltás, valamint védősáv létesítése esetén: a
termőföld tulajdonosa.
b. Belvizek és egyéb vizek (utak, vasutak vízelvezetésének) bevezetése
esetén: belvízcsatornák, illetve utak, vasutak tulajdonosa, kezelője.

(2)

Megfizethetőség:
A kapcsolódó feladatok többségének megvalósíthatóságát elősegítik EU
társfinanszírozást biztosító nemzeti források, amelyek hozzájárul(hat)nak a
tervezett feladatok költségeinek mérsékléséhez. Egyes erdőtelepítési
esetekben szükséges a gazdasági szereplők önereje (mintegy 30%). A többi
földhasználati intézkedés (művelési ág- és mód-váltás, beleértve a part
menti védősávok kialakítását is) finanszírozója 100%-ban az EU és a magyar
állam, mert a gazdák a különböző ÚMVP támogatási lehetőségekből, a
bevételkiesés, illetve a többletköltségek fedezésére megfelelő kompenzációs
kifizetésekhez jutnak.

(3)

Támogatási, finanszírozási lehetőségek:
ÚMVP agrár-környezetvédelmi források: gazdálkodók részére (részletesen lásd
a „Finanszírozási összesítő” táblázatban):
- A „Natura 2000” gyepterületeken és a „kedvezőtlen adottságú
területeken” normatív támogatásban részesülnek a gazdálkodók
mintegy 350 ezer ha területen.
- Önkéntes
támogatási
rendszerben
(Agrár-környezetvédelmi
kifizetések) támogatással érintett terület várhatóan eléri a 2800 ezer
ha-t (ebből új kötelezettségvállalás 1400 ezer ha). Ezek a területek
azonban nem feltétlenül esnek egybe a VKI által beavatkozást
igénylő területekkel. Művelési ág-váltás a program hatására
összesen mintegy 300 – 350 ezer ha területen valósulhat meg (ezek
mintegy
80%-át
az
agrár-környezetvédelmi
kifizetések
tartalmazzák). A gazdálkodók számára a művelési mód-váltást
szolgáló beruházásokra is rendelkezésre állnak források. Várhatóan
a mezőgazdaságban gazdálkodók számára szigorodnak a közvetlen
támogatások igénybevételéhez kötött „Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti
Állapot”
szabályai
további
vízgazdálkodási
követelményekkel.
ÚMVP: A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés: Az
ÚMVP alapján „csak a Víz Keretirányelvnek megfelelő, vízjogi engedéllyel
rendelkező, a vízkészleteket nem veszélyeztető, pozitív vízmérleggel
rendelkező, a környezeti és természeti értékeket megóvó, a fenntartható
fejlődés kritériumainak megfelelő beruházások támogathatók.”
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3.3.1.4. Külterületi pontszerű szennyezőforrások
A talajvizek szempontjából jelentős pontszerű szennyezőforrásokat jelentenek az
intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek, ezek közül is főleg a hígtrágyás
technológiával üzemelő telepek. Egy 1996-98. évi felmérés szerint az évente termelődött
hígtrágya mennyisége országosan mintegy 11 millió m3. Ennek az elhelyezésére kb. 80
ezer ha mezőgazdasági területre volt szükség. Fontos feladat a hígtrágyás technológia
kiváltása és általában a trágyatárolás és szerves trágya kihelyezés megfelelő megoldása.
A Nitrát Irányelv és az Integrált Szennyezés-megelőzés és ellenőrzés (IPPC) Irányelv
alapján végrehajtott korszerűsítések az állattartótelepek közel felét érintik.
A külterületi kommunális hulladéklerakókból elszivárgó csapadékvizek, a nem
megfelelő hatékonyságú természetközeli szennyvízelhelyezés és a dögkutak általában
lokális problémákat jelentenek. Számuk miatt elsősorban a hulladéklerakók
érdemelnek figyelmet – ennek megfelelően a korszerűsítésükre jelentős forrásokat
fordítunk.
A vonatkozó EU hulladékos irányelvek (legfontosabbak: 2006/12/EK irányelv a
hulladékról:, 1999/31/EK irányelv a hulladéklerakásról) hazai végrehajtásának
következtében az elmúlt években a kommunális hulladéklerakók vonatkozásában
sikerült áttörést elérni. Az elszállított hulladék teljes egészében rendezett lerakókba
került, az adatok alapját képező hulladéklerakók mindegyike rendelkezett engedéllyel.
Az ISPA és Kohéziós Alap támogatások segítségével új, a jogszabályokat minden
tekintetben kielégítő, műszaki védelemmel ellátott települési szilárd hulladék lerakók
épültek az elmúlt évek folyamán. Az országban 2003-ban 2667 db bezárt és felhagyott,
de nem rekultivált, illetőleg 2009-ig bezárásra kerülő és rekultiválandó lerakó volt
található. 2008-ban csak 141 db lerakó működik az országban, ebből 73 korszerű. 68
lerakót 2009. július 15-ig be kell zárni. Folyamatban van továbbá mintegy 350 lerakó
rekultivációja. Nagy költségigényű és hosszútávú feladat az összes elavult
hulladéklerakó rekultivációja, még mintegy 2232 db lerakót kell rekultiválni.
Alapintézkedés
A „Nitrát-Irányelv”szerepel a 3.3.1.3. pontban. Itt azt kell kiemelni, hogy a NitrátAkcióprogram keretében 2002 és 2007 között a 8380 nyilvántartott nagylétszámú
állattartótelep közül mintegy 3000 korszerűsítése történt meg. A Program keretében
2012-ig további intézkedéseket fognak megvalósulni. Az egységes környezethasználati
engedélyköteles tevékenységi körben (IPPC) 600 nagy állattartótelep korszerűsítése
folyik.
Magyarországon a hulladékgazdálkodás feladatait az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv, a statisztikai tervezési régiókra vonatkozó területi hulladékgazdálkodási terveket,
a települési hulladékokra helyi hulladékgazdálkodási terveket, a jelentősebb
hulladéktermelő vállalkozásoknak pedig egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell
készíteniük. A települési hulladékgazdálkodás, benne a települési szilárd hulladék
lerakás legfontosabb elveit szabályozza az 1999/31/EK irányelv a hulladéklerakásról (s
az ezt adaptáló hazai jogszabály 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet). E szerint a 2009.
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július 16. után nem működhet olyan hulladéklerakó, amely nem rendelkezik az
irányelv követelményeit ki nem elégítő műszaki védelemmel.
További intézkedések
Műszaki intézkedések
(1) Hulladéklerakók rekultivációja
Folytatni kell a bezárt hulladéklerakók rekultivációját.
Szabályozás

(1) Az állattartótelepek hatásvizsgálati kötelezettségének szigorítása.
A jogszabály módosítása szükséges, úgy hogy a jogszabály a 300 számos
állat méretet meghaladó (vagy szigorúbb előírásként méretmegkötés
nélkül) állattartó telepekre környezeti hatásvizsgálat kötelező készítését írja
elő a víztestekre diffúz terhelési kockázatot jelentő azon területeken, ahol a
bemosódás lehetősége (erózió, drénezettség, felszíni levezetők) jelentős.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
- Állattartótelepeken a trágyatárolás esetén: állattartó telep
tulajdonosa.
- Hulladéklerakó tulajdonosa (önkormányzat v. egyéb), üzemeltető.
(2) Megfizethetőség:
A mezőgazdaságban jelent terhet. A települési hulladékkezelési díj
növekedése már ma is megfizethetőségi problémákat okoz.
(3) Támogatási, finanszírozási lehetőségek:
- ÚMVP: Állattenyésztést szolgáló beruházások (ezen belül:
szervestrágya tárolását és hasznosítását szolgáló beruházások,
beleértve a biogáz-létesítményeket, a termőföldi újrahasznosítás
támogatása, a takarmány termelés – állattenyésztés – trágya
elhelyezés ciklus helyreállítása)
- KEOP 1.1. Hulladékgazdálkodás
- KEOP 2.3. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése
- ROP-ok Települési hulladéklerakók rekultivációja
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3.3.1.5. Tározók, halastavak és horgásztavak
A hazai, dombvidéki vízfolyások jelentős részén találunk tározókat, melyek folyamatos
feliszapolódása gondot jelent. A vízfolyásokban, különösen a duzzasztott szakaszokon
(tározókban) a lebegőanyaghoz kötött foszfor felszabadulhat és bekerülhet a
tápanyagforgalomba. Emiatt a tározók vize nyaranta algásodik, és ennek hatása
érezhető az alvízi szakaszokon is.
Az állóvizek minőségét tovább ronthatja a halastavi, horgászati hasznosítás.
Időszakosan jelentkező, de jelentős problémát okoz a halastavak vízleeresztése, mely
lökésszerű, szerves- és tápanyagterhelést jelent az alvizekre. A víztestek jelentős
hányada egyben halászati hasznosítású állóvíz.
A természetes vizekbe telepített halak fajösszetétele inkább tükrözi a horgászati
szokásokat, mint az ökológiai szemléletet. További probléma a parti sáv növényzetének
átalakítása megfelelő horgászhelyek kialakítása céljából (víziállás). A halgazdálkodás, a
vízminőségvédelem és az ökológia szempontjai nem minden esetben egyeztethetők
össze. Konfliktus esetén a társadalmi egyeztetés során kell dönteni, hogy a halászati
hasznosítás fenntartható-e.
E területhez tartozó – és sokszor a természetes tavak, holtágak esetében is előforduló probléma, hogy a feliszapolódott tározó vízminőség-javítási célú kotrásakor a szervesés tápanyagban dús, termőföldi hasznosításra alkalmas iszap gyakran nem hasznosul,
csak depóniákban helyezik el.
Alapintézkedés
Erre vonatkozó konkrét EU Irányelv nincs. A hazai szabályozás engedélyezési eljáráson
keresztül szabályozza a vizek igénybevételével, használatával és a vízi munkákkal
kapcsolatos tevékenységeket.
További intézkedések
Műszaki intézkedések
(1) Jó halgazdálkodási gyakorlat alkalmazása
A jó halgazdálkodási gyakorlat elveit kidolgozták, azonban a hazai
tógazdaságok többsége még nem felel meg ennek. Halastavak esetében a
vízkivétel és (vízminőségvédelmi szempontból) a leeresztés szabályozására
van szükség. Az intézkedés korlátozás jellegű, gazdasági hatását vizsgálni
szükséges.
(2) Mederből származó „belső terhelés” csökkentése (kotrás, üledék-kezelés és
egyéb, tavon belüli vízminőség javító intézkedések).
(3) A vízkormányzással kapcsolatos intézkedések, melyek kifejezetten a vízminőség
javítását szolgálják (vízpótlás – elsősorban holtágak esetében alkalmazandó
intézkedés).
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(4) Előülepítők, szűrőmezők tározók, állóvizek előtt a hordalék terhelés és a
tápanyag terhelés csökkentésére.

Szabályozás
(1) Egyedi határérték megállapítása egyes kibocsátókra a VGT-k alapján
(2) Környezetminőségi (vízszennyezettségi) határérték megadása egyes
víztestekre
(immissziós
határértékek
foszfor
és
nitrogén
szennyezőanyagokra).
(3) Ökológiai szempontú műszaki követelmények jogszabályi szintű
szabályozása, műszaki irányelvek kidolgozása, meglévők módosítása.
(4) Eltávolított szennyezett üledék kezelésének és elhelyezésének szabályozása.
(5) A jó halgazdálkodási, horgászati gyakorlatok meghatározása.
(6) Az eltávolított szerves-, és tápanyagban dús, de nem szennyezett üledék
mezőgazdasági
elhelyezésének,
vagy
egyéb
újrahasznosításának
ösztönzése.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
Tározók, halastavak tulajdonosa, kezelője.
Vízhasználó (halászat, horgászat).
(2) Megfizethetőség:
A szennyvízkibocsátó és vízhasználó döntően saját forrásból fedezi a
többletköltségeket,
esetenként
versenyképességi,
megfizethetőségi
probléma jelentkezhet. Fontos az állami, önkormányzati intézkedéseknél az
építés, egyszeri beavatkozásokon túl a fenntartás, működtetés biztosítása.
(3) Támogatási, finanszírozási lehetőségek:
ROP-ok Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések
HOP (Halászati Operatív Program) 2. Akvakultúra prioritás-támogatást
biztosít többek között a környezetterhelést csökkentő beruházásokhoz
(2.1.1. intézkedés), és Natura2000 területen a természeti értékek megőrzését
szolgáló infrastrukturális fejlesztésekhez, és a korlátozások ellentételezésére
kompenzációt biztosít.
Környezeti célkitűzés, ütemezés
Összefoglalva a szerves anyagok és a tápanyagok által okozott szennyezések
csökkentésére vonatkozó intézkedések várható hatását, a környezeti célkitűzések
szempontjából a következő megállapítások tehetők:
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Az alapintézkedésekkel (Szennyvízprogram, Nitrát-Akcióprogram, IPPCengedélyezési eljárások, Hulladék Irányelvek javulás érhető el a felszíni és a
felszín alatti vizek állapotában. Az intézkedések fontos előrelépést
jelentenek a jó állapot elérése felé vezető úton, illetve elengedhetetlenek a
további romlás megakadályozásához. Az alapintézkedések önmagukban
azonban nem oldják meg 2015-ig az összes felszíni víztest esetén a jó állapot
eléréséhez szükséges szennyezőanyag csökkentést (szerves anyag, tápanyag
terhelés), és nem oldják meg a problémát a felszín alatti víztestek nitráttartalma szempontjából sem. Kiegészítő intézkedésekre van szükség,
melyek ütemezésekor figyelembe kell venni a gazdasági szempontokat is.
(1) A nagy folyók esetében a probléma és a megoldás is alapvetően a külföldi
felvízi terhelések alakulásától függ. Ez nemzetközi, illetve kétoldalú
egyeztetések alapján a jó állapot elérésének ütemezését határozza meg.
(2) A dombvidéki kis és közepes vízfolyások esetében a Nitrát-Akcióprogram
teljesítése, a Szennyvízprogram ésszerű végrehajtása, párosulva az eróziós
terhelés szempontjából érzékeny területekre összpontosító földhasználatváltással és a meder melletti területek rehabilitációjával sok vízfolyáson
hozhat látványos eredményt, de az ökológiai állapotban várható javulás
mértékére pontos előrejelzés nem készíthető (elsősorban a hidrológiai,
morfológiai és terhelések okozta hatótényezők összetett volta és az időben
késleltetett ökológiai válasz miatt). 2015-ig nem lehet reális cél az összes
víztest esetében a jó állapot elérése, a beavatkozások ütemezésénél fontos
szempont kell legyen a hatékonyság és a jelenleg még jó állapotú víztestek
megőrzése.
(3) A síkvidéki vízfolyásokon (beleértve a víztestként kijelölt csatornákat is) a
szennyvízelhelyezéshez javasolt kiegészítő programok végrehajtása,
valamint a csatornák parti sávjának rehabilitációja (a közvetlen szántóföldi
terhelések visszaszorítása, és a fás vegetáció kialakításával az árnyékolás
elősegítése), és végül az indokolatlan duzzasztás megszüntetése hozhat
eredményeket. Az ütemezés és a hatékonyság megítélésében hasonlóak a
bizonytalanságok, mint a dombvidéki vízfolyásokon.

