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1.

A Duna-közvetlen részvízgyűjtő jellemzése

A hazai vízgyűjtő-gazdálkodási terv az ország egész területére, ezen belül 4 részvízgyűjtőre: a
Duna-közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton részvízgyűjtőkre készül. Ez a fejezet a Dunaközvetlen részvízgyűjtő területét mutatja be, amelyet a következő oldalon található térkép
szemléltet.

1.1 Természeti környezet
A Duna-közvetlen részvízgyűjtő terület nagysága 34.730 km2 (az ország területének 37%-a),
amelyen összesen 455 db víztest (379 vízfolyás és 76 tó) található. A víztestek állapotértékelése,
a „jó állapot” meghatározása, a környezeti célkitűzések, a műszakilag lehetséges intézkedések
mind jelentősen függenek a szomszédos, felvízi országok vízgazdálkodási gyakorlatától.
1.1.1 Domborzat, éghajlat
A Duna-közvetlen részvízgyűjtő domborzatát az alacsony tengerszint feletti magasság és a
viszonylag gyenge morfológiai tagoltság jellemzi, legmagasabb pontja a Börzsöny hegységben
fekvő Csóványos (938 m), legalacsonyabb pontja a Duna magyarországi alsó szakaszán található.
Területének nagy része alföld.
A terület éghajlata nem egységes, a nyugati országhatárhoz közeli területeken - Alpokalja,
Kisalföld - az óceáni hatások jobban érvényesülnek, a középső Duna-völgy szárazföldi, míg a déli
országhatárhoz közeli területeken jelentős a mediterrán hatás.