(4) A veszélyeztetett sekély felszín alatti víztestek esetében a jelenlegi gyenge
állapot intézkedések esetén is csak lassan fog javulni. A jó állapot
elérésének határideje a 2006. december 22-én indított monitoring program
eredményeként megfigyelendő javulás üteme alapján csak később
állapítható meg. 2015-ig csupán ott várható javulás, ahol felszámolható
pontszerű szennyezés okozza a problémát, és a rendszer átöblítődése gyors.
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3.3.2. Felszíni vizek szennyezése veszélyes anyagokkal
A probléma leírása
A felszíni vizek kémiai állapotát a vízi környezetet veszélyeztető vegyi anyagok
előfordulása szempontjából kell vizsgálni. A különböző ipari termelési folyamatok
során előállított, vagy azok mellékhatásaként képződő (például az égési folyamatokból
származó policiklikus aromás szénhidrogének) anyagok közül nagyszámú szerves és
szervetlen vegyület található meg a vizekben. Ezek közül 33, különös aggodalomra
okot adó anyagcsoportot, anyagot az Európai Unió az úgynevezett „elsőbbségi
anyagokként” határozott meg. Elsőbbségi anyagok (vagy listás anyagok) jelentős
kockázatot jelentenek a vízi környezetre, vagy a vízi környezeten keresztül az
élővilágra (pl. a bioakkumuláció révén). Az elsőbbségi anyagokon túlmenően a VKI
VIII. Melléklete 12 anyag csoportot határoz meg, melyek között szerves (növényvédő
szerek, perzisztens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos
szerves toxikus anyagok), továbbá szervetlen (nehéz fémek) anyagok, vagy ezek
lebomlási termékei találhatók meg. Ebbe a körbe tartoznak a hatásuk szempontjából
karcinogén vagy mutagén tulajdonságokkal rendelkező anyagok, illetve a
hormonháztartást zavaró (EDS) anyagok.
A veszélyes anyagokat illetően kevés és hiányos ismerettel rendelkezünk a
szennyezőforrásokról és a vízi környezetben való előfordulásukról.
Az elsőbbségi anyagnak minősített szennyezőanyagokra a felszíni víztestekre
vonatkozó környezetminőségi határértékeket (EQS értékeket) közösségi szinten
határozzák meg, ezt Magyarország is tudomásul vette és alkalmazta a vizek kémiai
állapotának jellemzésekor. Ezen túlmenően, az „Egyezmény a Duna védelmére és
fenntartható használatára irányuló együttműködésről (Szófiai Konvenció)” keretében a
dunai országok megállapodtak, hogy a Duna-medencében a VKI elsőbbségi anyagokon
kívül releváns veszélyes anyag a króm, cink, arzén, réz és a cianid. Ezekre a
szennyezőanyagokra a felszíni vizekben a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság
(ICPDR) által meghatározott felszíni vízminősítési határértékei mértékadóak.
Az elsőbbségi anyagokra közel teljes komponenskörű állapotfelmérés 2006-ban indult,
azonban a VKI követelmények szerint értékelhető statisztikai eredménysorozat
mindössze 40 víztestre áll rendelkezésre (az évi átlag alapján végzett minősítéshez 12
mérés szükséges). Az adatok értékelését nehezíti, hogy egyes komponensek (pl. a
higany) esetében az alkalmazott analitikai módszerek nem teszik lehetővé az EQS
tartományában való pontos mérést. A kevés adat és az analitikai bizonytalanságok
miatt a felszíni vizek kémiai állapotáról alkotott képünk egyelőre nagyon bizonytalan.
Az évi átlagra vonatkozó határértékeket meghaladó elsőbbségi anyagok között
előfordultak nehézfémek (kadmium, higany), peszticidek (lindán, trifluralin,
endoszulfán, diuron, izoproturon) és egyéb szerves mikroszennyezők (dietil-hexilftalát,
hexaklórbenzol, pentaklórbenzol, hexaklór-butadién). A túllépések többsége a határon
átlépő, nagyobb folyóinkon volt tapasztalható, elsősorban a Tisza vízgyűjtőn (FelsőTisza, Szamos, Kraszna, Kőrösök, Berettyó). A mérések mutattak határérték-túllépést a
Duna, Mosoni-Duna, Zagyva és a Kapos folyókon is, de ezek mértéke és száma nem
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jelentős. A területi eloszlás jellegzetességeiről megbízható következtetést csak további
méréssorozatok eredményeinek ismeretében lehet majd adni.
Az egyéb fémek vonatkozásában a méréseink megbízhatóbbak és a monitoring
hosszabb múltra tekint vissza. Ez alapján ismert és jelentős probléma a Tisza egyes
mellékfolyóival rendszeresen érkező nehézfém szennyezés, így a Túron érkező
cinkszennyezés, másrészt a rendkívüli szennyezésként előforduló, rövid idejű, de
kiemelkedő nagyságú terhelések, amelyek elsősorban szintén a Tisza vízgyűjtőjén
voltak jellemzőek az utóbbi években (nagybányai cianid szennyezés, borsabányai
nehézfém szennyezés 2000-ben). A fémek közül réz, cink, higany (bár utóbbi esetében a
mérési pontatlanságok jelentősek) hazai vizeinkben is megtalálható határérték feletti
koncentrációban. A szennyezések okainak feltárásához a terhelések ismerete szükséges.
Az ipari (közvetlen) és a kommunális szennyvízkibocsátások esetében az elsőbbségi
anyagok és az egyéb veszélyes anyagok közül a nehézfémekre rendelkezünk mérési
adatokkal. A szerves kibocsátást gyűjtő paraméterekkel mérik a kibocsátónál, melyből
az esetek többségében nem lehet tudni hogy az milyen arányban tartalmaz listás
anyagot. A szennyvíz kibocsátási adatok alapján a veszélyes anyagok, és köztük a
fémek (beleértve a nehézfémeket is) kibocsátásának túlnyomó hányadáért a települési
szennyvizek a felelősek, a közvetlen ipari kibocsátók terhelése arányaiban is elenyésző.
A szennyezőanyag forrás nem csak a háztartásokban, hanem sokkal inkább a
közlekedés, belterületekről lefolyó csapadékvizekben keresendő, de a települési
szennyvizek tartalmazzák a közvetett (a közcsatornát terhelő) ipari kibocsátók
szennyező anyagait is. Az ismert terhelések és a befogadókban tapasztalt határértéket
meghaladó koncentrációk közötti ok-okozati kapcsolatok az esetek többségében nem
tárhatók fel. A szennyezések nagyobb hányadáért feltehetően az ismeretlen, vagy
diffúz források a felelősek (pl. fémszennyezés származhat a mezőgazdasági
területekről, szerves trágya, műtrágya vagy szennyvíz iszap elhelyezésből). Ismételten
hangsúlyozzuk, hogy a rendelkezésre álló hazai adataink/ismereteink nagyon
hiányosak. Az érvényes kibocsátási adatgyűjtési szabályozás és annak gyakorlata nem
teszi lehetővé a veszélyes anyagok pontszerű és diffúz szennyezőforrásokból eredő
terheléseinek meghatározását.
A veszélyes anyagokra vonatkozó intézkedések (ideértve az IPPC, a SEVESO és a
Növényvédőszerekre vonatkozó irányelvek alkalmazását is) alapvetően szabályozás
jellegűek, melyek mindenekelőtt a szennyezés-csökkentést, illetve a szennyezés tiltását
célozzák, és a terhelések és azok vízminőségi következményeinek feltárását
(monitoring) kell, hogy elősegítsék.
Alapintézkedés
Magyarországnak kötelessége, hogy alapintézkedésként hatályba lépteti azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos összes irányelvnek megfeleljen.
A szennyezés-csökkentést, ezen belül a technológiák hazai alkalmazásának bővítését a
vonatkozó jogi szabályozás ösztönzi, illetve kényszeríti ki. Az EU-hoz való
csatlakozásunkkal a korábbi vízvédelmi szabályozás alapvető változásokon ment
keresztül. A korábbi területi kibocsátási határértékeket korszerűbb, többszintű
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kibocsátási határértékrendszer váltotta fel, amelyben szerepet kapnak egyes iparágakra
meghatározott technológiai kibocsátási határértékek, a területi és az egyedi
határértékek is. A technológiai határértékek annyiban jelentenek újdonságot a
korábbiakhoz képest, hogy a mindenkori technológiai színvonal oldaláról közelítik meg
az elvárható kibocsátásokat, vagyis visszatükrözik az adott időszak lehetséges legjobb
technológia (BAT) és környezeti gyakorlat elvárásait.
A vízvédelmi szabályozás másik fontos eszköze, hogy a vízminőségi célkitűzések
megvalósítása érdekében a hatóságoknak lehetőséget biztosít egyedi vízgyűjtő területi
határértékek bevezetésére. Ez a befogadó védelmének oldaláról szabályozza a
kibocsátásokat és a technológiai határértékekhez képest szükség szerint további
szigorítást jelenthet. Problémát jelent azonban, hogy a rendelet sok iparág és sok
veszélyes szerves anyag esetén csoportparaméterekkel szabályozza a kibocsátást, ezért
csak részben alkalmas a veszélyes anyagok kibocsátásának regulációjára.
Elkészült a hazai országos szennyezés-csökkentő program, amely a fémek és egyéb
hagyományos szennyezők emisszió-csökkentését irányozza elő.
Az IPPC Irányelvben előírt „elérhető legjobb technika” bevezetéséhez, illetve a
veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvek előírásainak teljesítéséhez szükséges
intézkedéseket nem a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben kell meghatározni, de abban
ellenőrizni kell a külön megtervezett intézkedések működését és hatásukat a vizek
állapotára. Ha ezek az intézkedések nem elégségesek a vizek jó állapotának eléréséhez
és megőrzéséhez, akkor kiegészítő intézkedéseket kell tervezni. Az irányelv hatálya alá
tartozó létesítmények környezeti tevékenységének szabályozására az illetékes
hatóságok (Magyarországon a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőségek) egységes környezethasználati engedélyt adnak ki. Az
irányelvet a magyar jogrendszerben a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szabályozza. Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) köteles üzemek
(veszélyes és/vagy nagy üzemek) részére a határértékek teljesítésének határideje 2007
volt, míg a többinél 2010.
EU tagságunk által a szabályozás a mezőgazdasági kemikáliák használata terén
megszigorodott, és a jövőben további jelentős változások, bizonyos szerek
forgalmazásának tiltása várható. A régebben használt, mára már kivont peszticidek
maradványai (pl. atrazin) azonban még haza vizeinkben (főként a mezőgazdasági
területek alatti talajvizekben) kimutatható.
A veszélyes anyagok vonatkozásában a fő kockázati tényezőt az ismeretlen anyagok
(évente igen nagyszámú új kemikáliát állítanak elő és forgalmaznak), a rendkívüli
szennyezések és a diffúz terhelések okozzák. Az intézkedéseknek – a szigorú hatósági
ellenőrzés mellett – a vízminőségi vizsgálatok végrehajtására kell koncentrálnia.
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További intézkedések
Műszaki intézkedések

(1) Bővíteni kell a felszíni vízminőségi mérési hálózatot, a 2006-2007 évi
adatgyűjtés tapasztalatai alapján ki kell jelölni újabb mérési helyeket.
Azokon a víztesteken, ahol az első felmérés túllépést mutatott és a
szennyezés oka nem ismert, vizsgálati monitoringot kell indítani.

(2) Forrásigény: A vízminőségi monitoring-hálózat bővítésére, a vizsgálandó
komponenskör kiterjesztésére a jelenlegi monitoring-rendszer működési
költségét legalább évi 300 Millió Ft-tal kellene növelni.

(3) Szükséges

az analitikai módszerek felülvizsgálata, a laborok
műszerparkjának fejlesztése és személyi állományának bővítése, a
végrehajtás költség-hatékonyságának növelése. El kell érni, hogy a ma még
„problémásan” mérhető komponensek mindegyike esetében megbízható és
elegendő gyakoriságú mérési adattal rendelkezzünk. Analitikai
minőségbiztosítási programokkal kell növelni a mérési megbízhatóságot,
meg kell erősíteni a kibocsátók ellenőrzésére kialakított önkontroll
rendszert. Megbízható és elegendő mérési adat hiányában az intézkedések
nem tervezhetők kellő biztonsággal.

(4) A veszélyes szennyezőanyagok potenciális baleseti szennyezőforrásainak
kárelhárítási terveit felül kell vizsgálni a területi vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés során.
Szabályozás

(1) A vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó rendelet módosítása oly
módon, hogy az alkalmas legyen az új EU veszélyes anyag irányelv
szabályozására is. Bővíteni kell az ellenőrzés során vizsgált paraméterek
körét, meg kell határozni a csoportparaméterek helyett mérendő
komponenseket. Ki kell dolgozni az önellenőrzés szabályait, az emisszió és
a befogadó mérésére vonatkozóan egyaránt.

(2) Eddig még nem szabályozott ipari szennyvizek, hűtővizek technológiai
határértékekkel történő szabályozása.

(3) Egyedi határérték megállapítása egyes kibocsátókra (veszélyes anyagokra).
(4) Környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezése az egyedi határértékek
alapján a működési engedélyek módosítása érdekében. A közvetlen
kibocsátókra vonatkozó működési engedélyek megújításánál a keveredési
zónák megállapítása.

(5) Az IPPC BAT (Legjobb Elérhető Technika) korszerűsítés igazodjon a
veszélyes anyag komponenskörhöz.

_________________________
46

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve – Országos háttéranyag

(6) Emissziós leltárok készítése elsőbbségi és egyéb veszélyes anyagokra 2012ig.

(7) A veszélyes anyagok forrásainak és vízi környezeti előfordulásainak
nyilvántartására szolgáló adatbázisok fejlesztése.

(8) Szerves trágya, műtrágya és szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezésének
korlátozása abban az esetben, ha az ilyen tevékenység vízszennyező hatását
monitoring kimutatja.

(9) Növényvédőszerrel szennyezett felszíni, vagy felszín alatti víztestekre
növényvédőszer terhelési kockázatot jelentő területek MEPAR szintű
kijelölése jogszabályban (vízgyűjtő területek), illetve ezen területeken: A
gazdálkodók számára (a növényvédőszerek korlátozására vonatkozó
előírások betartásából adódó többletköltségek és a kieső jövedelem miatti)
kompenzációs kifizetések biztosítása (ÚMVP).

(10) Környezetirányítási (ISO 14001) vagy környezetvédelmi vezetési (EMAS)
rendszer bevezetésének ösztönzése
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
Szennyvízkibocsátó (ipar),
használó).

termőföld

tulajdonosa

(növényvédőszert

(2) Megfizethetőség:
Itt alapvetően a „szennyező fizet elv” érvényesül. A szennyvízbírság
ösztönző szintjének fenntartása esetén érdekelt a szennyező az intézkedés
megvalósításában. Eddigi elemzések igazolták, hogy a jelenlegi
követelmények betartása jellemzően nem okoz az iparban megfizethetőségi
gondokat. A mezőgazdaságban a szigorodó szabályozás (növényvédőszer)
megfizethetőségi gondot okozhat, de ez, mint alapintézkedés
következménye nem kerülhető el.
(3) Támogatási lehetőségek:
- GOP 2.1.1. Komplex vállalati technológia-fejlesztés (támogatás
mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a).
- ÚMVP 214. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések: eseti
(növényvédőszerek tiltása, vagy korlátozása célprogramjainak
többségében megtalálható).
Környezeti célkitűzés, ütemezés
Elsődleges cél a kémiailag jó állapot megtartása, illetve megvalósítása a felszíni
víztesteken. A veszélyes anyagok szempontjából jó állapot kritériumait a
környezetminőségi előírások tartalmazzák. A külföldi eredetű szennyezésekkel terhelt
víztesteken az EU szabályozás szerint a tagállamok nem szegik meg kötelezettségeiket
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valamely EQS-érték határokon átterjedő szennyezés okozta túllépésével, amennyiben
éltek a 2000/60/EK irányelv vonatkozó rendelkezései adta lehetőségekkel.

3.3.3. A használt termálvizek
vízfolyásokban

által

okozott

vízminőségi

problémák

A probléma leírása
Termálvíznek (hévíznek) a 30 oC-nál melegebb felszín alatti vizeket nevezzük, ezek
változatos eredetűek, korúak, összetételűek és hőmérsékletűek. Magyarország jelentős
termálvíz kinccsel rendelkezik, amely összetétele, hőtartalma révén háromféle módon
hasznosítható: gyógyászati célra, termálfürdőkben és energianyerésre. Az ország
területén több mint 1.500 termálvíz kutat tartanak nyilván. Ebből több mint 900 kút
üzemel, amelynek mintegy 31%-a balneológiai célú, több mint negyedük ivóvíz
ellátásra hasznosul, és közel fele szolgál direkt hőhasznosítási célokra. A
közegészségügyi hatóság által elismert ásvány- és/vagy gyógyvizek jelentős része
termálvíz. A kitermelt hévíz hőtartalmát általában a mezőgazdaságban üvegházak
fűtésére, épületek, uszodák fűtésére, használati melegvíz termelésre, esetenként
távfűtésben hasznosítják. A kutak összes névleges kapacitása meghaladja az 1.450
m3/percet.
A termálvizekkel kapcsolatban vízminőségi problémát jelent a használt víz elhelyezése.
A VKI felszín alatti vizekre vonatkozó vízminőségvédelmi előírásai szerint a használt
termálvíz abban az esetben sajtolható vissza a felszín alá, ha a hasznosítás emberi
eredetű szennyeződéstől mentes, azaz csak a termálvíz zárt rendszerű hasznosítása
esetén.
A másik lehetséges elhelyezési mód a felszíni vizekbe vezetés, amelynek során a
termálvíznek a felszíni víztől esetenként jelentősen eltérő magas sótartalma,
ionösszetétele és hőmérséklete, valamint ezzel összefüggésben a befogadó
ökoszisztémájának átalakulása okozhat gondot (faji összetétel változása, idegen, esetleg
invazív fajok elterjedése). További problémát jelenthet az, hogy a hévíz kutak egy
részében jelentős a fenol (és származékai) valamint a PAH vegyületek előfordulása. A
gyógyászati és termálfürdői hasznosítás esetén a bakteriális szennyezettség is okozhat
nehézséget. A felszíni vizekbe történő bevezetés kedvezőtlen következményeit
technológiai megoldásokkal lehet mérsékelni. A használt termálvizek elhelyezése
különösen gondot okoz a Dél-Alföldön, ahol fajlagosan a legtöbb kút található, a
befogadók kis vízhozamú vízfolyások (sok esetben csatornák). A belvízelvezetés és az
öntözési igények korlátozhatják a bevezethetőséget felszíni vízbe, valamint e területen
mutatkozik a legnagyobb kapacitásigény a termálvizek hasznosítására (Csongrád és
Békés megye). A termálvíz felszíni elhelyezésének hatásai gyakran kimutathatóak a
sekély felszín alatti vizek sótartalmának megemelkedésében is. Ez a szennyezett víz
felszín alatti víztől függő élőhelyeket veszélyeztethet és akadályozhatja az öntözővíz
hasznosítást.
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Alapintézkedés
A VKI az alapintézkedések között sorolja fel a felszín alatti vizekbe történő közvetlen
bevezetések szabályozását, amelyet a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet ültet át a hazai
jogrendszerbe. A jogszabály a visszasajtolás feltételeit határozza meg, oly módon, hogy
az ne veszélyeztesse a felszín alatti víztest jó kémiai állapotát, illetve hozzájáruljon
annak a felszín alatti víztestnek a jó állapotához, ahonnan a vízkivétel történik. A
termálvízhasználat mennyiségi kérdéseivel a felszín alatti vizek mennyiségi állapotáról
szóló fejezetben foglalkozunk részletesebben.
További intézkedések
Műszaki intézkedések

(1) Felszíni vizekbe történő bevezetés jó gyakorlatának kialakítása
A felszíni vízbe történő bevetés csak akkor lehetséges, ha hőfoka megfelelő,
sótartalma lecsökkent, nincsenek benne mikroszennyezők. A használt
termálvíz megfelelő hőmérsékletre történő csökkentése érdekében
megoldás a komplex hőhasznosítás, míg a sótartalmat hatékonyan csak a
ma még költséges sótalanítási eljárásokkal lehet csökkenteni. A gyógyászati
hasznosítású termálvizek esetében megengedhető (a) a termál és a
hidegvizes medencék vizének keverése, hígítás céljából, vagy (b) a víz
bevezetése a sodorvonalba megfelelő tározó kapacitás esetén és/vagy
megfelelő hígító hozamok idején.
A jelenleg alkalmazott megoldások (üzemi tározóban való pihentetés vagy
ülepítőrendszerekben - labirint medencékben - történő elhelyezés) nem
csökkentik megfelelő mértékben az oldott sótartalmat.

(2) Visszasajtolási technológia fejlesztése
Az előző megoldás alternatívájaa (jelenleg a hőhasznosítási célra használt vizek
esetén előírás). Az alkalmazható technológia hatékonysága és költsége jelentősen
függ a víztartó rétegek tulajdonságaitól. Működő technológiák tapasztalatainak
felhasználásával, a visszasajtolási technológiák továbbfejlesztése szükséges.
Szabályozás
(1)

Egyedi határérték megállapítása egyes kibocsátókra, veszélyes anyagokra, a
felszíni víztest jó kémiai állapotának figyelembevételével.

(2)

Környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezése az egyedi határértékek
alapján a működési engedélyek módosítása érdekében.

(3)

Az EU támogatások (ROP-ok turisztikai potenciál fejlesztéséhez kapcsolódó
fejlesztések stb. esetében), valamint az állami és önkormányzati normatív
támogatások (kórházak, strandok stb.) szempontrendszerébe a VKI
előírások integrálása.
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Megfizethetőség, finanszírozási források

(1) Megvalósító, költségviselő:
Termálfürdők, gyógyfürdők, kórházak, strandok, geotermikus energia
hasznosítók (tulajdonosok, üzemeltetők).

(2) Megfizethetőség:
Itt alapvetően a szennyező, illetve a „felhasználó fizet elv” érvényesül.
Megfizethetőségi probléma várhatóan felmerül.

(3) Támogatás, finanszírozási lehetőségek:
GOP 2.1.1. Komplex vállalati technológiafejlesztés (támogatás mértéke
maximum az összes elszámolható költség 30%-a).
Környezeti célkitűzés, ütemezés
A cél minden esetben a felszíni vizek jó ökológiai és kémiai állapotának elérése.

3.3.4. Vízi élőlények hossz menti mozgásának korlátozása vízfolyásokon
A probléma leírása
Az országban számos olyan vízi létesítmény található, amely elzárja a folyók medrét
anélkül, hogy lenne olyan kiegészítő létesítmény, amely biztosítaná az aktív
helyváltoztatást végző vízi élőlények, elsősorban makrogerinctelenek és 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 biológiai vizsgálatok egyértelműen jelzik, hogy az alvízi, illetve a felvízi szakasz
fajösszetétele között különbség van, de a következtetések már bizonytalanná válnak, ha
mind az alvízen, mind a felvízen az elzárástól jelentős távolságra történik a vizsgálat.
Ez jelzi, hogy bizonyos szabad élettér esetén az ökoszisztémák rehabilitálódhatnak.
Ebbe a körbe nyilván nem tartoznak bele a vándorló fajok. Olyan torkolati műtárgyak
esetében sem beszélhetünk a regenerálódás lehetőségéről, amely jelentősen különböző
típusú (méretű) vízfolyások közötti átjárhatóságot szüntet meg, és csak nagyon ritkán
előforduló árvizek idején van kapcsolat a két víztér között.
Egyértelmű kedvezőtlen hatásról a duzzasztott (álló vagy lassú vízmozgású)
szakaszokon beszélhetünk, amelyhez hozzászámítható még bizonyos hatástávolság,
felvízi és alvízi irányban egyaránt. Ilyen esetekben az a döntő, hogy ez a szakasz (vagy
szakaszok) hogyan aránylanak a víztest teljes hosszához, illetve két elzárás között
mekkora a szabad élettér. Egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő biológiai
információ az említett hatástávolságok meghatározásához, és az is bizonytalan, hogy ez
a megközelítés milyen típusú vízfolyásokon alkalmazható. Más oldalról közelítve a
kérdést: az ökoszisztémát érő egyéb hatások miatt nem biztos, hogy egy-egy nagyobb
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elzáró műtárgynál az átjárhatóságnak például hallépcsőkkel való megoldása olyan
mértékű javulást eredményez, hogy a jó állapot elérhető, illetve hogy az elzárás
lokálisnak minősülő hatásai miatt szükség van-e az átjárhatóság helyreállítására.
A fenti bizonytalanság hatással van az intézkedésekre is.
Alapintézkedés
A „víztestek hidromorfológiai viszonyainak a kívánt ökológiai állapottal való
összhangját szolgáló intézkedések” biztosítása a VKI szerint az alapintézkedések között
szerepel, amelynek egyik fő eleme az átjárhatóság biztosítása. EU Irányelv ezzel a
kérdéssel nem foglakozik, a hazai szabályozás a környezeti hatásvizsgálatok, valamint
a vizek igénybevételével, használatával és a vízi munkákkal kapcsolatos vízjogi
engedélyezési eljáráson keresztül juttatja érvényre a környezetvédelmi szempontokat.
Ez túl általános, mivel ezekben a jogszabályokban nincsenek rögzítve a VKI szerinti jó
ökológiai állapotok elérésének követelményei, további kiegészítő intézkedések
bevezetésére lesz szükség.
További intézkedések
Műszaki intézkedések
A javasolt intézkedéseket a fentiekben vázolt biológiai bizonytalanságok
nagymértékben befolyásolják:
(1) Nagy műtárgyak esetében részletes biológiai feltárás, és költség-haszon
elemzés alapján egyedileg kell dönteni az átjárhatóság biztosításáról, illetve
annak módjáról. Ebbe a körbe tartoznak a mellékfolyókra épült torkolati
műtárgyak is. Megvalósításuk a helyigény miatt műszaki akadályokba is
ütközhet. A fenti bizonytalanságok miatt összes forrásigény nem
becsülhető.
(2) Több elzárással is rendelkező kisebb vízgyűjtőkön (< 1000 km2) az egész
vízrendszer átjárhatósági viszonyait kell vizsgálni, és ennek alapján kell
meghatározni a javasolt intézkedéseket. Az első kérdés, hogy a teljes
átjárhatóság biztosítása nem jár-e aránytalan költségekkel. Ha igen, akkor
csak állapotjavító intézkedésekről beszélhetünk, mivel nem ismert, hogy
bizonyos elzárások fenntartása ellenére elérhető-e a jó állapot. Ennek során
a nagyobb és többféle méretű vízfolyást magába foglaló átjárható
szegmensek kialakítására kell törekedni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a
követelményt kell szem előtt tartani a vízgazdálkodási célú, az
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait ellensúlyzó tározók esetében is. Ahol
lehet, oldaltározók létesítésére kell törekedni.
(3) A duzzasztók üzemeltetésének felülvizsgálata, és ahol lehetséges, a kritikus
időszakok
üzemeltetési
rendjének
módosítása
az
átjárhatóság
szempontjainak figyelembevételével.
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(4) Kisebb vízfolyásokon a fenékküszöbök, illetve kisebb fenékgátak kialakítása
az alvízi oldalon a halak számára átjárható surrantó jellegű megoldással, illetve a
meglévőket ilyenné lehet átépíteni, de csak a vízfolyás általános
rehabilitációja keretében, önálló intézkedésként nem javasolt.
Jelenleg ismert főbb KÖVIZIG projektek:
- Hallépcső építése a Rába folyó Magyarlaki duzzasztóművénél
NYUDUKÖVIZIG (KEOP-3.1.1. tervezett),
- Körösladányi
duzzasztónál
az
átjárhatóság
biztosítása
KÖRKÖVIZIG (KEOP-3.1.1. tervezett),
- Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán NYUDUKÖVIZIG
(AT-HU ETE 2007-2013 támogatott),
- Hallépcső építése a Nicki Duzzasztóműnél (elkészült).
Szabályozás
(1) Ökológiai szempontú műszaki követelmények jogi szabályozása, műszaki
irányelvek kidolgozása, meglévők módosítása.
(2) A műszaki követelmények megvalósításához
igénybevétel feltételrendszerének fejlesztése.

szükséges

terület

(3) Az engedélyek felülvizsgálatának alapjául szolgáló feltételek jogszabályban
történő rögzítése, a vízjogi engedélyek felülvizsgálata.
(4) A környezeti költségek érvényesítését megfizettető, a szennyező fizet elv
alkalmazását
biztosító
gazdasági
szabályozás
bevezetése
e
vízhasználatokra. Ennek megalapozására célvizsgálat elvégzése szükséges.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
- a vízfolyás tulajdonosa és kezelője
- duzzasztóművek/erőművek, tározók tulajdonosa, üzemeltetője
(2) Megfizethetőség:
A „szennyező fizet elv” alkalmazásának konkrét érvényesíthetőségére a
gazdasági, társadalmi, megfizethetőségi hatások vizsgálandók.
(3) Támogatási lehetőségek:
- ROP-ok: Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések
- GOP 2.1.1. Komplex vállalati technológia fejlesztés (támogatás
mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a)
- ETE (INTERREG) – (határmenti, interregionális programok)
Környezeti célkitűzés, ütemezés
(1) Nagy folyókon épült duzzasztóművek esetében javító intézkedésre
viszonylag kicsi a lehetőség. Meg kell vizsgálni a jó állapot
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helyreállításának lehetőségét, de nagy valószínűséggel ezt csak aránytalan
költségek, és/vagy a létesítmény által betöltött funkció tekintetében
túlzottan nagy változással lehet megoldani. Emiatt az elzárással és a
duzzasztással jelentős mértékben érintett síkvidéki folyószakaszok
(víztestek) erősen módosított besorolást kap(hat)nak. Minta jelleggel
célszerű néhány hallépcső megépítése, és ennek tapasztalatai alapján lehet
dönteni a többiről, a 2015-2021-es tervciklus időszakára.
(2) Kis és közepes méretű vízfolyásokon állapotjavító intézkedéseket lehet
végrehajtani, amelyről a követő operatív monitoring fogja eldönteni, hogy
az átjárhatóság szempontjából elegendő-e a jó állapot elérésére, vagy sem.
2015-ig csak kiválasztott vízfolyásokon, általában egyéb rehabilitációs
munkákhoz kapcsolódva javasolható az intézkedések tervezése és
megvalósítása.

3.3.5. Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága
szabályozottságuk és árvízvédelmi létesítmények miatt
A probléma leírása
A települések biztonsága és a mezőgazdasági termelés számára való térnyerés
érdekében az elmúlt 150 évben végzett árvízvédelmi célú műszaki beavatkozások
megváltoztatták a vízfolyások hidrológiai és morfológiai állapotát: 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. A Tisza-völgyben a hatás ennél nagyobb
területre terjedt ki, hiszen a rendszeres elárasztások elmaradása a hajdani árterületeken
megváltoztatta a talajvízháztartási viszonyokat is, aminek a következménye a talajok és
a táj teljes átalakulása lett.
Az elfogadható szintű árvízvédelem a társadalom, illetve a gazdasági élet
szempontjából is fontos tevékenység, prioritásai tükrözik a társadalmi véleményeket.
Az árvízvédelem kérdéseit, illetve vizeinknek a tájalakításban játszott szerepét tekintve
a társadalmi vélemény nem egységes, átmeneti időszakban vagyunk. A Víz
Keretirányelvben lefektetett ökológiai szemlélet a változás irányában tett nagy lépést
jelent. A fenntartható megoldások egyik kritériuma a jó ökológiai állapot - vagy
legalábbis az arra való törekvés. A VGT-ben megoldandó feladatok közül talán itt, a
folyószabályozás és árvízvédelem hatásaival kapcsolatos elemzésekben jelenik meg
leginkább a műszaki, ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok együttes
figyelembevételének szükségessége. Általános elvként rögzíthetjük, hogy az
árvízvédelem módszereinek megválasztásában előtérbe került az ökológiai szemlélet,
azonban a társadalom által tolerálható árvízi kockázat nem nőhet.
A lakosság igényli a megfelelő biztonságot, és – érthető módon - egyes csoportok
ragaszkodnak termelői szokásaikhoz. A károk és a védekezési költségek egyre
nagyobbak, és ez szoros kapcsolatban van az alkalmazott műszaki megoldások
jellegével és a védelem igényeivel. A megváltozott földhasználat és a növekvő éghajlati
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szélsőségek egyértelművé tették, hogy a hagyományos árvízvédelmi töltések már nem
nyújtanak megfelelő biztonságot. Az optimális vagy ésszerű megoldások, a töltések
erősítése mellett egyre több elemet vesznek át a hajdani természetes állapotokból, azaz
árvíz idején bizonyos területek – szabályozott - elöntése a védelem hatékony részévé
válik. Megvan a lehetősége annak is, hogy megfelelően átgondoltan – a területi
adottságok figyelembevételével - olyan megoldásokat találjunk, amelyek kapcsolódva a
belvízgazdálkodás vízvisszatartásra épülő koncepciójához, egyszerre kezelik az árvízi
kockázatot, az aszálykárok csökkentését és az ökológiai állapot javítását, miközben a
vidékfejlesztést is szolgálják (az árvízvédelem földhasználat és ökoszisztéma alapú
megközelítését az OECD is javasolja Magyarország számára).
Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a hullámtérre és a parti sávokra 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. A víztestek biológiai állapotát ezek az adottságok
közvetlenül befolyásolják. A hidromorfológiai hatásoknak tulajdonítható, hogy
vízfolyásaink biológiai minősítése kedvezőtlenebb képet mutat, mint a kémiai. A
biológiai szempontból fontos morfológiai jellemzőket tekintve (hullámtér szélessége és
földhasználati jellemzői, a parti növényzónák épsége, a meder alakja, a kisvízi és a
nagyvízi meder kanyargóssága, illetve változatossága) megállapíthatjuk, hogy több
mint a vízfolyások felére érvényes, hogy a jelenlegi állapotok nem felelnek meg annak,
amit ökológiai szempontok szerint megfelelőnek tartunk
Alapintézkedés
A hidromorfológiai viszonyok javítása a VKI alapintézkedései között szerepel, de a
hazai jogszabályokban még nem jelent meg. (ld. 3.3.4. pont és szabályozási javaslat).
Az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv (2007/60/EK) előírja, hogy az árvízvédelmi
kockázati tervek készítése során figyelembe kell venni a VKI jó állapotra vonatkozó
előírásait. Ilyen tekintetben a VKI előírásait nem egészíti ki, tehát a VKI végrehajtása
szempontjából nem tekinthető kötelező alapintézkedésnek.
A VKI ebben az összetett rendszerben (is) a fenntarthatóság szemléletét képviseli: az
ökológiai követelményeket és a lehetőséget a gazdasági és társadalmi szempontok
figyelembevételére. A VGT-nek ugyanakkor nem feladata az árvízi kockázatok
kezelését biztosító tervek elkészítése, azzal az EU Árvízi Irányelvének előírásai szerint
egy másik program keretében kell foglakoznunk. A két tevékenységnek azonban szoros
kapcsolatban kell folynia. A VGT-ben kell megadni a kockázati tervek elkészítése során
figyelembe veendő, esetenként kompromisszumok révén kialakított követelményeket,
és kiemelten kell foglakoznia azokkal az elemekkel, amelyek hozzájárulnak a folyó és
árterülete ökológiai állapotának javításhoz. Az árvízi kockázatkezelési terv a különböző
feltételeket összehangolva állapítja meg a szükséges biztonsági szintet és az annak
betartását garantáló megoldásokat.
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További intézkedések
Műszaki intézkedések
A javasolható/alkalmazandó intézkedések a vízfolyás típusától (domborzat,
méret) és befolyásoltságának mértékétől függően igen különbözőek lehetnek. A
megvalósításnak nyilvánvalóan vannak fizikai korlátai, és azt nagyban
befolyásolják a költségek és az elérhető ökológiai javulás is.
A szabályozott, töltésezett vízfolyások ökológiai állapotának javítása három
helyen történhet:
- a szűk hullámtérből adódó hátrányok megszüntetése a hullámtér
szélesítésével, vagy a mentett oldali ökoszisztémák vízellátottságának
javításával, a korábbi elöntések legalább időszakonkénti pótlásával,
- a meder és a parti sáv állapotának javítása, ami egyrészt a jellemző
növényzónák (különösen az árnyékolást biztosító és a külső
hatásokkal szemben védelmet nyújtó fás zóna), másrészt a meder
formájának helyreállítását jelenti,
- a meder vonalvezetésének javítása: a kisvízi és a középvízi meder
meanderezésének visszaállítása, vagy legalább a meder, és ezzel a
sebességviszonyok hosszmenti változatosságának növelése.
Általában érvényes, hogy egyik megoldás sem lehet ellentétes az árvízvédelem
megállapított biztonsági szintjével. Ilyen esetben kompenzáló intézkedésekről
(pl. árvízcsúcs csökkentő tározók) kell gondoskodni.
A következőkben a teljesség igénye nélkül négy fontos és tipikus intézkedést
mutatunk be.
(1) Közepes, vagy nagy síkvidéki folyók esetében (pl. Túr, Tisza) a hullámtéri mellékágak,
a mentett oldali holtágak, mélyfekvésű területek vízellátottságának javítása
A medermélyülés vagy tartós vízszintsüllyedés miatt nem megfelelő
vízellátottságú hullámtéri holtágak és mellékágak vízpótlása.
Rendszeres, középvíznél magasabb vízállások idején, akár évente több
alkalommal, a főmederből a mentett oldalra kivezetett vízzel történő
vízpótlás (holtágak), illetve elárasztás (mélyárterek). A kivezetett víz
mennyiségétől és a terület vízfolyás rendszerétől függően a víz nagyobb
területekre is elvezethető. Lényegében a töltésekkel beszűkített ártér
ökológiai szempontból kedvező helyettesítéséről van szó. A megvalósítás
kapcsolódhat árvízvédelmi projektekhez is, de létrejöhet attól függetlenül is
(lényeges különbség a szükségtározókhoz képest, hogy ebben az esetben
gyakori elöntések biztosításáról van szó). Az intézkedés akkor hatásos, ha a
folyó hullámterén belül ártéri gazdálkodás folyik.
(2) Nagy dombvidéki folyókon (pl. Hernád) nyílt árterületek kialakítása
Ott alkalmazható, ahol az árvízvédelmi töltések elbontásával kezelhető
szélességű árterület alakul ki, (ezért nem alkalmazható síkvidéken, hiszen
újabb töltés építése a medertől távolabb hatalmas költséget igényel). A nyílt
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ártérre kerülő települések körtöltésekkel védhetők. Az alkalmazhatóság
másik szempontja: a költségek összhangban legyenek a védekezési költségek
csökkenésével, illetve az árvízi biztonság növekedésével. Az intézkedés az
érintett gazdáktól a hullámtéri gazdálkodásra való áttérést igényli.
(3) Dombvidéki kis és közepes vízfolyások rehabilitációja
Az intézkedés magába foglalhatja a bevezetőben említett mindhárom elemet.
Az első lépés a megfelelő szélességű hullámtér, vagy a nyílt ártér létrehozása
– ami történhet kisajátítással és/vagy földhasználat váltással. Ennek célja a
vízfolyás mozgásterének biztosítása, illetve a vízfolyás és a mezőgazdasági
terület közötti puffersáv kialakítása (ez a védelmi funkció részben
helyettesíthető fás védősávok létrehozásával). Fontos további előny, hogy a
szélesebb hullámtér kedvező a tápanyag-visszatartás szempontjából is. A
parti növényzónák megfelelő növénygondozással is kialakíthatók,
kihasználva a természetes fejlődést. A növényzónák közül kiemelkedően
fontos a fás zóna, amely a szennyezés és a gyomosodás elleni védelem
mellett biztosítja azt az árnyékot is, ami megakadályozza a meder
benövényesedését – hosszabb távon szükségtelenné téve az ezzel kapcsolatos
karbantartást.
A szabályozott trapézmeder ugyancsak a természetes változások
eredményeként válhat egyre természetesebbé, mind kereszt-, mind
hosszirányban. Ennek elindításához szükség lehet kevés földmunkára, illetve
megfelelő akadályok elhelyezésére. A lényeg a megfelelő tér biztosítása a
meder oldalirányú mozgásához.
(4) Síkvidéki kis és közepes vízfolyásokon a meder hosszirányú változatosságának javítása
Szűk hullámtérrel kialakított, és új töltés (jelentős földmunka) építése nélkül
nem szélesíthető hullámterű vízfolyások esetében nincs megfelelő tér a
keresztirányú medermozgások számára, így az egyenes meder változatlan
marad. A kisvízi meanderezés megoldható a mederfenék megfelelő
kialakításával, de a középvízi meder változatossága gyakorlatilag csak
mesterséges kiöblösödésekkel javítható. Ez a megoldás utánozni igyekszik a
síkvidéki területekre hajdan jellemző kisebb vízborította medencéket és
azokat összekötő mederszakaszokat. A szárazföldi növényzettel való
szorosabb kapcsolatot biztosító medencék ökológiai szempontból igen
kedvezőek.
Jelenleg ismert főbb KÖVIZIG projektek:
- Természetvédelmi és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura
2000 területén (Körös-völgy vízellátásának biztosítása) TIKÖVIZIG
(KEOP-3.1.1. elbírálás alatt);
- Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai
célú tovább fejlesztése ÉDUKÖVIZIG (KEOP-2.2.1. 1. fordulóban
nyert);
- Répce, Rábca menti területek vizes élőhelyek helyreállítása
vízellátása II/I. ütem ÉDUKÖVIZIG (KEOP-3.1.1. elbírálás alatt);
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Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon
KÖTIKÖVIZIG (KEOP-3.1.1. támogatott)
Veszélyeztetett madárfajok természetes élőhelyeinek megőrzése a
Duna mellékág rendszerében, szlovák-osztrák-magyar közös projekt
ÉDUKÖVIZIG (LIFE+ elbírálás alatt);
Takta-övcsatorna természetvédelmi rehabilitációja Tiszalúc és
Kesznyéten között ÉKÖVIZIG (KEOP-3.1.1. támogatott);
Drávai holtágak rehabilitációja DDKÖVIZIG (INTERREG IV.C.
elbírálás alatt),
Drávai mellékágak helyreállítása, mint komplex vizes élőhely
rehabilitáció DDKÖVIZIG (INTERREG IV.C. tervezett):
Séd-Nádor-Gaja
vízrendszer
területfejlesztési
programja
KDTKÖVIZIG (KDOP - kiemelt tervezett);
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja ÉDUKÖVIZIG (NYDOP4.2.1/A tervezett); Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő
rehabilitációja ÉDUKÖVIZIG (KDOP - kiemelt tervezett);
Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja
ÉDUKÖVIZIG (KEOP-2.2.1. 1. fordulóban nyert);
Lendva vízgyűjtő revitalizációja: Kebele patak és Szentgyörgyvölgyi
patak revitalizációja NYUDUKÖVIZIG (Slo-HU ETE 2007-2013
tervezett);
Az Öreg-Túr rehabilitációja FETIKÖVIZIG (ÉAOP-5.1.2/D
támogatott);
Nyögő-patak rehabilitációja - a Pitypalatty völgy településeinek
árvízi veszélyeztetettségének csökkentése ÉKÖVIZIG (ÉMOP3.2.1/D tervezett);
Gyöngyös Nagy-patak Gyöngyös város belterületi szakaszának
rehabilitációja ÉKÖVIZIG (ÉMOP-3.2.1/D tervezett);
Szuha-völgy árvízi rehabilitációja ÉKÖVIZIG (ÉMOP-3.2.1/D
tervezett);
Laskó-patak rehabilitációja ÉKÖVIZIG (ÉMOP-3.2.1/D tervezett);
Karcsa térségi vízrendszer rehabilitációja ÉKÖVIZIG (ÉMOP-3.2.1/D
tervezett); Rinya vízrendszer rekonstrukciója DDKÖVIZIG (DDOP5.1.5/A 1. fordulóban nyert);
Rinya vízrendszer rekonstrukciója DDKÖVIZIG (DDOP-5.1.5/A 1.
fordulóban nyert);
Dráva-Mura torkolati szakasz rendezése DDKÖVIZIG (DDOP5.1.5/A 1. fordulóban nyert);
Karasica - Vasas-belvárdi vízfolyás rekonstrukciója DDKÖVIZIG
(DDOP-5.1.5/A elbírálás alatt
A Duna-Dráva Nemzeti Park területén a Gemenc és BédaKarapancsa térség vizes élőhelyeinek revitalizációja (DDKÖVIZIG
GEF támogatott);
Benta-patak meder-rehabilitáció KDV KÖVIZIG (KMOP-3.3.1/C
támogatott);
Gyáli-patak rekonstrukciója KDV KÖVIZIG (KMOP-3.3.1/C
elbírálás alatt);
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RSD komplex vízminőség javítási program (VKKI KEOP-2.2.1.
tervezett)