1.1.2 Földtan, talajtakaró
A Duna-közvetlen részvízgyűjtőn a legidősebb földtani elemek a Variszkuszi hegységképződés
felszínen lévő maradványai: a Velencei-hegység és a Mecsekben a Mórágyi-rög gránitja, valamint
a Soproni-hegység gneisz- és csillámpalája. A perm időszak legjellegzetesebb képződménye a
vörös homokkő. A földtörténeti középkorban a tengerből homokkő és márgarétegek, majd
hatalmas tömegű mészkő és dolomit rétegek rakódtak le. Ez építi fel a Dunántúli-középhegység
legnagyobb részét és a Kisalföld medencealjzatát. A krétában összezáruló tenger törésvonala a
vizsgált területet a Kaposvár-Dunaújváros-Miskolc tengelynél két kőzetlemezre (afrikai - „Pannonegység” és eurázsiai - „Tisza-egység”) osztja.
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A Duna-közvetlen részvízgyűjtő területén a felső 10 m-ben található fedőkőzet
képződmények között a laza üledékes kőzetek (finom kőzetliszt, agyag, homok) az
uralkodók.
A vizsgált terület talajai két fő csoportba tartoznak: az alföldeken elsősorban mezőségi
(csernozjom) talajok (23%), a domb- és hegyvidékeken barna erdőtalajok találhatók (40 %).
A csapadékosabb nyugati országrészben az ún. fakó erdőtalajok a jellemzőek. A láptalajok a
Rábca és a Fertő-Hanság térségében fordulnak elő. A Szigetköz belvizes területein és a
Duna Budapesttől délre húzódó szakaszán réti és öntéstalajokat találunk. A Velencei-tó és a
Keleti-Bakony vízgyűjtőin jelentős a kőzethatású talajok, pl. rendzina aránya.
A talajok víztartó-képessége a vizsgált terület nagy részén átlagosnak tekinthető. A DunaTisza-közét, a Tolnai-hegyhát keleti előterét és a Rába torkolata környékét fedik nagyon
csekély víztartó-képességű talajok. A hegyvidéki területekre a jó vízraktározó-képesség a
jellemző. Talaj-termékenység szempontjából a terület nagyon kedvező helyzetben van.
1.1.3 Vízföldtan
A terület földtani felépítése következtében felszín alatti vizekben igen gazdag. A talajvíz
átlagos terep alatti mélysége 1-4 méter közötti. A Duna-közvetlen részvízgyűjtő területére jut
az Alföld egyharmada, amelynek sztyepp-területein meghatározó szerepe van a
talajvizeknek.
A nagy vastagságú medencebeli üledékek és a hegyvidékek karsztos képződményei kiváló
felszín alóli vízbeszerzési lehetőséget biztosítanak. A térség ivóvízellátásának legnagyobb
részét ebből fedezik.
A vizsgált terület az ország üzemelő és távlati vízbázisainak jelentős részét felöleli. A Fertőtó, a Szigetköz, a Rába torkolati szakasza, a Dunántúli-középhegység területének jelentős
része, a Duna Visegrádi-szorostól vett Budapest fölötti és alatti szakasza, valamint a Mecsek
és a Villányi-hegység vidéke mind vízkészleteket rejt.
1.1.4 Vízrajz
A Duna-közvetlen részvízgyűjtő területen 455 víztest helyezkedik el. Ezek vízhozamának
legnagyobb részét Ausztriából és Szlovákiából érkező nagy és közepes vízfolyás adja. A
folyóhálózat tengelye a Duna, magyarországi szakaszának hossza 417 km, amelyből 140 km
a szlovák-magyar határszakasz. Teljes magyarországi szakaszán a Duna esése 26 méter,
ami kilométerenként átlagosan 6 cm-t jelent. Jellemző vízhozama Budapestnél kisvízi
időszakban 600, középvízkor 2300, nagyvízkor 8000-10000 m³/s. A Duna fontosabb
magyarországi mellékvizei betorkollási sorrendben a következők: Lajta, Rábca, Rába, Ipoly,
Sió, Dráva, míg a szlovák-magyar közös Duna-szakaszon szlovák oldalon torkollik be a Vág
és a Garam. Az ország területén lefolyó víz mintegy háromnegyedét a Duna és a Dráva
szállítja. A Duna vízminőségét alapvetően tehát a külföldről érkező víz minősége határozza
meg.
A terület legjelentősebb sekély állóvize a Fertő-tó és a Velencei-tó. A Velencei-tó területe 25
km², de jelentős részét nádasok fedik. A Fertő-tó a tófejlődés előrehaladott stádiumában van,
teljes felszíne 116,00 mAf. szintjén 309 km², de ennek csak 1/4 része jut hazánk területére.
Több "apró", szélvájta mélyedésekben kialakult tó található a Kiskunság homokbuckái között.
Többségük szikes terület, sajátos növény- és állatvilággal (Fülöpháza környéki tavak, Kolontó). Napjainkra a szikes tavak száma megfogyatkozott, ezért a megmaradt, sokszor igen
lúgos (9-12 pH) tavak víztani és természetvédelmi értéke felbecsülhetetlen.
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Magyarországon az árvízvédelem több száz éves múltra tekint vissza. A Duna-közvetlen
részvízgyűjtőn az ország ávízzel veszélyeztetett területeinek mintegy negyede található,
(5610 km2). Ezek elsősorban a Mosoni-Duna, a Rábca és a Rába menti területek, valamint a
Budapesttől délre húzódó Duna-völgy egészen az országhatárig. A Dunán évente átlagosan
2-3 árhullám vonul le, a nagyobb áradások száma növekvő tendenciát mutat. Hazánkban a
folyók árterén mintegy 700 település található. Árterületen él közel 2,5 millió lakos, a
vasútvonalak 32%-a, a közutak 15%-a és a mezőgazdasági művelt területek egyharmada,
valamint közel 2000 ipari üzem helyezkedik el veszélyeztetett területen.
A síkvidéki területek több mint felét – kb. 60 %-át – veszélyezteti belvíz. A belvízzel erősen
veszélyeztetett területek kisebb-nagyobb foltokban szétszórva, de főleg a folyóvölgyek
legmélyebb részein helyezkednek el. Összterületük 2300 km2, a teljes síkvidéki terület 5%-a.
A belvízzel közepesen veszélyeztetett térség a teljes síkvidéki terület 26%-a. Az ide
sorolható térségek a részvízgyűjtőn a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv, a Kisalföldön a
Fertő-Hansági táj, míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek (pl. a Sárvíz
mentén). A belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület a síkvidék 29%-a. Ebbe a
kategóriába esik többek közt a Duna-Tisza közi hátság jelentős része. Az 1980-as évek
elejétől az itt tapasztalható tartós talajvízsüllyedés miatt e térség belvízi veszélyeztetettsége
csökkent. A 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 belvízelvezető-rendszer (mintegy 40 000 km) túlnyomó része mesterségesen
kialakított csatorna.
1.1.5 Élővilág
A részvízgyűjtő növényvilága igen változatos: Magyarország 25 flórajárásából1 15 részben
vagy egészben e területen fekszik. A Duna, illetve a Dunakanyar maga is egy erőteljes
választóvonal, az ún. közép-dunai flóraválasztó. A Dunakanyar számos dél-nyugat felől
terjedő szubmediterrán faj legészakibb előfordulási területe, a Duna pedig az északészakkelet felől érkező fajok számára jelent barriert. Ezen a részvízgyűjtőn florisztikai
értelemben kifejezetten magashegységi jellegű területek is előfordulnak, ilyenek a Soproniés Kőszegi-hegység és az Őrség egy része. Számos fokozottan védett növényfaj
előfordulási helye a Duna-közvetlen vízgyűjtője. A Duna Budapesten kívüli teljes szakasza a
Natura 2000 hálózat része. Jelentős kiterjedésű ramsari (nemzetközi jelentőségű vadvízi)
területek találhatók a Duna mentén (pl. Gemenc), a Duna-völgyi főcsatorna mellékvizei
mentén, a Rába felső folyása mentén, és a Hanságban, a Szigetközben, illetve a Fertő-tó
maga is egy kiemelt terület.