Szabályozás
(1) Ökológiai szempontú műszaki követelmények jogszabályi szintű
szabályozása, műszaki irányelvek kidolgozása, meglévők módosítása
(2) Környezetkímélő
gazdálkodás
és
területhasználat
megalkotása, és ennek ösztönzése az érintett területen

szabályainak

(3) Szabályozási terv készítési kötelezettség előírása az önkormányzatok
számára a településeken belüli mederszakaszokra
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
- a vízfolyás tulajdonosa és kezelője,
- terület használója.
(2) Megfizethetőség:
Esetleges
terület
kisajátításokhoz,
kártalanításhoz
költségvetési,
önkormányzati stb. források (a vízfolyás tulajdonosától függően)
rendelkezésre állása szükséges. Módosított víztestek esetében a
megvalósítás jelentős társadalmi költséget eredményezne. A tapasztalatok
szerint a belterületi vízfolyások legalább részleges rehabilitációja iránt van
lakossági igény, minthogy ez a település képét és az ingatlanárakat is
kedvezően befolyásolja.
(3) Támogatási lehetőségek:
- KEOP 3.:Természeti értékeink jó kezelése: természetvédelmi oltalom
alatt álló, NPI kezelésű területeken
- LIFE+: „Természetvédelem és biodiverzitás”
- KEOP: Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése
(VTT által érintett területen)
- ROP-ok: Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések (egyéb
területeken)
- ETE-k (határmenti, interregionális programok)
- ÚMVP 2.1.4.: Agrár-környezetvédelmi kifizetések: Vizes élőhelyek
létrehozása és kezelése célprogram (alprogram) és/vagy „ártéri
gazdálkodás” zonális alprogram létrehozása (javaslat) a
továbbiakban.
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Környezeti célkitűzés, ütemezés
(1) A jó állapot elérésére való törekvés a széles, vagy közepesen széles hullámterű
síkvidéki szabályozott folyókon: hullámtéri gazdálkodással, a hullámtéri
mellékágak rehabilitációjával és a mentett oldali területek vízpótlásával.
Amennyiben a rendszeres elárasztásra vonatkozó megoldások
megvalósítása csak aránytalan költségek mellett lehetséges, akkor ez egyben az árvízvédelemre hivatkozva - erősen módosított állapotot is jelenthet. A jó
ökológiai potenciálnak megfelelő intézkedések az előzőek részleges
megvalósítását jelentik, az elfogadható költségek mértékéig.
(2) Dombvidéki és hegyvidéki területen a hosszú távú cél a jó állapot elérése. A
mederformával és a növényzettel kapcsolatos problémák tekintetében az
erősen módosított állapotba történő besorolás általában nem védhető,
inkább a jó állapot elérésének több ciklusra kiterjedő ütemezését javasoljuk. Egyegy vízfolyás rendszer rehabilitációja javasolható 2015-ig, majd ezek
tapasztalatait figyelembe véve érdemes elkezdeni a többi vízfolyásrendszert érintő intézkedéseket. A folyamatos program jelleget erősíti, ha az
első ciklusban minél több vízfolyáson elkezdődik a megfelelő
ártér/hullámtér kialakítása, és ehhez, valamint a jelenlegi helyzethez
igazodva elkészülnek az ökológiai szakvélemények, majd ezek alapján az
átmeneti időszakra érvényes karbantartási tervek.
(3) Síkvidéki kis és közepes vízfolyások esetében csak abban az esetben lehet
cél a jó ökológiai állapot elérése, ha a vízfolyás medrének jelentős részén a
jelenlegi töltések távolsága meghaladja az 50 m-t, és van lehetőség
kiöblösödések kialakítására. A szabályozottság okára hivatkozva (árvízvagy belvízvédelem) a célkitűzés az ún. erősen módosított állapotnak
megfelelő jó ökológiai potenciál.
(4) A belvízcsatornákról, vagy az erre a célra használt természetes eredetű, de
jelenleg belvízvédelmi célokra átalakított vízfolyásokról a belvízelvezetéssel
foglalkozó 3.3.6. fejezetben esik szó.
(5) A belterületi mederszakaszokon a nagyobb árvízi biztonság igénye és a
rendelkezésre álló kevesebb hely miatt a rehabilitációs célkitűzések
szükségszerűen korlátozottabbak lesznek.
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3.3.6. Vizes élőhelyek állapotának befolyásoltsága belvízvédelmi
tevékenység és aszály hatására
A probléma leírása
Az ország alföldi területeinek sajátossága a természetesnek tekintett állapotra jellemző
lefolyástalan jelleg, a nagy területeken kialakuló időszakos vízborítások (belvizek),
illetve az ezeket az állapotokat módosító, jórészt mesterségesen kialakított belvízi
levezető rendszer. 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. A jelenleg is
szántóföldi művelés alatt álló területeken a belvízmentesítés igénye változatlanul
fennáll, ugyanakkor ennek gazdaságossága helyenként kérdéses.
Hangsúlyozzuk, hogy nem változott az az alapelv, miszerint a településeken és az
értékes mezőgazdasági területeken továbbra is biztosítani kell a belvízkárokkal
szembeni védelmet. A VKI-nak a fenntartható vízhasználatokkal összhangban lévő
törekvése, hogy az emberi igények kielégítését össze kell hangolni az ökológiai
igényekkel. Ebben az esetben nem csupán a szűken vett vízfolyások, vagy tavak,
hanem általánosabban, a terület, a táj ökológiai viszonyairól van szó. Mélyfekvésű
síkvidéki területeinken a lokális mélyedésekben rövidebb-hosszabb ideig megmaradó
víz a táj fontos eleme, az ehhez kapcsolódó vizes élőhelyekkel együtt. A cél ennek
részbeni helyreállítása, a belvízkárok elleni gazdaságilag-társadalmilag indokolt
mértékű védelem biztosításával. Erre kedvező alkalmat nyújt, hogy a mezőgazdaság
átalakulásával csökken a területigény, felszabadulnak a termelés szempontjából
kedvezőtlen területek, ugyanakkor az egyes területek érzékenysége jelentősen megnőtt.
A belvízelvezetés kedvezőtlen vízminőségi hatásairól már volt szó a 3.3.1.3. fejezetben.
A rendszernek vannak kedvezőtlen hatásai az érintett terület, illetve a rendszerbe
bekapcsolt vízfolyások ökológiai állapotára is:
A gyors vízlevezetéssel eltűntek a mélyedésekben összegyülekező vizek és
velük együtt az ehhez társuló vizes élőhelyek, nőtt az aszályérzékenység.
A talajvíz szintje alá mélyülő, nem duzzasztott csatornák belvízmentes
időszakokban is megcsapolják a talajvizeket. Ez főként a hátsági területekre
jellemző.
Az eleve lecsapolási céllal épülő csatornák helyenként túlzott mértékben
süllyesztik le a talajvizet, súlyosbítva az aszálykárokat.
A rendszerbe bekapcsolt természetes vízfolyások medrét a belvízlevezetési
funkciónak megfelelően szabályozzák, és fenntartását is ennek megfelelően
végzik (a rendelkezésre álló források függvényében).
Változásra van szükség, amelyet alátámaszt az éghajlatváltozás hatására várhatóan
növekvő gyakoriságú aszályhoz való alkalmazkodás igénye is. Az aszállyal szembeni
védekezés hatékony, természetközeli formája a víz visszatartása a területen: az
aszállyal szemben kevésbé érzékeny területhasználatot eredményez, javítja a
vízháztartási viszonyokat és a mikroklímát, csökkenti az öntözési igényt, ugyanakkor
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növelheti az öntözésre fordítható készletet. Az Alföld sajátossága, hogy a belvíz és az
aszály gyakorta ugyanazt a területet sújtja, sőt időnként ugyanabban az évben. Ez
megkönnyíti az összehangolt védekezést. A belvízelvezetés és a vízhiány
csökkentésének kettős igénye hozta létre az ún. kettős működésű csatornák rendszerét,
amelyek nevükből adódóan a mezőgazdasági tábla és a befogadó/tápláló felszíni víz
közötti kapcsolatot kihasználva mindkét funkciót ellátják (speciális feltételeket
teremetve a jó ökológiai potenciáljuk megvalósításához). A vízvisszatartás hasonló
megoldást jelent, legfeljebb a szállítási távolságok kisebbek. A továbbra is fennmaradó
kettős működésű rendszerek és a vízvisszatartás különböző formái mellett (ld. később)
az aszály elleni védelem eszköze lehet a vízpótlás és az öntözés is (utóbbiak VGT-t
érintő kérdéseivel a 3.3.5. és a 3.3.9. fejezetekben foglalkozunk részletesebben).
A belvizek visszatartása a területen tehát egyaránt kedvező megoldást jelent a
belvízvédelem hatékonyabbá tételében és az aszálykárok csökkentésében, sőt az
árvízvédelemmel, a vízpótlással és az öntözéssel összehangolva a területhasználatok
integrált tervezési folyamatának egyik meghatározó elemévé válik. Hangsúlyozzuk,
hogy a VGT készítése során a vázolt összetett rendszert kell figyelembe venni, annak
ellenére, hogy feladata a probléma megoldásának csak egy részére vonatkozik: a
tevékenységek ökológiai feltételeinek és a fenntarthatóság szempontjainak
meghatározása.
A területi vízvisszatartás különböző formáinak megvalósításáról lehet szó:
Vízvisszatartás a talajban megfelelő agrotechnikai eszközökkel, kihasználva a
talaj nagy tározási kapacitását – ami révén a víz a termesztett növény
számára közvetlenül hasznosul.
A szántóföldről elvezetett víz visszatartása lokális mélyedésekben, vizes
élőhelyek (vagy ritkábban gyepgazdálkodásra alkalmas területek)
létrehozásával, ami ökológiailag és a mikroklíma szempontjából egyaránt
kedvező. A mentesíteni kívánt terület kb. 15 – 25%-ára van szükség (a
területigény, a rendszeresen elöntött kb. 100 ezer ha-ból kiindulva, 15 - 25
ezer ha-ra becsülhető), de sok helyen jellemző, hogy ezek a mélyedések
amúgy sem kedvezőek a szántóföldi művelés számára.
Az összegyűjtött belvíz mesterséges beszivárogtatása (talajvízdúsítás), ami
öntözésre fordítható (hatékonyabb megoldás, mint sekély felszíni tározók
létrehozása) , amennyiben a vízminőség azt megengedi.
Az összegyűjtött belvíz bevezetése közepes nagyságú tározókba, amelyek mérete
már megengedi, hogy a sekélyebb részek vizes élőhely jellege mellett a
középső, mélyebb részekről öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
A belvízhálózat egyéb elemeit (elvezető csatornák, főgyűjtők és szivattyútelepek)
értelemszerűen az új koncepció szerint meghatározható – az eredetinél valószínűleg
kisebb – kapacitások szerint lehet újraméretezni. Ez, ugyanúgy, mint a táblaszintű
vízgazdálkodás megoldása, nem a VGT feladata. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv a vizes
élőhelyek kialakításával, a talajvíz állapotának, a csatornák ökológiai viszonyainak
javításával, illetve a vízminőség javításával foglalkozik (ami hasonlóképpen a területről
levezetett víz csökkentését igényli).
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Alapintézkedés
Az Élőhelyvédelmi irányelv, illetve a 275/2007 (X.8) Korm. rendelet szerint a vízgyűjtőgazdálkodási terveket ellenőrizni kell a NATURA 2000 területekre gyakorolt hatásuk
alapján: a tervben nem szerepelhetnek a területek kijelölésével ellentétes célok. A
NATURA 2000 területekre vonatkozóan fejlesztési/fenntartási tervek kidolgozása is
szükséges a kormányrendelet szerinti tartalommal, amelyek a gazdálkodók részére
kötelező érvényű földhasználati előírásokat nem tartalmaznak, de figyelembe veszik a
nemzeti jogszabályban meghatározott kötelező földhasználati szabályokat, és javaslatot
tesznek a NATURA 2000 területen vállalható alapelőírásokon túlmutató tevékenységek
végzésére.
A belvízöblözetekbe eső NATURA 2000 területekre készített kezelési tervek alapul
szolgálhatnak az öblözet területén, a belvízrendezéshez kapcsolható vizes élőhelyek
kialakításához.
Az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv (2007/60/EK), magába foglalja a belvízi
kockázatkezelést is. A VGT-hez való viszonyával kapcsolatban ld. a 3.3.5. fejezetet.
További intézkedések
Műszaki intézkedések
(1) A vizes élőhelyek tervszerű kialakítása oly módon, hogy az hozzájáruljon a
Natura 2000-es területek szükséges vízigényének biztosításához, valamint a
területek összekapcsolását biztosító ökológiai folyósok létrejöttéhez.
(2) A hátsági területeken a talajvízszint emelését célzó intézkedésekkel
kapcsolatban a 3.3.9 fejezetben tárgyalt intézkedésekre utalunk.
(3) Nagyobb tározók esetében, ahol a tározó nem a végső befogadó,
oldaltározós megoldás javasolt.
(4) Mesterséges csatornák esetében a tervezés lényege, hogy sorra vesszük
azokat az intézkedéseket, amelyekkel javíthatjuk a víztest ökológiai
állapotát, és nincsenek ellentétben a belvízlevezetés funkciójával
(természetesen az új koncepció szerinti követelményekről van szó). A
potenciális javító intézkedések közül azokat javasoljuk megvalósítani,
amelyeknek a költségei az érintettek számára még elfogadhatók.
(5) A természetes eredetű, de belvízlevezetésre használt vízfolyások esetében
az eljárás a mesterségesekhez hasonló, azzal a különbséggel, hogy meg kell
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy lehet-e más megoldásokkal a vízfolyás
belvízvédelmi szerepét csökkenteni, oly módon, hogy a költségek nem
válnak aránytalanul magassá.
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A jelenleg ismert főbb KÖVIZIG projektek:
- Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése KDTKÖVIZIG
(DDOP-5.1.5/A elbírálás alatt),
- Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója
KÖTIKÖVIZIG (KMOP-3.3.1/C támogatott),
- Hanyi-éri
belvízcsatorna
rekonstrukciója
és
fejlesztése
KÖTIKÖVIZIG (ÉMOP-3.2.1/D elbírálás alatt),
- Harangzugi I. főcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója
KÖTIKÖVIZIG (ÉAOP-5.1.2/D elbírálás alatt),
- Millér
belvízcsatorna
mederfejlesztése
és
rekonstrukciója
KÖTIKÖVIZIG (ÉAOP-5.1.2/D elbírálás alatt),
- Dobai belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója
KÖTIKÖVIZIG (ÉAOP-5.1.2/D elbírálás alatt),
- A Nyírségi belvízrendszer rehabilitációja (Érpatak VIII. főfolyás
rekonstrukció kiviteli munkái),1. kör FETIKÖVIZIG (ÉAOP-5.1.2/D
támogatott),
- Szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciója KDV KÖVIZIG (KMOP3.3.1/C támogatott),
- Fazekaszugi belvízöblözet kapacitásfejlesztése KÖRKÖVIZIG
(DAOP-5.2.1/B elbírálás alatt),
- Szeghalmi belvízrendszer rekonstrukciója KÖRKÖVIZIG (DAOP5.2.1/B elbírálás alatt),
- A Maty-Fehértói belvízrendszer fejlesztése ATIKÖVIZIG (DAOP5.2.1/B elbírálás alatt),
- Vizek mennyiségi és minőségi védelmét és a kistérségek, valamint
önkormányzatok vízkárelhárítási fejlesztéseit elősegítő fejlesztések a
Duna-völgyben ADUKOVIZIG (DAOP-kiemelt tervezett).
Szabályozás

(1) Ökológiai

szempontú műszaki követelmények jogszabályi szintű
szabályozása, műszaki irányelvek kidolgozása, a meglévők módosítása (a
belvíz elvezetésének, vagy visszatartásának meghatározásához szükséges
szakmai szempontrendszer alapján).

(2) Az érzékeny vízvédelmi területeken történő gazdálkodásról, és az ehhez
alkalmazkodó területhasználatról szóló, jó gyakorlatra vonatkozó előírás.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
Belvízelvezető rendszer
önkormányzat).

tulajdonosa,

kezelője

(KÖVIZIG,

társulat,

(2) Megfizethetőség:
A fejlesztések esetében az önerő biztosítása, a működtetés forrásainak
biztosítása esetenként fizetőképességi, illetve az állami, önkormányzati
rendszereknél költségvetési korlátba ütközhet.
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(3) Támogatási, finanszírozási lehetőségek:
- ROP-ok: Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések (a teljes
keretösszeg mintegy 55 Mrd Ft). A források közelítően fele 2008-ig
felhasználásra került, 2009-től csökkenő forrásokkal lehet számolni.
- ETE-k (határmenti, interregionális programok): a programok a
környezet- és természetvédelmi programok széles skáláját felölelik.
A VKI céljaira felhasználandó becsült, teljes keretösszeg mintegy 10
Mrd Ft.
- ÚMVP: 125.3. A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás,
belvízrendezés:
mezőgazdasági
termelők,
vízgazdálkodási
társulatok, önkormányzatok esetén: A belvízvédelmi és
vízvisszatartást szolgáló fejlesztésekre a társulatok, önkormányzatok
kaphatnak beruházási támogatást. A vissza nem térítendő támogatás
az elszámolható költség 70%-a. Tehát a társulatok tagjainak - akár
FVM tulajdonú, akár saját tulajdonú csatornákat kezelnek, 30%
önerőt biztosítani kell az érdekeltségi hozzájárulásból. Működési
támogatás csak nemzeti forrásból történhet, jelenleg ennek
elérhetősége bizonytalan. Működtetést tehát saját forrásból kell
megoldani.
Környezeti célkitűzés, ütemezés
(1) A mesterséges csatornákon a jó ökológiai potenciál elérése (a csatorna
belvízlevezető funkciójával nem ellentétes javító intézkedések közül azok
végrehajtása, amelyeknek költségei nem aránytalanok).
(2) A természetes eredetű, de a belvízlevezető rendszerbe tartozó vízfolyások
közül a jó állapot elérése azoknál, amelyek a jövőben „kivehetők” a
rendszerből. Egyébként jó ökológiai potenciál a cél az előző pont szerint.
(3) Az érintett talajvíztestekkel kapcsolatban ld. a 3.3.9. fejezetet.
(4) Nagyméretű, víztestként kijelölt belvíztározók esetében a jó ökológiai
potenciál megállapítása, itt is alkalmazva az állapotjavító intézkedések
közötti válogatást az aránytalan költségek figyelembevételével. Ha a tározó
többcélú, az egyéb funkciókat is figyelembe kell venni.

3.3.7. Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkező változások
A vízfolyásokban lefolyó vízmennyiség szempontjából a kis-, a közép- és a nagyvízi
állapotokat egyaránt befolyásolják az emberi hatások: vízkivételek, vízbevezetések és
elterelések. Ezek megváltoztathatják a felszíni víztestek természetes vízjárását, lefolyási
viszonyait, olyan mértékben, hogy az már akadályozza az ökoszisztéma működését és
a jó ökológiai állapot elérését.
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A völgyzárógátas tározók, céljukból és üzemeltetésükből adódóan gyakran teljes
egészében visszatartják a tápláló vízfolyáson érkező vizeket. Így nem érvényesül az elv,
miszerint a kisvízi időszakban érkező vizeknek megfelelő mennyiséget a tározóból le
kell ereszteni az alatta lévő vízfolyás-szakasz számára. A kritérium az ökológiai
szempontból a mederben biztosítandó (az ún. mederben hagyandó) vízhozam
(időnként használatos a „készlet” és „igény” elnevezés is). Egyes tározókban,
halastavakban fellépő vízminőség romlás (pl. eutrofizáció) kockázatossá teheti az alvízi
szakaszon a jó állapot fenntartását (ld. 3.3.1.5. fejezet). Kisvízi körülmények között ilyen
esetben a tározóból történő vízeresztés nem éri el a célját.
A vízátvezetések és elterelések általában középvízi viszonyokat befolyásolják: öntözővíz
átvezetések, a vízerőtelepek üzemvízcsatornái, 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.
A vízfolyásokból történő vízkivételek közül általában a kritikus 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. Tekintettel arra, hogy az
éghajlatváltozás kisvizeket apasztó hatása már most is kimutatható, kisvízfolyásaink
hasznosítható hozamának jelentős csökkenésére kell számítani, növelve ezáltal a
vízhiánnyal küzdő, és ezért ökológiai szempontból is érzékeny vízfolyások körét. A
VKI szerint a vízfolyások ökológiailag szükséges minimum hozamának terhére történő
vízkivételekre, és ily módon a jó ökológiai állapot szempontjából engedményekre nincs
lehetőség. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés egyik fontos feladata az ökológiai
szempontból szükséges, mederben hagyandó vízhozam meghatározása.
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.
Vízpótlásra használt vízfolyások (pl. szigetközi mentett oldali mellékágak) esetén a kisés középvízi viszonyok jelentősen eltérhetnek a vízfolyásra eredetileg jellemző
értékektől. Hasonlóan jelentős a változás az időszakos, illetve kis nyári vízhozamokkal
rendelkező vizekbe történő nagyobb szennyvízbevezetések hatására, bár ezeknél a
vízfolyásoknál általában a minőségi problémák lényegesen meghaladják a hidrológiai
jellegűeket.
Egy 2006-os KÖVIZIG felmérés szerint a „túl sok víz”-hez kapcsolódó problémát az
összes természetes víztestjeink 10 %-án jelezték (zömében szennyvízbevezetések miatt),
a „túl kevés víz” pedig 15 %-ra volt jellemző. Ez az arány ma már valószínűleg
magasabb, és várható a növekedése.
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Alapintézkedés
A fenntartható vízhasználat biztosítása elvileg az alapintézkedések között szerepel. A
hazai jogszabályok közül a Vízgazdálkodási Törvény rögzíti az alapelveket, de
hiányzik a kormány- vagy miniszteri rendelet szerinti részletezés.
További intézkedések
Műszaki intézkedések
(1) Tározók üzemeltetése
Érvényesíteni kell azt az elvet, hogy a tározóból tovább kell engedni a
kisvízi időszakban érkező tápláló vízhozamot. Finomítva a feltételt, a fő cél
a tározó olyan üzemeltetése, amely nem befolyásolja az alvízi szakaszt
olyan mértékben, ami a jó ökológiai (hidromorfológiai) és a jó kémiai
állapot elérését akadályozná. A vízfolyás típusától függő ökológiailag
szükséges mederben hagyandó vízhozam meghatározható. Ezt a követelményt
kell összhangba hozni a tározó funkcióját is figyelembe vevő
vízleeresztésekkel.
(2) A vízmegosztás módosítása
A vízmegosztás nagyon gyakran valamilyen korábbi tervezési, üzemelési
szempontot tükröz, egyébként megvan a hidrológiai/hidraulikai lehetősége
a módosításnak. Ilyen esetekben a felülvizsgálat az ökológiai szempontok
figyelembevételével történik.
(3) A duzzasztás fenntartása ökológiai céllal
A mederben hagyott kevés víz kedvezőtlen hatása ellensúlyozható
kismértékű, az átjárhatóságot biztosító duzzasztással. Ügyelni kell a
megfelelő kisvízi sebesség fenntartására és a változatosságra, vízhozamban
és hosszirányú morfológiai változásokban (pl. kiöblösödések). Ez nem
vonatkozik azokra a kisvízfolyásokra, ahol a duzzasztással előállított
viszonyok számottevően eltérnek az eredeti állapottól (mélyfekvésű,
eredetileg pangóvizes területeken igen, korábban kiszáradó csatornákban
azonban nem).
(4) Vízkivételek szabályozásának előkészítése
Az ökológiai szempontból szükséges mederben hagyandó vízhozam és a
mederképző vízhozam meghatározása, és a VGT-ben való közzététele a
szabályozás megalapozásaként.
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(5) Állóvizek vízszintszabályozásának módosítása.
Kiszáradással vagy az ún. egyensúlyi vízfelület 9 számottevő csökkenésével
veszélyeztetett sekély tavak esetén szóba jöhet a vízpótlás, általában akkor,
ha az emberi tevékenységek miatt változott meg korábban a tó természetes
vízháztartása és újabb beavatkozással kompenzáljuk ezt a hatást.
Természeteshez közeli víztestek esetében a vízpótlás nem javasolt. Ha
mégis felmerül ilyen beavatkozás, nagy óvatossággal kell eljárni:
felléphetnek komoly, az eltérő vízkémiai összetétel miatt fellépő káros
vízminőségi és ökológiai hatások (beleértve az invazív fajok kockázatos
elterjedését is). Talajvíztől függő sekély tavak esetében ld. a felszín alatti
vizek mennyiségi állapotával kapcsolatos intézkedéseket (3.3.9. fejezet).
Szabályozás
(1) A vízgazdálkodási törvényben szereplő korlátozások, illetve prioritások
VKI szemléletű felülvizsgálata szükséges. Ezen túl kormányrendelet szintű
részletezés is szükséges.
(2) A támogatások szempontrendszerébe a VKI előírások integrálása (ÚMVP,
KÖZOP, ROP-ok, KEOP).
(3) Ökológiai szempontú műszaki követelmények jogszabályi szintű
szabályozása, műszaki irányelvek kidolgozása, meglévők módosítása.
(4) Az engedélyek felülvizsgálatának alapjául szolgáló feltételek jogszabályban
történő rögzítése, pl. kisvíz idején az összehasonlítási alap a kisvízi ökológiai
vízkészlet, vagy tartós vízhasználat esetén a mederalakító vízhozam.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
Állóvizek, vízfolyások tulajdonosa, kezelője.
(2) Megfizethetőség:
A vízhasználók saját forrásból fedezik a módosított engedélyekben foglalt
előírások betartásához szükséges víztakarékossági, technológiaváltási
költségeket, esetenként versenyképességi, pénzügyi életképességi,
megfizethetőségi problémák jelentkeznek.
(3) Támogatási lehetőségek:
- KEOP: 3. Természeti értékeink jó kezelése: természetvédelmi oltalom
alatt álló, NPI kezelésű területeken
- ROP-ok: Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések: egyéb
területeken

9

Egyensúlyi vízfelület: az a fiktív vízfelület, amelynek párolgása azonos az állóvizet tápláló
vízmennyiséggel.
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Környezeti célkitűzés, ütemezés
(1) Ivóvíz célú vagy egyéb jelentős rekreációs (üdülőtó) vagy gazdasági
(hűtőtó) igény esetén az alvízi feltételek nem mindig biztosíthatók. Ilyen
esetekben a vízfolyás erősen módosítottá nyilvánítható. Kevés ilyen
tározónk van. Egyéb helyeken a jó állapotnak megfelelő üzemeltetés a cél,
legalábbis közép- vagy hosszútávon.
(2) Az energetikai vagy jelentős természetvédelmi célú, illetve az aszálykár
mérséklését célzó vízigények kielégítését szolgáló átvezetések szintén
indokolhatják az erősen módosított állapot kijelölését. Hatása csak hosszabb
szakaszok esetén lehet számottevő. A jó ökológiai potenciálhoz tartozó
vízmegosztást nagy körültekintéssel és részletes elemzések alapján kell
megállapítani. A szigetközi Duna-szakasz- és a Hernád Bőcs alatti szakasza
tartozik az energetikai célú átvezetések kategóriájába, míg a Rába - KisRába átvezetés a természetvédelmi célú vízigények kielégítésének példája.
(3) A mederből történő vízkivételek esetén alkalmazkodni kell a vízfolyás
ökológiai követelményeihez, a cél a jó állapot elérése (az engedélyezést kell
ennek megfelelően alakítani).
(4) A környezeti célú duzzasztás és a vízpótlás lehet része a jó állapotnak, sőt
bizonyos esetekben elő is segítheti azt, de általában a jó ökológiai potenciál
elérését biztosító intézkedésről van szó.

3.3.8. Tervezett nagy vízgazdálkodási projektek által okozott
hidromorfológiai változások
A probléma leírása
Több olyan jelentős, a fenntartható vízhasználatok keretébe illeszthető igény és probléma
van Magyarországon, amelyek megoldásához új létesítményeket kell tervezni. Ezek a jó
állapottal nem összeegyeztethető hatással lehetnek a vizek állapotára. Ebbe a körbe
tartoznak például:
egyes árvízvédelmi létesítmények (ártéri beavatkozások, árvíztározók,
műtárgyak),
a hajózhatóságot biztosító folyószabályozási beavatkozások,
dombvidéki tározók építése (vízgazdálkodási és árvízbiztonsági céllal),
egyes belvízvédelmi létesítmények,
a vízerőhasznosításhoz szükséges műtárgyak.
Előbbieken kívül több olyan vízgazdálkodási és nem-vízgazdálkodási célú
infrastrukturális létesítmény programja is szerepel az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervben, amely kedvezőtlen hatást
gyakorolhat a vizek állapotára. Minden esetben csak akkor szabad megvalósítani a
fejlesztéseket, ha azok megfelelnek a VKI előírásainak. Ilyen esetekben a tervezés és az
engedélyezés során figyelembe kell venni a Víz Keretirányelv előírásait. Ez két
lépcsőben történik:
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(1) A tervezés során figyelembe kell venni az érintett víztestek jó állapotára
vonatkozó (a VGT-ben rögzített) kritériumokat, és ki kell dolgozni egy olyan
változatot, amely ezeket teljesíti.
(2) Amennyiben ez a változat csak aránytalanul magas költségekkel valósítható
meg, akkor részletes elemzéssel szükséges kimutatni, hogy a projekt célja
valóban kiemelkedően fontos emberi igényt elégít ki, és ennek nincs egy
másfajta, a környezet szempontjából kedvezőbb megoldása. Végül a
megvalósítható terv a jó állapotra vonatkozó változat egyszerűsítéseivel
dolgozható ki, rögzített szempontok és módszertan szerint elvégzett elemzés
alapján, a társadalmi egyeztetések eredményének figyelembevételével. Ez az
eljárás végeredményben az erősen módosított állapotra vonatkozó
elemzésnek felel meg (a tervezést úgy végezzük el, mintha az egy meglévő
létesítményt értékelnénk).
További intézkedések
Az említett projektek műszaki tervezésével kapcsolatban a vízgazdálkodási
tervezésnek közvetlen feladata nincs, a műszaki, gazdasági feltételek kidolgozásában
viszont van.
A VGT feladatai a projektek jóváhagyásában:
(1) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben azonosítani kell minden olyan, 2015-ig
(vagy azután, ha kiemelkedő jelentőségű célról/feladatról van szó)
megvalósítandó jelentős beruházást, amely a vizek állapotát jelentős
mértékben, kedvezőtlenül befolyásolhatja.
(2) Ellenőrizni kell, hogy a VGT tartalmaz-e minden, a vizek jó állapotával
összefüggő követelményt a létesítmény tervezéséhez. Ha nem, pótolni
szükséges.

(3) Amennyiben a projekt már rendelkezik az összes szükséges elemzéssel, a
környezeti hatásvizsgálat és a társadalom bevonás eredményeivel, a
benyújtott dokumentumok alapján dönteni kell a megvalósíthatóságról és ezt
a VGT-ben rögzíteni szükséges.
Szabályozás
(1) Ökológiai szempontú műszaki követelmények jogszabályi szintű
szabályozása, műszaki irányelvek kidolgozása, meglévők módosítása, a
VGT-ben való rögzítése.
(2) A támogatások szempontrendszerébe a VKI előírások integrálása (ÚMVP,
KÖZOP, ROP-ok, KEOP).
(3) Követelmények kidolgozása, kötelező útmutató alkalmazása a döntési
folyamathoz, annak megállapítására, hogy a fenntartható emberi
tevékenységek megvalósítása (a) elsőrendű közérdek-e és/vagy (b) a
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környezet és a társadalom számára a VKI célkitűzéseinek teljesítésével
elérhető előnyöket, illetve a felszíni víztest fizikai jellemzőiben várható
változások hátrányait felülmúlják-e az emberi egészségben bekövetkező új
változások vagy módosulások, valamint az emberek biztonságának
megőrzésében vagy a fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök.

(4) Az érintett tevékenységekre a pénzügyi és külső költségek megfizettetésére
szolgáló gazdasági-pénzügyi ösztönző rendszer kidolgozása, illetve
továbbfejlesztése szükséges.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
A vízfolyás tulajdonosa, kezelője.
A vízi út, kikötő tulajdonosa, fenntartója, vízi szállítást végző gazdálkodó.
Egyéb infrastruktúra megvalósítója, működtetője.
(2) Megfizethetőség:
Gazdasági szabályozás bevezetése esetén vizsgálandó.
(3) Támogatási lehetőségek:
A pályázatok elszámolható költségei között szerepeltetni kell az ökológiai
szempontok miatt megvalósítandó beruházásokat.

3.3.9. Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának változásai
A probléma leírása
A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát a vízszintek, a forráshozamok, illetve a
felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák állapota alapján értékelhetjük. Az
utánpótlódást meghaladó vízkivételre utal a tartósan süllyedő tendenciát mutató
vízszint, aminek megszüntetése a jó mennyiségi állapot egyik feltétele. Az eredeti
állapothoz képest megváltozott, de mára már az átlag körül ingadozó vízszint mellett is
tapasztalhatjuk a táplált forrás hozamának csökkenését, egy kisvízfolyás korábbinál
jelentősen kisebb kisvízi hozamait, vagy tartósabb kiszáradását, az érintett növényzet
degradációját, pusztulását. Ez szintén a jó mennyiségi állapot megsértését jelenti.
Előbbi feltétele az ökoszisztémákat érintő esetekben valamely olyan állapot
visszaállítása, amely már biztosítja megfelelő működésüket, nem elegendő a csökkenés
megszűnése.
A vízhasználatok közvetlen formáját jelentik a vízkivételek. Magyarországon, de a
szomszédos országokban is, a felszín alatti vizek termelése az 1960-as évek közepétől
az 1980-as évek közepéig rohamosan nőtt, majd ettől az 1980-as évek végéig lassabb,
majd a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján rohamosabb csökkenés következett be.
A 2000-es években a felszín alatti víztermelések országosan stabilizálódtak. Általános
probléma viszont a engedély nélküli jelentős vízkivétel. Az Alföld egyes területein az
illegális vízkivétel mennyisége összevethető az engedéllyel kivett mennyiséggel. Ez a
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nem fenntartható megoldás nem csupán komoly mennyiségi problémákat okoz, hanem
az ellenőrizetlen kútmélységek és a szakszerűtlen kútkiképzés miatt komoly
szennyezési veszélyt jelent a közepes mélységű vízadók számára.
A rétegvízszintek és részben a karsztvízszintek változásait elsősorban a víztermelés
határozta meg. Az intenzíven növekvő ivóvíztermelés hatására az alföldi
rétegvízszintek, a bányászati vízkiemelés hatására a Dunántúli-középhegység
karsztvízszintjei, a balneológiai, de főként energetikai célra kitermelt termálvíz miatt
pedig a Dél Alföld termálvízszintjei süllyedtek jelentős, helyenként többtíz méteres
mértékben. A Dunántúlon források apadtak el, veszélybe került a Hévízi-tó megfelelő
hőmérsékletű vízellátása, a Duna-Tisza közén pedig a rétegvíz-termelés hozzájárult a
jelentős talajvízszint-süllyedéshez és az ennek nyomán bekövetkezett szárazodáshoz
(nem egyedüli okként). A Debreceni Nagyerdő károsodását is a süllyedő vízszinteknek
tulajdonítják. A bányászat megszűnésével a dunántúli karsztvízszintek emelkednek
(bár nem abban az ütemben, ahogy az várható volt, aminek oka az átlagosnál kevesebb
csapadék), a rétegvízszintek stabilizálódtak. A Mátraalja/Bükkalja környezetében viszont
továbbra is tapasztalható a lignitbányászat vízszintsüllyesztő hatása.
Ahol a porózus termálvíztestekben kialakult depresszió fennmaradt, számolhatunk
országhatáron átnyúló hatásokkal is. A közvetlen kút-egymásrahatások több helyen
okoztak lokális, elsősorban műszaki jellegű problémákat (kapacitáscsökknés), egyes
helyeken viszont a hévízkitermelés káros vízminőség-változásokat okozott (a túl nagy
depresszió a felső rétegekből eltérő minőségű vizet szív be). Az ásványgyógyvízelőfordulásoknál is történt vízminőség romlás, hőmérsékletcsökkenés,
különösen ott, ahol a különböző minőségű előfordulások egymás közelében vannak,
mint pl. a budapesti termálkarszt esetében.
A talajvízszint alakulását döntően a hidrometeorológiai hatások alakították. Nagyobb
területre kiterjedő, tendencia-jellegű süllyedés jelenleg nem állapítható meg
egyértelműen, viszont vannak olyan területek, ahol a szárazabbá váló időjárás, a
megcsapoló csatornák, a földhasználatok és a vízkivételek együttes hatására
számottevő süllyedés következett be, de kialakulni látszik egy új egyensúlyi állapot. Ez
az „új állapot” azonban nem mindenütt elégíti ki a felszín alatti vizektől függő
ökoszisztémák jó állapotára vonatkozó követelményeket.
Nemcsak vízkivételek, hanem más közvetett hatások is érték – főként a sekélymélységű
– felszín alatti vizeket: pl. talajvizet drénező belvízcsatorna, folyók duzzasztása vagy
elterelése, a természetesnél nagyobb vízigényű növényzet telepítése, vagy bányató
kialakítása. A síkvidéki területeken, főként az elmúlt 150 év során elvégzett
vízrendezések az ottani felszíni alatti vizektől függő ökoszisztémákat is érintették. A
lecsapoló csatornák, vagy a nem megfelelő mélységű belvízcsatornák megcsapolják a
talajvizet, erősen befolyásolva a terület vízháztartási viszonyait. Ennek hatására
gyakorlatilag eltűntek a nedves területek vizes élőhelyei, vagy jelentősen csökkent
kiterjedésük. Ez az állapot érvényes a Duna-Tisza közi hátságra és a Nyírségre. A
duzzasztott folyószakaszok környezetében megemelkedik a vízszint, máshol az
elterelés következtében csökken (Szigetköz). A folyamat ellentétes előjelű, de az
ökológiai hatás hasonló: a területre korábban jellemző ökoszisztémák átalakulnak.
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Ahol az ökoszisztémát a víztermelés, vagy egyéb emberi hatás miatt érő károsodás még
fennáll és a jelenleg tapasztalható tendenciák alapján nem látszik olyan mértékű
javulás, amely 2015-re biztosítaná a jó állapotot (Duna-Tisza köze, Debreceni Nagyerdő,
Nyírség), ott a stagnálás ellenére sem beszélhetünk jó állapotokról. A Dunántúliközéphegységben ugyan számos forrás hozama még nem tért vissza, de a tendencia
megfelelő, a víztest állapotának megítélése egyedi elbírálást igényel.
A Víz Keretirányelv a felszín alatti vizek mennyiségi állapotát a fentieket tükröző
komplexitással, a fenntarthatóság elveinek figyelembevételével kezeli. Jó állapotúnak
az a víztest számít, ahol a különböző vízhasználatok (nem csak vízkivételek, hanem
minden olyan tevékenység, amely a vizek állapotát befolyásolja) nem rontják a jelentős
felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák állapotát, illetve ahol ilyen ökoszisztémákról
nem beszélhetünk (mélyebben található rétegek), nem tapasztalható tartós
vízszintsüllyedés. Eszerint az előző bekezdésben dőlttel szedett területek víztestjei
nincsenek jó állapotban. Ezekhez társul még a Maros hordalékkúp határokkal osztott
víztestje, ahol a Románia felől átáramló vízmennyiség meghatározása okoz jelentős
bizonytalanságot.
A szabályozásnak és az állapotértékelésnek egyaránt fontos eleme a felszín alatti
vizektől függő ökoszisztémák azonosítása és felszín alatti vízből származó vízigényük
meghatározása.
Alapintézkedés
A fenntartható vízhasználatok elősegítése az ún. alapintézkedések között szerepel.
Külön EU Irányelv ezt nem tárgyalja, de a VKI előírása a vízgazdálkodásról szóló
törvény és a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeleten keresztül megjelenik a hazai
szabályozásban. Az utóbbi jogszabály előírja a felszín alatti víztestek jó mennyiségi
állapotának biztosítását, és ennek érdekében víztestenkénti és ezeken belüli
igénybevételi korlátok meghatározását, amelyeket a VGT-ben kell rögzíteni. A VGT
érvénybe lépése után az igénybevételi korlátok a vízkivételek vízjogi engedélyezésének
alapjául fognak szolgálni.
Az igénybevételi korlátokat (és a módszertant is) a VGT készítése során kell
meghatározni, azokat a jogszabály nem tartalmazza.
További intézkedések
Műszaki intézkedések

(1) Igénybevételi korlátok meghatározása
A hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően a VGT-ben rögzítendő
igénybevételi korlátok meghatározása a vízhasználatok szempontjából
releváns vízadó-bontásban. Az igénybevételi korlát meghatározása során
figyelembe kell venni az utánpótlódási viszonyokat, a felszín alatti vizektől
függő ökoszisztémák területi elhelyezkedését és vízigényeiket, a
vízadóképességet, a jelenlegi vízkivételeket és a várható vízigényeket. Az
igénybevételi korlátok tartalmazzák a víztest, és azon belül szükség szerinti
bontásban a vízadókra megállapított összes közvetett vagy közvetlen
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módon történő vízelvonás és a hatásvizsgálat nélkül engedélyezhető
legnagyobb vízkivétel mértékét, illetve egyéb szükségesnek tartott
feltételeket (például a vízigények kielégítési sorrendjét a víztípus és a
vízhasználat célja függvényében).