1.2 Társadalmi és gazdasági viszonyok
A részvízgyűjtők és a közigazgatási egységek (település, megye, régió, stb.) határai
általában nem esnek egybe, ezért a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) által
közölt adatok részvízgyűjtőkre történő kivetítése becsléssel történik. A becsléshez használt
két leggyakoribb módszer az arányosítás területtel és az arányosítás lakos számmal.
1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz
A Duna-közvetlen részvízgyűjtő terület 34.730 km2, ami az ország területének több mint
egyharmadát, (37,3%) jelenti, ezzel a 2. legnagyobb kiterjedésű részvízgyűjtő. Területe az
ország hét régiójából csak egyet, az Észak-Alföldi régiót nem érinti.
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A terület népsűrűsége jóval az országos átlag fölötti. Ennek legfőbb oka, hogy itt található az
ország legsűrűbben lakott térsége: a főváros és környéke. A városok számának
növekedésével, illetve a városokban élő népesség gyarapodásával folyamatosan nőtt a
városi lakosság aránya.
A népesség korösszetétele hasonló az EU átlagához. A fejlett társadalmakra jellemző módon
hazánkban a népesség fogyása öregedő korösszetétellel párosul. A születéskor várható
élettartam regionális különbségeket mutat, a fejlettebb régiók javára, tehát a Duna-közvetlen
vízgyűjtő területére a magasabb várható élettartam a jellemző. A részvízgyűjtő területen
belüli mobilitás viszonylag kicsi, de érvényesül az országos tendencia: a keleti régiókból a
nyugati régiók főként városaiba történő beköltözés.

1.2.2 Területhasználat
A vízgyűjtők környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésből származó
terhelésének, valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás
becslésekor a területhasználatot szükséges figyelembe venni.
A belterület kategóriába sorolt mesterséges felületek aránya a részvízgyűjtők közül - a
fővárost is felölelő – a Duna részvízgyűjtőn a legnagyobb kiterjedésű, a részvízgyűjtő teljes
területének több, mint 7,2%-a. A terület felét szántók, míg több mint 20%-át és erdők
alkotják.

1.2.3 Gazdaságföldrajz
Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált részvízgyűjtő terület nyugati és középső része
többnyire gazdaságilag dinamikusan fejlődő terület, míg a dél-dunántúli, dél-alföldi és északmagyarországi régióhoz tartozó – kisebb kiterjedésű – területei inkább stagnálóak.
A Duna-közvetlen részvízgyűjtő területe az ország kicsivel több, mint harmadát teszi ki,
ugyanakkor itt él a lakosság több mint fele és a bruttó hazai termék (GDP) kétharmadát itt
állítják elő.
A bruttó hozzáadott érték előállításában az egyes gazdasági ágak hozzájárulása
térségenként más és más. Országosan a GDP kétharmada a szolgáltatást nyújtó ágakból,
egyharmada az árutermelő gazdasági ágakból (mezőgazdaságból, iparból, építőiparból)
származik.

1.2.4 Vízhasználatok
Mezőgazdaság
A mezőgazdasági vízhasználatok (öntözés, halastavi, állattenyésztés, egyébgazdasági
jelentőségét tekintve nagy súlya az öntözésnek (és a halastavi vízhasználatnak van.
A Duna-közvetlen részvízgyűjtőn található az ország összes mezőgazdasági művelésbe vont
területének csaknem 40%-a (2 millió ha), míg az összes öntözött területnek alig több mint
10%-a, tehát az öntözővíz fölhasználás ezen a vízgyűjtőn arányát tekintve kisebb
jelentőségű