(2) A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát kedvezőtlenül befolyásoló vízhasználatok
korlátozása, megszüntetése, átalakítása
Mély csatornákkal (kimélyített vízfolyásokkal) megcsapolt talajvizű hátsági
területeken ökológiai cél lehet a belvízelvezetést megelőző időszak
tájjellegének (ökoszisztémájának) részbeni helyreállítása a talajvízszint
emelésével. Ez lehetséges a kisebb csatornák megszüntetésével, a
fenékszintek emelésével, esetleg a csatornák duzzasztásával. Az intézkedés
hatására emelkedő talajvízszint miatt egyes területeken a szántóföldi
művelés nem tartható fenn. A mélyebb fekvésű területeken vizes élőhelyek
alakulnak ki, máshol annyira felemelkedik a talajvízszint, hogy csak
legelőgazdálkodás folytatható, kicsit magasabban fekvő területeken erdők
számára kedvező talajvízviszonyok várhatók. Ezeken a területeken
megelőzőleg gondoskodni kell a megfelelő művelési ág-váltásról.
A folyószabályozással, duzzasztással, eltereléssel érintett partszakaszokon
az emberi beavatkozás jelentős parti szűrésű készleteket, illetve felszín alatti
víztől függő ökoszisztémákat érintett, vagy érinthet. A kompenzáló
intézkedés nagymértékben függ a helyi viszonyoktól, egyedi megoldásokat
követel, s összefügg a felszíni víztestek jó állapotát biztosító
intézkedésekkel, azokkal együtt kezelendő (pl. Szigetköz).

(3) Energetikai célú vízkivételek használt vizének visszatáplálása a vízadó összletbe
A hőhasznosításra használt vizek minősége megengedi, hogy azt a
vízkivétellel érintett vízadó összletbe visszasajtolják. Az energetikai célú
vísszasajtolást a Vízgazdálkodási Törvény módosítása 2004. január 1-től
kötelezővé teszi. Azokon a területeken, ahol az igénybevett réteg készletei
korlátozottak vagy bizonytalanul ismeretek, a VKI fenntartható
vízhasználatokra vonatkozó előírásai is alátámasztják ezt az előírást. A
megoldásnak egyébként általában a következő előnyei vannak: (a) a
kitermelt víz nem csökkenti a hasznosítható készletet, más használók
számára is biztosítva a hosszú távú igénybevétel lehetőségét, (b)
megakadályozza a termálvíztestek rétegnyomásának csökkenését, azokon a
helyeken, ahol az ivóvíztartó rétegekből az utánpótlódás kismértékű. A
visszasajtolásra alkalmas technológiákat Magyarországon be kell vezetni,
alkalmazását támogatni kell.

(4) Károsodott ökoszisztémák állapotának javítása vízpótlással
Ökoszisztémák károsodása esetén a vízpótlás elsősorban lokális méretekben
javasolható, de mérlegelhetők térségi méretű költséges projektek is. Akkor
indokolt, ha valamilyen egyéb emberi tevékenység kompenzációjaként
ezzel elérhető a jó mennyiségi állapot. Különös figyelmet kell fordítani a
vízminőségi kérdésekre és költség-haszon viszonyokra. A vízpótlás
általános szabálya, hogy annak lehetőleg illeszkednie kell az eredeti
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vízáramlási rendszerhez, azaz a vízpótlást általában a beszivárgási
területeken kell biztosítani.

(5) Közös felméréseken alapuló állapotértékelés, és egyeztetett gazdálkodási rend
kialakítása a határokkal osztott víztesteken.
A határokkal osztott víztestek esetében a problémák közös azonosítása
alapvető fontosságú. Ennek akadálya nem is annyira az információcsere
hiánya, hanem inkább az egyes országokban alkalmazott különböző
megközelítés, módszertan és prioritások. A közös tervezési munkának
közös állapotfelmérésen kell alapulnia, ennek során lehet értelmezni a
különbségeket. Fontos az ilyen projektek állami támogatása.

(6) Alternatív vízkivételi lehetőségek feltárása
Erre két ok miatt kerülhet sor. Az első általában lokális: ha a megváltozott
körülmények miatt egy jelentős ökoszisztéma jó állapotának biztosítása
csak ivóvízkivétel megszüntetésével vagy korlátozásával lehetséges (ebbe a
kategóriába sorolhatók pl. a vízfolyásokat tápláló források), új lehetőségeket
szükséges feltárni. A második ok, ha valamely nagyobb terület
ivóvízellátásának biztonsága készlet oldalról veszélyeztetett, leginkább az
éghajlatváltozás miatt. Az Alföldön az éghajlatváltozás miatt bizonytalan
mennyiségű vízkészlet, a természetes vízminőségi problémák és az
érzékeny ökoszisztémák együttes jelentkezése miatt a jelenlegi elaprózott
vízkivételekkel operáló vízellátási rendszer reális alternatívájává válik a
távvezetékkel történő vízellátás, a bőséges készletekkel rendelkező Dunaés Tisza-völgyből. Ebben az esetben a lokális öntözési vízigények kielégítése
is felvetődhet egyes területeken. Fontos azonban, hogy ez a használati
lehetőség takarékos technológiák alkalmazásával párosuljon.
Az ivóvíz beszerzési lehetőségek távlati, az éghajlatváltozás lehetséges
hatásainak mérséklését szolgáló feltárása fontos, a VKI-val konform
megelőző tevékenység.

(7) Felszín alatti vizektől függő érzékeny ökoszisztémák védelme
A Nagyalföld világviszonylatban kiemelkedő diverzitással rendelkező
terület. Az éghajlatváltozásra vonatkozó érzékenysége is jelentős (egy
ENSZ-tanulmány szerint Európában a második), ezért kiemelt fontosságú
feladat a megőrizendő ökoszisztémák felmérése (ezek között a felszín alatti
vizektől függő ökoszisztémáké is), ezzel összefüggésben vízigényeik
meghatározása. Jövőbeni fennmaradásukhoz már most meg kell hozni a
szükséges védelmi intézkedéseket.
Szabályozás

(1) A VGT-ben megállapított igénybevételi korlátok alapján hatásvizsgálat
előírása a VGT-ben, az előírt korlátnál nagyobb vízkivételek vagy a felszín
alatti
vizek
állapotára
jelentős
hatással
lévő
tevékenységek
engedélyezéséhez.
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(2) Az engedélyek felülvizsgálatának alapjául szolgáló feltételek jogszabályban
történő rögzítése, a vízjogi engedélyek felülvizsgálata, az engedélyekben
foglalt mérési kötelezettség ellenőrzésének megerősítése is.

(3) Az engedély nélküli víztermelések ellenőrzése és a jelenleginél szigorúbb
szankcionálása.

(4) A

természetes felszínre-lépések, (források, függő ökoszisztémák)
mennyiségi védelmének beépítése a 123/1997 Korm. rendeletbe, vagy egy
ilyen tartalmú új rendelet kiadása (felhasználható megközelítések: pl. a
Hévízi-tó, a budapesti termálkarszt, vagy a Bükk déli termálkarszt
szabályozása).

(5) A hazai termálvizek takarékos hasznosítására, és a termelt vízmennyiség
pontosabb megismerésére vonatkozó szabályozás kidolgozása.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő
A korlátozással érintett és vízkészletjárulék
vízhasználók, ivóvízszolgáltatók, önkormányzatok.

fizetésre

kötelezett

(2) Megfizethetőség
A módosított engedélyben foglalt előírások betartásához szükséges
víztakarékossági, technológiai és egyéb költségek ronthatják a vízhasználók
versenyképességét, pénzügyi életképességét, megfizethetőségi problémák
jelentkeznek.
(3) Támogatás, finanszírozási lehetőségek:
GOP 2.1.1. Komplex vállalati technológia-fejlesztés (támogatás mértéke
maximum az összes elszámolható költség 30%-a)
KEOP 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások (támogatás mértéke
maximum az összes elszámolható költség 100%-a)
KEOP 4.1. Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló
energiaforrásból: Geotermikus energia hasznosítása (pl. energia kinyerés
támogatása termelő visszasajtoló kútpár létesítésével).
Környezeti célkitűzés, ütemezés

(1) Az általános cél a jó mennyiségi állapot elérése 2015-re.
(2) Felszín alatti víztestjeink zöme jó mennyiségi állapotú.
(3) Jelenleg nem érik el a jó állapotot a Duna-Tisza közi hátságon, a
Nyírségben, a Szigetközben, a Mátra és a Bükk peremén lévő sekély
víztestek és a Debrecent magába foglaló hajdúsági sekély víztest. A Maros
hordalékkúp és a Maros-Körös köze sekély és mély víztestjei, a Dél-Alföld
porózus termál víztestje és a Dunántúli-középhegység karszt víztestjei
bizonytalan állapotúnak számítanak.
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(4) A bemutatott elővigyázatosságon alapuló intézkedésekkel a Mátra- és a
Bükkalja, valamint a Duna-Tisza közi hátság déli része kivételével
valamennyi víztest esetében megvan az esély a jó állapot elérésre, már 2015ben. Bizonytalannak tekinthető a Dél-alföldi termálvíztest, a Szigetköz és a
Maros hordalékkúp állapota. Az utóbbi kettő esetében a jó állapot
eléréséhez a szomszédos országgal összehangolt vízgazdálkodási
döntésekre és tevékenysége van szükség. A Duna-Tisza közi hátság és a
Nyírség állapotjavulása a földhasználatot érintő intézkedések mellett
jelentős mértékben függ az időjárás alakulásától, az illegális vízkivételek
felszámolásától. Az éghajlatváltozás előrejelzett hatásait tekintve, az inkább
súlyosbítani fogja a helyzetet, mint javítani.

3.3.10.Ivóvíz vagy élelmiszer előállítás céljára használt felszín alatti vizek
nem megfelelő minősége, illetve veszélyeztetettsége
A probléma leírása
A lakosság ivóvízigényének 94%-át elégítjük ki felszín alatti vizekből. Ivóvizeink 23%-a
nem felel meg az EU előírásainak a földtani eredetű ammónium, arzén, vas, mangán,
fluorid és bór tekintetében, így a kitermelt víz kezelést igényel. A természetes eredetű,
ámde az új ivóvíz rendeletben előírt egészségügyi határértéktől eltérő vízminőség
probléma 873 települést, 2,5 millió ember ivóvízellátását érinti. A régi és az új
szabályozás között a legjelentősebb különbség az arzénnál jelentkezik: a határérték 50
μg/l-ről 10 μg/l-re történő csökkentése több száz vízműtelepet, kb. 1,4 millió embert
érint. Hasonlóan általános problémát jelent az ammónium, gyakran átfedésben az
arzénnal (összesen 1,6 millió ember). Noha a határértéket meghaladó vas- és mangántartalom nem okoz egészségi veszélyt, előfordulása az ország nagy részére jellemző, így
az előző számokhoz hozzáadva a legfrissebb felmérések szerint további 410 településen
- 680 ezer főnek - az ivóvízellátás céljára kitermelt vízben a vas- és/vagy
mangántartalom okoz problémát).
A természetes vízminőségi problémák kezelése mellett hasonlóan fontos feladat
vízkészleteink minőségének megőrzése az emberi eredetű szennyezésekkel szemben.
A közüzemi vízművek által termelt víz mintegy kétharmada sérülékeny ivóvízbázisból
származik (azaz a felszíni eredetű szennyezés kevesebb, mint 50 év alatt elérheti a
vízbázist). Ebbe a körbe tartoznak a fedőréteg nélküli nyílt karsztok (a teljes vízadó
potenciális vízbázisként van kijelölve), a partiszűrésű vízbázisok meder oldali és
háttérterületei, a hordalékkúpok, valamint a homokos fedővel rendelkező hátsági
területek vízbázisai. Az ivóvíz ellátás biztonságos fenntartása alapvető vízgazdálkodási
célkitűzés, ezért 75 helyen az országban tartalék vízkészleteket, úgynevezett „távlati
vízbázisokat” jelöltek ki. Minden távlati vízbázisunk sérülékeny. Az éghajlatváltozás
várhatóan növelni fogja a távlati vízbázisok jelentőségét, tehát a teljes ellátáson belül az
arány romlására kell számítani. A sérülékeny ivóvízbázisok védelme elsőbbséget élvez,
mivel a szennyezés megelőzése az egyetlen gazdaságos és sokszor műszakilag is
lehetséges megoldás. Ennek egyik legfontosabb eleme a vízbázisok biztonságba
helyezését szolgáló kormány célprogram, illetve KEOP-projektek teljesítése.
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Alapintézkedés
A geológiai eredetű vízminőségi problémák kezelésére Magyarország 2001-ben vezette
be az Ivóvízminőség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének végrehajtása érdekében.
2008-ig mindössze 27 településen (kb. 100.000 ember) teljesült a célkitűzés. A távlati cél
az, hogy 2013-ig az egész ország közüzemi vízellátásában felszámoljuk az egészséget
befolyásoló valamennyi ivóvízminőségi problémát 10 . Ideiglenes mentességet kaptunk
egyes EU határidők alól: 2003 helyett csak 2009-re kell teljesítenünk a határértékeket a
bór, a fluorid, a nitrit és az arzén kiemelt paraméterek vonatkozásában. A program
végrehajtását akadályozó technológiai, gazdasági és társadalmi problémák miatt ezt a
határidőt is módosítani kell.
Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása során arra is figyelemmel kell lenni,
hogy a technológiai fejlesztésére szoruló kis vízművek helyett sok szempontból
előnyösebb megoldás lenne a nagyobb vízműtelepek és a regionális ellátórendszerek
fejlesztése. A kis vízművek bonyolult technológiával csak megbízhatatlanul és drágán
üzemeltethetők, ráadásul lényegesen érzékenyebbek a rendelkezésre álló készleteknek
az éghajlatváltozás miatt várható csökkenésére. Ahol ilyen elemzések történtek,
általában az volt a tapasztalat, hogy a kistérségi, illetve meglévő regionális
rendszerekhez történő csatlakozás bizonyult kedvezőbbnek.
A sérülékeny ivóvízbázisok esetében a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (nincs EU
irányelv, de a rendelet által lefedett problémakör az alapintézkedések között szerepel)
az üzemelő vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények védelme érdekében meghatározta a biztonságba helyezés folyamatát, és
kötelezővé tette a közüzemi vízszolgáltatók számára a termelőkutak védőövezetének
kialakítását 11 . 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 2249/1995. (VIII..31.) Kormányhatározattal elindított „Az üzemelő sérülékeny
földtani környezetben lévő ivóvízbázisok” program a biztonságba helyezés első
fázisáról – az ún. diagnosztikai fázisról – szól, mégpedig az állapotfelmérésről, a
monitoring kialakításáról és a védőövezetek kijelöléséről. A diagnosztikai program
1997-2004-ig zajlott az eredeti tervek szerint. 2004-ben már új beruházás a pénzügyi
elvonások miatt nem kezdődött. 2004 óta a vízbázis védelem minimális ráfordítással,
csak a 2004 előtt megkötött szerződések alapján zajlik. 614 üzemelő és 75 távlati
vízbázis tartozott ebbe a körbe. 2007 év végére 274 üzemelő és 55 távlati vízbázis
esetében fejeződtek be a munkák, 44 üzemelő és 3 távlati vízbázis vizsgálata van
jelenleg is folyamatban.

10

A vas és a mangán nem okoz egészségügyi problémát, így azok a vízművek, ahol „csak” ez esik kifogás
alá, nem tartoznak az EU által támogatott Ivóvíz-minőség Javító Program kereteibe.
Védőidomok (védőterületek) típusai, elérési idők alapján: a belső, 20 napos - egészségügyi és műszaki
védelmet biztosít, a külső övezet, amely lebomló szennyezések ellen véd, 180 napos, a hidrogeológiai 5 és
50 éves elérési idővel méretezendő, illetve a hatóság döntése alapján a teljes felszín alatti vízgyűjtőre
kiterjeszthető

11
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A program végrehajtásának új lendületet adhatnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Programja (KEOP) következő elemei:
2.2.3/A
2.2.3/B
2.2.3/C

Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése
Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata

A KEOP-ban a rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő az összes hátralévő
vízbázis biztonságba helyezésre, de még a diagnosztikai munkák befejezésre sem.
A munka hatékonysága szempontjából gondot jelent, hogy a legutolsó felmérések
(2008. január) szerint a vízügyi hatóságok által az eddig lefolytatott diagnosztikai
vizsgálatok alapján kiadott, védőövezetekre vonatkozó határozatok száma összesen 72
db. Nagy elmaradás van az Észak-magyarországi, a Közép-Duna-völgyi, és a Középdunántúli régióban, ahol a legsérülékenyebb vízbázisok találhatók. A határozatok
hiányának sok esetben az az oka, hogy a vízbázisok védelmét jelenleg szabályozó
védőterületi rendelet sok esetben túl szigorú előírásokat tartalmaz.
A lezáratlan – hatósági határozattal, földhivatali bejegyzéssel nem rendelkező –
védőterületek hiányában a tulajdonosok/üzemeltetők nem tudnak pályázni a KEOP
2.2.3/B komponensre, ami viszont veszélyezteti a vízbázisok biztonságba helyezésének
folyamatát. Problémát jelent az is, hogy a KEOP szerkezetéből adódóan a B-komponens
a biztonságba helyezési feladatokat nem teljes körűen támogatja, így a végrehajtásnak
több egymástól független végrehajtója van. Bizonyos feladatokat, pl. a
szennyezőforrások felszámolását a szennyező fizet alapelv alkalmazása miatt a KEOP
csak részben támogat (pl. kármentesítés). Ez azért hátrányos, mert a VKI szerinti jó
kémiai állapot feltétele, hogy a felszín alatti víztesten belül lévő védőidomokon belül
egyetlen olyan szennyezőforrás sem maradhat 2015 után, amely lerontja a kitermelt víz
minőségét.
A 123/1997(VI.18) Korm. rendelet nem csak az ivóvízellátást szolgáló vízkivételekre,
hanem az ásvány-gyógyvízhasznosítást szolgálókra is vonatkozik, ugyanakkor az
említett diagnosztikai programba ezek eddig nem kerültek be.
A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelettel védőterület kijelölésre kötelezettek köre nincs
teljesen összhangban az EU ivóvíz irányelvével, amely az emberi fogyasztásra szánt
vizek közé sorol minden élelmiszer előállításához felhasznált vizet is.
További intézkedések
Műszaki intézkedések

(1) A fenntartható vízhasználatok szempontjából a kis vízművek technológiai
fejlesztésével szemben a térségi vagy regionális hálózatokon keresztül, más
vízbázisból történő vízellátás, mint alternatíva általános elemzése.

(2) Ivóvízbázisok biztonságba helyezését célzó minden intézkedés, például a
szennyvíz-szikkasztás felszámolása, állattartótelepek és hulladéklerakók
rekonstrukciója, csapadékvíz elvezetés, területhasználat váltás szántóból
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gyep, vagy erdő művelési ágra, kármentesítés ..stb. A biztonságba helyezés
és az előírások betartása az üzemeltetők és a vízbázis védőterületén érintett
környezethasználók közös, együttműködésen és megállapodásokon alapuló
feladata.
Jelenleg ismert főbb KÖVIZIG projektek:
- Solti-sziget, Bezerédi-sziget, Újmohács-Dél távlati vízbázisok
diagnosztikai vizsgálata ADUKOVIZIG (KEOP-2.2.3/C támogatott);
- Távlati vízbázisok diagnosztika -Vének, Ács-Lovadi rét, Mérges,
Árpás-Kisbabót távlati vízbázisok ÉDUKÖVIZIG (KEOP-2.2.3/C
támogatott);
- A sárisápi karsztakna külső védőterületére eső vízfolyás (Unyi
patak) szakasz medrének vízzáró burkolása (Ivóvízbázis-védelem)
ÉDUKÖVIZIG (KEOP-2.2.3/B tervezett);
- Györgytarló, Tiszakarád, Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázisok
diagnosztikai vizsgálatának elvégzése ÉKÖVIZIG (KEOP-2.2.3/C
támogatott);
- Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése (Csurgó,
Felsőszentmárton–Drávakeresztúr és Piskó) DDKÖVIZIG (KEOP2.2.3/C elbírálás alatt);
- Dél-Magyarország rétegvizében lévő arzén tartalom megfelelő
kezelése és tisztítása KÖRKÖVIZIG (LIFE támogatott).
- Miskolc város karsztos ivóvízbázisainak biztonságba helyezése
Önkormányzat (KEOP-2.2.3/A elbírálás alatt).
Szabályozás

(1) Az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának elhúzódása miatt,
Magyarország 2009-ben mind a négy paraméter ügyében további halasztást
fog benyújtani az Európai Unióhoz. Az ivóvízminőség-javító program
reálisan végrehajthatónak látszik 2012 végéig.

(2) A védőterületekre vonatkozó előírások felülvizsgálata, a meglévő rendelet
módosítása.

(3) A védőterületek kijelölésével kapcsolatos hatósági munka felgyorsítása.
(4) A vízbázisvédelem prioritásként kezelése a kapcsolódó támogatási
lehetőségeknél. (pl. ÚMVP, Kármentesítési Program).

(5) A vízbázisvédelem szabályozási és finanszírozási kérdéseinek rendezése: a
vízbázisvédelem miatt korlátozott önkormányzat kompenzálása az ellátást
élvező más önkormányzatok részéről, valamint a vízjogi engedélyes
pontosabb meghatározása (tulajdonos vagy üzemeltető a kötelezett).

(6) A PR szerepének növelése.
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Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
- Vízminőség-javítás: Határidő módosítás. Az önkormányzati
fejlesztések EU pénzek és hazai társfinanszírozás segítségével,
önkormányzati önerő hozzáadásával valósulhatnak meg. A
működtetést (beleértve a pótlásokat és rekonstrukciókat) a
fogyasztók finanszírozzák a díjon keresztül.
- Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata: önkormányzatok,
állami tulajdonban lévő regionális vízművek.
- Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése: önkormányzatok állami
tulajdonban lévő regionális vízművek, központi költségvetési:
szervek és intézményeik, Magyar Közút Kht., Erdészeti Zrt-k.
- Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata: Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságok.
(2) Megfizethetőség:
Az Ivóvízminőség-javító program a lakosság negyedét érinti. Egyes
térségekben és különösen az alacsony jövedelműeknél a megfizethetőségi
korlátot meghaladják, illetve a jövőben meg fogják haladni. Ezért is fontos,
hogy az ivóvízminőség-javító programot az ország és a lakosság
teherbírásának megfelelő ütemezéssel kerüljön végrehajtásra.
A vízbázisvédelmi intézkedések (a biztonságba helyezés- és tartás) is
vízdíjnövekedést okoznak, a megfizethetőségi következményekkel
számolni kell. Fontos - legalább a szegényebb fogyasztók számára - új
típusú támogatási rendszer kidolgozása.
(3) Támogatási lehetőségek:
- KEOP 1.3.: Ivóvízminőség javítása: A fejlesztések eredményeként
2015-re a megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma 9,38
millió főre emelkedik (egyéb fejlesztésekkel együtt 9,8 millióra).
- KEOP 2.2.3.: Ivóvízbázis-védelmi műveletek: (2015-re várhatóan a
diagnosztikai fázis befejeződik, ezen felül 100 db vízbázis
biztonságba helyezése is megvalósul.
Környezeti célkitűzés, ütemezés

(1) Az ivóvízminőség biztosításával kapcsolatos feladatokban az ország
fizetőképességének megfelelő, módosított határidők vállalása, amennyiben
az EU Bizottság jóváhagyja.

(2) A sérülékeny vízbázisok esetében a jó állapot elérést kell célul kitűzni, azaz
meg kell történnie a teljes biztonságba helyezésnek, különös tekintettel a
veszélyes, tényleges szennyezőforrások felszámolására.
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3.3.11.Felszín alatti vizek szennyezése
A probléma leírása
Felszín alatti vizeinket – amelyek kémiai állapotát számos szennyezőforrás
veszélyezteti – a jövő ivóvízbázisainak biztosítása, az egyéb vízhasználatok
(ásványvíztermelés, balneológia, állattartás, ipar, öntözés) és a felszín alatti vizektől
függő ökoszisztémák érdekében - az általános védelmen túl - kiemelten is védeni kell a
szennyeződéstől. Az eddig bekövetkezett szennyezések elsősorban a sekélymélységű
vízadókat érintették. A porózus medencebeli víztestek leáramlási területein általában
10-20, a feláramlásiakon 5-10 m mélységig hatoltak le, de egyes területeken,- elsősorban
medenceperemeken és a változatos domborzattal és lokális felszín alatti
vízmozgásokkal jellemzetteken 50-100 m mélységig is kimutathatóak. Egyes helyeken a
nagy depresszió vagy kúthiba a kiváltó ok. A karsztvíztestek jelentősebb szennyezése
lokálisan mutatható ki, regionálisan lassan alakul ki a nagyobb hígítás miatt. A
szennyezést elsősorban nitrát okozza.
A nitráttal kapcsolatos szennyezéseket és azok forrásait már részletesen bemutattuk
3.3.1. fejezetben. A növényvédőszerek, az ammónium, a szulfát és a klorid, valamint a
nagyszámú pontszerű szennyezőforrásból származó sokféle kémiai elem határértéket
meghaladó koncentrációja is általában a felszín közelében jelentkezik. Ezek főként a
településeken és a korábbi iparosodott területeken okoznak tényleges vízkémiai
kockázatot. A növényvédőszerek okozta szennyezés csak szorványosan, túlnyomórészt
települések alatti talajvizekben mutatható ki. Kúthibák esetén és egyes felhagyott
bányáknál mélyebben is jelentkeztek szennyezések.
A veszély egyik forrását jelentik a múltban keletkezett szennyezések - sokszor rejtett formái. Ezek jelentős része ipartelepekhez, illetve nem megfelelő szigetelésű hulladék
elhelyezéshez kapcsolható. Az okok a keletkezés idején hatályos előírások,
szabályozások elégtelen volta, ami az alapanyag- és hulladék-elhelyezésre egyaránt
vonatkozott.
A mai környezetvédelmi előírások mellett a talaj és felszín alatti vízszennyezés
valószínűsége igen jelentősen csökkent, de baleset (havária) bekövetkezésével számolni
kell. Ezek előfordulásának és az előfordulás hatásának csökkentésére kell elkészíteni a
kárelhárítási terveket.
A KvVM által indított országos számbavétel során mintegy 15 ezer szennyezőforrásról
töltöttek ki adatlapokat, ezek az ún. KÁRINFO rendszerbe kerültek. A
szennyezőforrások között vannak olyanok, amelyek csak potenciális veszélyt jelentenek
a felszín alatti víz számára, és vannak olyanok is, amelyek szennyezést okoztak. A
bejelentő adatlappal rendelkező objektumok közül kb. 1200 mutat további figyelmet
érdemlő szennyezést (kb. 5 000 esetében állapítottak meg alacsony kockázatot). Az első
kategóriába tartozóakról részletesebb felmérés is készül. Az eddig feldolgozott adatok
alapján a következő szennyezőanyagok előfordulása jelentős: a szerves szénhidrogénvegyületek 50%-ban, az ásványi olajszármazékok 29%-ban, míg a toxikus nehézfémek
12%-ban okozói a felszín alatti víz szennyezéseknek. A maradék 9%-on osztoznak az
egyéb elemek. A szennyezés elsősorban a sekély porózus víztesteken jellemző, kisebb
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mértékben a sekély hegyvidéki víztesteken, és szerencsére alacsony arányban
fordulnak elő a karsztos területeken (ezek fokozottan sérülékeny vízadók, ahol a
szennyeződés jelentős veszélyt jelent a vízhasználatokra).
Az adatlapok alapján egy, a veszélyességet tükröző prioritási lista készült, azonban ez
kevés kivételtől eltekintve nem terjed ki az ivóvízkivételeket vagy az ökoszisztémákat
érintő tényleges veszélyek értékelésére, illetve nem csak a felszín alatti víz, hanem a
talajvédelem szempontjai is érvényesülnek. A legnagyobb kockázatot okozó veszélyt a
sérülékeny ivóvízbázisok szennyezése jelenti. Éppen ezért a felszín alatti víztesteket –
többek között – akkor kell gyenge kémiai állapotúnak minősíteni, ha az ivóvíz emberi
hatás miatt szennyezett.
A szennyezőforrások egy speciális csoportját képezik a szénhidrogén termeléshez
kapcsolódó közvetlen bevezetések (visszasajtolások). Számuk meghaladja a százat.
Amennyiben a technológia megfelelően működik, akkor a visszasajtolás, mint módszer
megfelel az ezzel kapcsolatos környezeti előírásoknak.
Szennyeződés azonban nem csak a nyilvántartott pontszerű szennyező-forrásokból
érheti a vizeket, hanem diffúz jellegűekből is, a településeken a szikkasztott
szennyvízzel, az utakról és belterületi növénytermesztéshez használt kemikáliákból
bemosódó szennyezésekből. A településekre is kiterjedő különböző kampányszerű
felmérések rendszeresen jelzik veszélyes anyagok előfordulását a település alatti
talajvizekben. A probléma tényleges súlyosságát azonban a vízföldtani környezet,
illetve az ivóvízbázisok és érzékeny ökoszisztémák településhez viszonyított
elhelyezkedése dönti el. A másik nagy potenciális diffúz szennyező a mezőgazdaság, a
műtrágyában lévő fémek, illetve a növényvédőszerek révén. A felmérések szerint az
előfordulás szórványos, általános problémáról nem beszélhetünk. A közutakhoz és a
vasutakhoz kapcsolódó vonalmenti szennyezőforrások lokális jelentőségűek, de
gyakori problémákat jelentenek.
Alapintézkedés
Az intézkedéseknek két fő csoportját különböztethetjük meg: a felszín alatti vizeket
veszélyeztető pontszerű szennyezések feltárására és felszámolására vonatkozó
szabályozás, valamint a szennyezőanyagok felszín alatti vizekbe való bevezetését tiltó
vagy korlátozó szabályozás. Mindkettő az EU felszín alatti vizek védelmére vonatkozó
két irányelvére épül (az 1980 óta érvényben lévő Felszín alatti vizek védelme Irányelv, és a
2007-ben kiadott, a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló
irányelv). Ezekkel teljes összhangban van a 219/2004-es (VII. 21.) Korm. rendelet, amely
tiltja a veszélyes anyagok (e rendeletben felsorolt anyagok) felszín alatti vízbe
juttatását, akár közvetlen, akár közvetett bevezetésekkel, és ugyanezt korlátozza az
egyéb (kevésbé veszélyes) anyagok esetében. A veszélyes kategóriába tartozó anyagok
esetén mindenképpen intézkedni kell a szennyezőanyag bejutásának megakadályozása
érdekében. Egyébként alapelv, hogy a tevékenység korlátozásáról vagy a bekövetkezett
szennyezések csökkentéséről, illetve felszámolásáról az emberi egészség és a környezeti
kockázat mértékének arányában, azaz az ivóvízbázisok vagy ökoszisztémák tényleges
veszélyeztetettsége alapján kell dönteni.

_________________________
82

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve – Országos háttéranyag

A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szabályozás – mint alapintézkedés – tehát
megfelelően biztosítja a jó kémiai állapot elérését, illetve fenntartását. Az ütemezés a
finanszírozás és az ösztönzés miatt kérdéses.
A vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek nem feladata a kármentesítés gyakorlati tervezése,
de értékelni szükséges, hogy a megvalósítás milyen mértékben szolgálja a VKI céljait,
azaz a jó kémiai állapot elérését. Az 1996 óta működő Országos Környezeti
Kármentesítési Program célja a szennyezések számbavétele, az ezzel kapcsolatos
információk gyűjtése és közreadása, valamint az állami felelősségi körbe tartozó, feltárt
szennyezések káros hatásainak csökkentése, illetve felszámolása. A bevezetőben
említett prioritási lista alapján eddig 500 területen csaknem 150 Mrd Ft értékben
valósult meg kármentesítés. A program folytatódik, finanszírozására a KEOP biztosít
forrásokat. Ezenkívül számos olyan veszélyes szennyezés létezik, amely nem tartozik
állami felelősségi körbe. Ezek felszámolása a 219/2004-es (VII. 21.) Korm. rendelet
alapján a szennyező önkéntes jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítő intézkedéssel
történik.
A VKI céljainak teljesítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy az ivóvízbázisok
védőterületén a szennyezéseket 2015-ig fel kell számolni (pontosabban meg kell
szüntetni az ivóvízbázis veszélyeztetettségét). Ennek megvalósulása több ok miatt
kérdéses, pedig e területen kivétel nélkül csak a jó állapot elérése lehet a környezeti
célkitűzés. Az okok között említhető a felszín alatti vizek állapotjavításának
bonyolultsága, az állami felelősségi körbe tartozó szennyezőforrások esetén a
finanszírozási korlátok, a többi esetben pedig a szennyezők fizetőképességének hiánya.
A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentését szolgálja még két további direktíva.
A növényvédőszerekkel foglakozó irányelv a forgalmazáson keresztül szabályoz –
betartása esetén a szennyezés veszélye minimális. A hulladékok elhelyezésével
foglalkozó Irányelv és az ahhoz kapcsolódó program jelentős mértékben csökkenti az
innen származó szennyezések veszélyét (ld. 3.3.1.4. fejezet).
További intézkedések
Műszaki intézkedések
A 219/2004-es kormányrendelet alkalmazásával kikényszerített intézkedéseken
kívül nincs szükség egyéb műszaki intézkedésre. A települési diffúz
szennyezéssel szemben javasolt intézkedések (ld. 3.3.1 fejezet) nagy
valószínűséggel a szikkasztással és a közterületekről származó egyéb
szennyezőanyagokkal szemben is elegendőek.
Szabályozás
(1) A szennyezettségi küszöbértékek víztest szintű értékeinek meghatározása a
VGT-kben.
(2) A vizeket veszélyeztető tevékenységet folytatók felelősségbiztosításának
bevezetése az esetleges szennyezések felszámolásának megkönnyítésére.
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(3) Ökológiai szempontú műszaki követelmények jogszabályi szintű
szabályozása, műszaki irányelvek kidolgozása, meglévők módosítása (pl.
kútkiképzés, az utak, vasutak melletti szennyezések megfelelő kezelése).
(4) A mezőgazdasági diffúz szennyezésekkel kapcsolatban a 3.3.1.3. fejezetben
ismertetett szabályozások figyelembevétele.
Megfizethetőség, finanszírozási források
(1) Megvalósító, költségviselő:
- vízhasználat engedélyese,
- szennyezett terület tulajdonosa (károkozó, vagy kárfelelősség miatt),
- önkormányzat, szennyvízelhelyezést végző szolgáltató,
- hulladéklerakó tulajdonosa (önkormányzat v. egyéb), üzemeltető.
(2) Megfizethetőség:
A vízhasználók és a szennyezők
megfizethetőségi probléma.

önfinanszírozása.

Esetenként

(3) Támogatási, finanszírozási lehetőségek:
- GOP 2.1.1. Komplex vállalati technológiafejlesztés (támogatás
mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a)
- KEOP 2.4. Kármentesítés
- KEOP 1.1. Hulladékgazdálkodás
- KEOP 2.3. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése
- ROP-ok: Települési hulladéklerakók rekultivációja
Környezeti célkitűzés, ütemezés
(1) 2015-ig a jó állapot elérése a fokozottan érzékeny területeken (ezekbe
tartoznak a sérülékeny ivóvízbázisok védőterületei is.

(2) Általában: hosszú távon jó állapot, legfeljebb ütemezés (a jó állapot a
receptorok tényleges veszélyeztetettsége alapján értendő).
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4. Finanszírozási háttér
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek a gazdaság és a társadalom széles körét érintik
egyrészt a megvalósítói oldalról, költségviselés szempontjából, másrészt az
eredmények (hasznok) „élvezete” szempontjából. Ezért az intézkedési programok
tervezésének legfontosabb gazdasági kérdései a következők:
-

-

Mennyibe kerül az intézkedések megvalósítása?
Melyek a költség-hatékony intézkedések, intézkedési csomagok?
Milyen közvetett hatásokat lehet a döntésnél számba venni?
Ki a megvalósító? Milyen a költségteher megosztás? Léteznek-e pénzügyi
ösztönzők? Megfizethető? Mi tekinthető megfizethetési szempontból
aránytalanul költségesnek?
Társadalmi szinten megéri? A hasznok meghaladják-e a költségeket?
Mennyibe kerül a megvalósított rendszer fenntartása?

Ezen fejezet a finanszírozhatósággal kapcsolatos kérdéseket (d. pont) foglalja össze,
ugyanis ez az, ami döntően meghatározza a VGT célkitűzések és annak megvalósítását
szolgáló intézkedési program mozgásterét, különösen a 2015-ig elérhető eredményekre
vonatkozóan.
A VGT-ben foglalt intézkedési program specialitása, hogy azt különböző
szervezeteknek kell megvalósítani, különböző pályázati lehetőségeket, forrásokat
igénybe véve, ráadásul úgy, hogy mindegyik intézkedés hatása 2015-re (ha nincs
mentesség) érezhető legyen. A jelenlegi finanszírozási rendszer többszereplős,
többcsatornás, a VKI szempontjából koordinálatlan. Éppen ezért a legfontosabb feladat,
hogy országos és regionális szinten forráskoordinációs mechanizmusok kerüljenek
bevezetésre, amelyeknek jelenleg még a körvonalai sem rajzolódtak ki.
A megfelelő állami (beleérte az EU támogatásokat is) források rendelkezésre állásának
vizsgálatához a forrásigények országos és regionális tervezése szükséges, amihez a
tervezési alegység szintű, megvalósításhoz szükséges forrásigények összegezése
szükséges. A források tervezésekor nem elégséges a fejlesztési, beruházási jellegű
források felmérése, hanem a működési, fenntartási (beleértve a tisztán működési,
fenntartási, periodikus műszaki jellegű és a beruházások eredményeinek megőrzését
biztosító működési, fenntartási forrásokat is) forrásigény felmérése is szükséges, mert
azokat az állami (kiemelten a KÖVIZIG-ek, NP-k), önkormányzati fenntartású szervek
költségvetésében folyamatosan biztosítani szükséges.
Az aggregált országos és regionális forrásigény és az ahhoz kapcsolható forrás
lehetőségek ismeretében szükséges lesz egy „visszatervezési” lépcső, amelynek során a
részvízgyűjtőkre vonatkozó tervekben csak azok a fejlesztési igények kerülnek
meghatározásra, amelyek reálisan finanszírozhatók. Ennek hiányában a tervek nem a
2015-ig megvalósuló fejlesztéseket tartalmaznák, hanem a teljes fejlesztési
szükségleteket. A teljes fejlesztési szükséglet meghatározása rendkívül fontos a
mentességek meghatározása szempontjából a rendelkezésre álló források ismeretében,
de alapvető fontosságú a ténylegesen 2015-ig megvalósítható fejlesztések körének
meghatározása is, a környezeti célkitűzések azonosíthatósága szempontjából.
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Összességében a finanszírozás tervezése iteratív tervezési feladat. Az ilyen típusú
tervezés alapvetően új szemléletet igényel a finanszírozás oldaláról. A
forráskoordináció lehetséges mechanizmusának kidolgozását (forrástérképek, pályázati
felhívások összehangolása a VKI célokkal, szükséges intézményi háttér stb.) minél
előbb el kell kezdeni.
A következő táblázatok a jelenleg ismert, főbb finanszírozási lehetőségeket mutatják be.
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4-1. Táblázat: Jelentősebb forráslehetőségek becslése beavatkozás csoportonként
a „környezeti célkitűzések” érdekében szükséges fejlesztések megvalósításához
Beavatkozás csoport / Forráshely
Forráshely
Megnevezés
Művelési mód váltás
Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a
ÚMVP 1.2.1.1.
kertészetben
Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi
ÚMVP 1.2.5.1.
létesítményeinek fejlesztése
ÚMVP
2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések2
Erdő-környezetvédelmi kifizetések: Véghasználat elhalasztása
ÚMVP 2.2.5.6.
talaj- és élőhelyvédelem céljából
ÚMVP
2.1.6. Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás
Művelési ág váltás
ÚMVP
2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések2
ÚMVP
2.2.1. A mezőgazdasági földterület első erdősítése
Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági
ÚMVP
2.2.2.
földterületeken
ÚMVP
2.2.3. Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése
Tápanyaghasználat és növényvédőszer használat csökkentése
ÚMVP
2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések2
ÚMVP
2.1.3. Natura 2000 kifizetések gyepterületeken
A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek
ÚMVP
2.1.2.
mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések
Állattartótelepek
ÚMVP 1.2.1.2. Állattenyésztést szolgáló beruházások
Komplex vízvédelmi beruházások, vízrendszerek rekonstrukciója
KEOP
2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások
ROP-ok
Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések
ROP-ok
Települési bel- és külterületi vízrendezés
A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás,
ÚMVP 1.2.5.3.
belvízrendezés
ETE
Környezetvédelmi/VKI fejlesztések
Szennyvízkezelés
KEOP
1.2.
Szennyvíz-elvezetés és tisztítás (2000 LE felett)

(2007-2013)
VKI célokra
Teljes
Összes
forrás1 közkiadás1 figyelembe vehető3
Mrd Ft
Mrd Ft
%
Mrd Ft
241,9
120,4
35,5
229,3

111,7

10%

22,9

8,1

4,2

100%

8,1

Arány
%

20072008
Mrd Ft

Forrás felosztás
200920112010
2013
Mrd Ft Mrd Ft

Lásd Tápanyaghasználat pontban.
1,7

1,7

100%

1,7

2,8
99,3
35,2
63,1

2,8
99,0
35,2
63,1

100%
100%
100%

2,8
99,3
35,2
63,1

0,3

0,2

100%

0,3

0,8
259,2
241,2
12,3

0,5
259,2
241,2
12,3

100%
100%
100%

0,8
178,8
241,2
12,3

5,8

5,8

100%

5,8

315,2
315,2
211,0
63,9
54,2
38,7

244,0
244,0
202,7
63,9
54,2
35,3

100%
100%
100%

63,0
63,0
178,8
63,9
54,2
38,7

10,2

5,3

100%

10,2

44,0
527,3
422,4

44,0
416,0
359,1

27%

11,7
471,7
422,4
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20%

100%

16,0
29,8
12,3

47,9
14,0
20,0

0,0
10,5
6,4

219,7

202,7

0,0
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Beavatkozás csoport / Forráshely

(2007-2013)
Összes
VKI célokra
Teljes
forrás1 közkiadás1 figyelembe vehető3
Mrd Ft
Mrd Ft
%
Mrd Ft
43,1
38,4
100%
43,1
61,7
18,5
10%
6,2
201,8
182,2
201,8
196,2
176,6
100%
196,2
5,6
5,6
100%
5,6
236,4
190,5
236,4
149,8
104,8
100%
149,8

Arány

Forrás felosztás
2007200920112008
2010
2013
Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft
14,4
20,5
8,2
0,0
3,3
2,8

Forráshely
Megnevezés
%
ROP-ok
2000 LE alatti települések szennyvízkezelése
KEOP
4.1.
Szennyvízkezelés, szennyvíziszap hasznosítás
Ivóvíz-minőség, vízbázis védelem
KEOP
1.3.
Ivóvízminőség javítása
71,7
124,5
0,0
KEOP
2.2.3. Vízbázis-védelem
1,3
4,3
0,0
Hulladékgazdálkodás
KEOP
1.1.
Hulladékgazdálkodás (térségi települési+állati)
103,9
45,9
0,0
A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű
78,2
78,2
100%
78,2
58,7
19,5
0,0
KEOP
2.3.
rekultivációs programok elvégzése
ROP-ok
Hulladéklerakók rekultivációja
8,4
7,5
100%
8,4
3,4
5,0
0,0
Kármentesítés
38,1
38,1
38,1
KEOP
2.4.
Környezeti kármentesítés
38,1
38,1
100%
38,1
8,2
29,8
0,0
Természetvédelem, vizes élőhelyek
39,5
37,5
21,2
KEOP
3.1-2. Természeti értékeink jó kezelése (erdei isk. nélkül)
26,9
26,9
50%
13,5
4,7
4,2
4,7
KMOP
Természeti értékeink jó kezelése (erdei isk. nélkül)
5,7
5,7
50%
2,8
1,3
1,5
0,1
LIFE
Természet és biodiverzitás
4,1
2,1
50%
2,1
ÚMVP
2.1.4. AKG: Vizes élőhely fenntartás alprogram
2,8
2,8
100%
2,8
Összesen
2 169,7
1 789,6
1 605,0
545,4
543,0
32,7
Ebből:
Arány (%)
KEOP: Környezet és Energia Operatív Program
1042,8
871,7
973,8
60,7% 46,4% 45,9%
0,4%
ROP-ok: regionális operatív programok (KMOP: Közép-magyarországi OP)
150,2
141,2
147,3
9,2% 40,8% 40,6% 16,8%
ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
928,6
730,7
470,1
29,3%
ETE: Határon átnyúló területi együttműködési programok
44,0
44,0
11,7
0,7%
LIFE: Környezet- és természetvédelmi közösségi program
4,1
2,1
2,1
0,1%
Összesen
2 169,7
1 789,6
1 605,0
100%
Megjegyzések:
1
A KEOP és ROP-ok esetében a teljes forrás és összes közkiadás meghatározása becslésen alapul, a 2007-2010 között rendelkezésre álló források alapján
arányosított, becsült érték.
2
Az ÚMVP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések több területhez kapcsolódik, a forrásfelosztás becslésen alapul.
3
A ROP-ok és az ÚMVP esetében a maximálisan figyelembe vehető források becsült értéke, amennyiben a támogatások összehangolása a VGT-vel megtörténik.
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A VKI által tervezett intézkedések főbb finanszírozási lehetőségét a 2007-2013 közötti
időszakra vonatkozó EU támogatások jelentik, a megvalósulást figyelembe véve (+2 év)
ezen fejlesztések megvalósulásának figyelembe vételével kell a 2015-re elérhető „jó
állapot”-ot meghatározni. A főbb forrásokat a KEOP (60,1%), valamint az ÚMVP jelenti
(29,9%), ami a források 90%-a. A regionális hidromorfológiai intézkedések forrását
jelentő regionális operatív programok és határon átnyúló területi együttműködések a
források csupán mintegy 9%-át teszik ki (de ebből a forrásból más célok elérése is
támogatható).
Az ÚMVP esetében azonban a támogatási célterületek jelenleg nem minden esetben
esnek egybe a VKI várható célterületeivel, illetve a ROP-ok esetében a támogatással
megvalósuló fejlesztések nem minden esetben felelnek meg a VKI célkitűzéseknek.
Ezen időszakban tehát mintegy 1300-1600 Mrd Ft támogatás állhat rendelkezésre a főbb
beavatkozás csoportokra, attól függően, hogy különösen a ROP-ok és az ÚMVP
esetében a támogatások összehangolása a VGT-ben foglalt célkitűzésekkel megvalósule. A fent bemutatott források VKI célokra történő igénybevételéhez tehát a támogatási rendszer
bizonyos átalakítása szükséges!
A források felhasználásának állásáról csak a KEOP és ROP-ok esetében állnak
rendelkezésre információk:
-

-

A 2007-2008 évi akciótervekben rendelkezésre álló források feltételezhetően
felhasználásra kerültek, ezen időszak „projektjei”, mint megvalósult
eredmények már figyelembe vehetők a tervezés során.
A 2009-2010 évi források felosztása „elfogadás előtt” van, a fejlesztési
területek közötti átcsoportosításra már nincs mozgástér.
A források jelentős része 2010-re felhasználásra kerül (a KEOP gyakorlatilag
teljes egészében, ld. 4-1. táblázat), így lényeges fejlesztések 2010 utánra ezen
forrásokból már nem tervezhetők, bár az ROP-ok prioritásain belül kisebb
mértékű átcsoportosítás még elképzelhető.

A VKI célok megvalósulásához további források is hozzájárulnak. Egy részük a
gazdálkodóknak nyújthat pénzügyi támogatást a VGT-k alapján betartandó új
környezetvédelmi követelmények betartásához (GOP: technológia korszerűsítések;
Európai Halászati Alap (EHA): helyes halgazdálkodási gyakorlat; kedvezményes
hitelek stb.). Bizonyos támogatások esetében viszont az ökológiai szempontok érvényre
juttatásával valósíthatók meg a VGT-k célkitűzései (pl. KÖZOP/ROP-ok: út és
vasúthálózat fejlesztési projektjei esetében utak, vasutak vízelvezető rendszerében
tározók, szűrőmezők kialakításának előírása, KEOP árvízvédelmi fejlesztései esetében
az ökológiai szempontok és igények figyelembe vétele stb.).
A fenti forráslehetőségeket egészíthetik ki az alábbi források:
-

További források bővülése várható az ÚMVP esetében. Az EU mezőgazdasági
minisztereinek a közös agrárpolitika állapotfelmérése kapcsán 2008.
novemberében született politikai megállapodása alapján az 1. pillér
forrásaiból (közvetlen kifizetések) átcsoportosítás várható a vidékfejlesztés
céljaira. Az így keletkező összegeket a tagállamok többek között az

___________________
89

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve – Országos háttéranyag

-

éghajlatváltozás, a vízgazdálkodás és a biológiai sokféleség céljaira
fordíthatják. A közvetlen kifizetések igénybevételének feltételeit is
szigorítani
kívánják
vízgazdálkodási
szempontokkal
(kölcsönös
megfeleltetés).
Az EU támogatások igénybevételének feltételét jelentő, az ún. addicionalitás
alapján (a tagállamok nem csökkenthetik a támogatásokra fordított
összegek mértékét az előző költségvetési időszakhoz képest)
Magyarországnak várhatóan további mintegy 2,5 millió euró (~ 700 milliárd
Ft) nemzeti közkiadást kell biztosítania a 2007-2013 közötti támogatási
időszakban (az EU támogatásokhoz kötelezően nyújtandó 15%-os nemzeti
hozzájáruláson felül). Ezen források biztosítására Magyarország
mentességet kapott a konvergencia program teljesítése miatt, így azok 2011től jelenthetnek többletforrást az EU támogatások rendszerében. A VKI
különösen fontos szakaszában jelentősebb hazai források megszerzésére
nyílhat lehetőség, ha megfelelően lehet majd bizonyítani a megvalósítandó
fejlesztések fontos és halaszthatatlan voltát (tekintettel arra, hogy a VKI
célok megvalósítása EU kötelezettség teljesítés).

Összességében megállapítható, hogy a KEOP, ROP forrásfelosztás nagyjából véglegesnek
tekinthető (az átcsoportosítás lehetősége jelentős mértékben korlátozott), a források
mintegy 50%-a felhasználásra került, és mintegy 40 %-ának felhasználása a következő
két évben várható. A legnagyobb mozgásteret az „addicionalitás” forráslehetőségeinek
az alakulása jelentheti. Ezért is fontos az, hogy a műszakilag megvalósítható
intézkedések között elsődleges szűrést kell végrehajtani az aránytalan költség, illetve a
megfizethetőség megállapításának első lépéseként. Ezért a konkrét intézkedések
tervezésénél ki kell alakítani egy szempontrendszert. A szempontok kidolgozásánál
különböző lényeges kritériumokat kell figyelembe venni, például:
-

-

Más irányelvekkel való kölcsönös kapcsolat (habitat, árvizes stb.),
Költség-hatásosság, az intézkedések hasznai,
Költség-hatékonyság,
Közvetett hatások,
Bizonytalanság mértéke,
Intézkedések, amelyeket rövid távon meg lehet valósítani (pl. kis költség,
vagy költségátcsoportosítás lehetősége, jó előkészítettségű intézkedések),
A probléma megoldásának sürgőssége (a nem cselekvés komoly
következményei/magas költségei pl. ivóvízbázis elszennyeződése, havária
veszély),
Elérhető finanszírozási mechanizmus léte,
A társadalmi támogatottság.

A szempontrendszer és az elsődleges szűrés alapján szükséges elkészíteni az
intézkedési rangsort. Mindezek alapján információt kell nyújtani a környezeti célok
elérésének időbeni ütemezéséről.
Az „elérhető finanszírozási mechanizmust” tehát alapvetően fent bemutatott
forráskeret jelenti, amely alapján kívánatos az „aránytalan költség”-ű intézkedéseket
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azonosítani (a fent felsoroltak mellett), és ezen fejlesztések elhalasztásából adódóan
szükséges a célkitűzésekre vonatkozó átmeneti mentességeket meghatározni.
A 2015 utáni VKI időszakok várható forráslehetőségei a jelenlegi ismeretek alapján
egyelőre nem becsülhetők. Az EU következő, 2013-tól kezdődő költségvetési időszaka
irányelveinek a tervezése még nem kezdődött meg. Megállapítható azonban, hogy az
EU felzárkózást segítő kohéziós és strukturális források nagyságrendje a régiók
fejlettségi szintjének függvénye (a Közép-Magyarországi régió jelenleg már most is
csökkentett forrásokban, és alacsonyabb támogatási intenzitásban részesül), ezért a
hazai régiók fejlődésével párhuzamosan általában csökken a támogatás összege,
kisebbek lesznek a támogatási arányok.
2013 után már egyre nagyobb szerepe lesz az önfinanszírozásnak is, azaz a vízi
szolgáltatások és vízhasználatok költségeinek az igénybevevők (lakosság, gazdálkodók
stb.) általi megfizettetésének és különböző gazdasági ösztönzők (környezeti adók,
díjak) alkalmazásának. Az érintettek teherviselő képességének, a megfizethetőségnek
egyre nagyobb szerepe lesz az időbeli mentességek (aránytalan költség) igazolásánál.
Még ha kisebbek lesznek is a felhasználható támogatások, a VKI szempontjából a hazai
forrásfelosztás lesz az, amely alapvetően meghatározza a VKI céljaira rendelkezésre
álló forrásokat. Éppen ezért, mégha a forráslehetőségek nem is ismertek, alapvető
fontosságú a 2015 utáni időszak szükséges fejlesztési igényének minél pontosabb
meghatározása a források megszerzéséért folytatott versenyben.

5. Intézményi kérdések
A végrehajtást támogató hatékony intézményi rendszer elengedhetetlen feltétele a
megvalósításnak.
A Víz Keretirányelvben kitűzött célok eléréséhez, és így a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek elkészítéséhez is, a szakemberek, a kidolgozásban érintett szervezetek, a
különböző, végrehajtásért felelős kormányzati szervek és a társadalom széles
rétegeinek szoros együttműködésére van szükség. Ennek intézményesítésére, törvényi
felhatalmazás alapján, különböző szintű vízgazdálkodási tanácsok működnek majd:
területi tanácsok, részvízgyűjtő szintű tanácsok, országos tanács. Feladatuk az adott
szintnek megfelelő vízgazdálkodási, vízvédelmi feladatok, koncepciók egyeztetése és
véleményezése.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatában e tanácsoknak kulcsszerepe lesz (a
vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
2008. december 17.-i módosítása alapján). A tervezési és döntési folyamat röviden a
következő:
-

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséről a vízgazdálkodásért felelős
miniszter gondoskodik.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység tervét a hatáskörrel rendelkező
hatóságok,
valamint
egyéb
érintett
államigazgatási
szervek
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-

-

-

közreműködésével, a területi vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával az
illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság állítja össze
A részvízgyűjtő szintű tervet a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint
egyéb érintett államigazgatási szervek közreműködésével Részvízgyűjtő
Vízgazdálkodási Tanács jóváhagyásával a miniszter által kijelölt KÖVIZIG
állítja össze.
A országos szintű tervet a vízgazdálkodási tanácsokról szóló külön
jogszabály szerinti Országos Vízgazdálkodási Tanács jóváhagyásával a
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság állítja össze.
A tervet a miniszter – a vízgazdálkodásról szóló külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelően – rendeletben hirdeti ki.

A VGT-ben foglalt célok elérése szoros tárcaközi együttműködést igényel. Ugyancsak
tisztázni szükséges a VGT kapcsolatát a vízgazdálkodási, a terület- és
településfejlesztési tervezési szférával.
A VGT-ben tervezni kell ún. képességfejlesztő intézkedéseket (hatósági munka
fejlesztése, monitoring, oktatás, képzés), amelyek elősegítik a VKI megértését, céljainak
elérését. A szabályozó eszközök eredményessége nem pusztán a szabályozás jellegétől,
mértékétől, hanem annak kikényszerítésétől, ösztönzésétől is, azaz a hatósági munka és
a gazdasági szabályozás, támogatási rendszer színvonalától is függ. A megfelelő
határértékrendszer csak akkor biztosítja az elvárt ökológiai eredményt, ha azt betartják
és betartatják. Részletes elemzés nélkül, csupán néhány kérdéskört, illetve megoldandó
feladatot vetünk fel:
-

-

-

-

-

A VGT számos, a kötelező EU-jogharmonizáción túlmutató szabályozási
intézkedést tartalmaz, ezek mielőbbi kidolgozása és elfogadása sürgős
jogszabályalkotási feladat.
A hatósági munka lényeges megerősítése, megalapozása szükséges a
következő területeken:
a tervek megalapozáshoz, illetve az intézkedések hatékonyságának
ellenőrzéséhez monitoring fejlesztése és folyamatos működtetése (a
döntések mögötti pénzforrások és a monitoringra fordított költségek
nincsenek arányban),
az engedélyezéshez szükséges adatgyűjtés, adatfeldolgozás
fejlesztése,
az engedélyezési gyakorlat változtatása (a VGT szemlélete több
szempontú mérlegelést követel a hatósági döntésekben is),
az ellenőrzés, a felügyeleti tevékenység erősítése.
A vízhasználók adatszolgáltatási kötelezettségének betartatása, illetve
ösztönzése alapja a környezet állapotértékelésének és az engedélyek
felülvizsgálatának.
Forráskoordináció szükséges a bonyolult, többforrású finanszírozási
rendszer összehangolására. Biztosítani kell a VKI szerinti prioritások
érvényesítését a források tervezésében és a pályázati kiírásokban.
A
gazdasági
ösztönzési
rendszer
egyszerűsítése,
ugyanakkor
hatékonyságának növelése jelentősen javíthat a végrehajtás színvonalán. A
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-

VGT jónéhány új elemet, szempontot javasol, amit illeszteni kell a jelenlegi
rendszerbe.
A VKI egyes intézkedései a végrehajtásban érintett szereplők
magatartásának befolyásolására irányulnak. A tervezők és az érdekeltek,
illetve érdekeltek egymás közötti egyeztetésének nincsenek meg a
hagyományai (a tervezői oldal nincs felkészülve a többfázisú egyeztetésre
épülő ún. nyílt tervezési módszerre, az érdekelteknek nincs gyakorlata
érveik megfogalmazásában és érdekellentétek esetén a kompromisszumok
keresésében). Az eddigi nem megfelelő gyakorlatok helyett életbe lépő új
szabályozásokhoz való alkalmazkodást segítheti elő az érintettek oktatása
és képzése. Ez minden olyan szereplőt érint, aki valamely fenntartási,
gazdálkodási feladatot lát el (pl. gazdálkodók, önkormányzatok,
vízgazdálkodási társulatok, vízügyi igazgatóságok stb.)
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