1. fejezet

A Duna-közvetlen részvízgyűjtő jellemzése

Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések
Duna részvízgyűjtő

Ipar
Az ország legnagyobb vízhasználói az ipari üzemek. Az összes kitermelt vízmennyiség
háromnegyedét az ipar használja fel. Speciális – vízkivétellel nem járó – ipari vízhasználat a
vízerőművek úgynevezett „in situ” felszíni víz használata.
Magyarország műszakilag hasznosítható vízerő-potenciálja kb. 1000 MW, melyből maga a
Duna 72%-kal részesedik. Magyarország esetében a Dunán nincs villamos
energiatermelésre szolgáló létesítmény.
A hazai kis- és törpe vízerőművek nagy része a kedvezőbb adottságokkal rendelkező
Nyugat-Dunántúlon található. A Duna részvízgyűjtőn az „in situ” vízhasználat az országos
mennyiség 10 %-át sem éri el Kiemelkedően magas ezzel szemben az ipari célú vízkivétel:
az országos fölhasználás csaknem 90%-a itt történik. Az országos közüzemi vízkivételből az
átlagosnál nagyobb aránnyal részesedik ez a részvízgyűjtő
Szolgáltatások
E szektor aránya a Duna részvízgyűjtőn kiemelkedően magas. A közigazgatás, védelem,
kötelező társadalombiztosítás gazdasági ágat nem számítva valamennyi régióban e szektor
állította elő a bruttó hozzáadott érték több, mint felét.
Víziközmű szolgáltatás
Az ország kedvező hidrogeológiai adottságainak köszönhetően a közüzemi célra kitermelt és
szolgáltatott víz több mint 94%-a felszín alatti eredetű, és csak kb. 6%-a származik felszíni
vízbeszerzésből.
A közművek által kitermelt ivóvíz mintegy háromnegyede a háztartásoknak szolgáltatott
mennyiség mind a részvízgyűjtők, mind az ország tekintetében.
A közüzemi szennyvízelvezető-hálózat kiépítésének fölgyorsulása következtében a
közműolló 2011-re (az ivóvízvezetékkel ellátott és a közcsatornához csatlakozó lakások
arányának különbözete) országosan 41-ről 21 %-ra csökkent. A részvízgyűjtő területén
100%-os az ivóvízhálózat kiépítettsége és országos viszonylatban a legmagasabb (70%
feletti) a csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya is. A közműolló a 90-es évek vége óta
folyamatosan csökken
Egyéb vízhasználatok
Magyarország ún. nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak 85%-a állandóan, 15%-a
időszakosan hajózható. A vízi úthálózat hosszának 53%-a a Duna részvízgyűjtő területéhez
tartozik. A Duna, egész magyarországi szakaszán hajózható, bár – vízállástól függően - kb.
50 helyen kell mélységi és szélességi korlátozással számolni, ami nagymértékben nehezíti a
közlekedést. Hazánk országos közforgalmú kikötői a Dunán találhatók: A vízen szállított áru
mennyisége jelentős mértékben ingadozik évente. Az összes teljesítmény több, mint fele
átmenő forgalom, harmada export, tizede import; a belföldi forgalom teljesítménye
elenyésző ebből a szempontból.
A személyszállítás többnyire az üdülő- és turisztikai forgalomra korlátozódik
A vízi túrizmus tekintetében a kézzel hajtott járművek részére kiterjedt víziút-hálózat áll
rendelkezésre a Dunán és mellékfolyóin, azonban mind a motoros hajók használatához,
mind a vízi túrázáshoz jól kiépített kiszolgáló infrastruktúra szükséges, amellyel csak részben
rendelkezünk.
Japán, Izland, Olaszország és Franciaország mellett Magyarország rendelkezik a világ egyik
legbővebb termálvíz kincsével. A Duna részvízgyűjtő különösen gazdag hévforrásokban, a
jellemző termálvízadó rétegek főként a Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és a
Villányi-karszt területén találhatók. Számos gyógyfürdő, termálfürdő és strandfürdő épült
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ezekre a hévizekre, amelyek jelentős forgalmat bonyolítanak, számuk folyamatosan nő, a
szolgáltatás színvonala emelkedik. Magyarországon a vízhasználatok között a
horgászatnak is jelentős szerepe van..

1.3 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szereplői
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (3)
pontja határozza meg a vízgyűjtő-gazdálkodási terv összeállításáért felelős szervezeteket.
Ugyanezen rendelet 19. §-a alapján a tervezésbe a „társadalom minél szélesebb körét”, azaz
az érdekelteket, véleményezés céljából be kell vonni. Továbbá a 4. § (2) pontja szerint az
intézkedési programok előkészítése során a határokkal osztott vizekre vonatkozóan együtt
kell működni az Európai Unió szomszédos tagállamaival, míg a nem EU tagokkal törekedni
kell a koordinációra, a környezet-védelmi, természetvédelmi és vízügyi kapcsolatokra
vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi szerződések, megállapodások szabályai szerint.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket – a különböző tervezési szinteken – a vízgazdálkodási
tanácsokról szóló 1382/2013 (VI.27.) Kormány határozat szerint megalakult testületek
véleményezik, és tesznek javaslatot annak tartalmára.
1.3.1 Hatáskörrel Rendelkező Hatóság
Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásának irányításáért a
Belügyminisztérium (BM, H-1051 Budapest, József Attila utca 2-4.) a hatáskörrel
rendelkező intézmény.
A BM felelős:
 a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséért felelős szervezetek (OVF, VIZIG-ek)
tervezési munkájának koordinálásáért;
 az Európai Unió Bizottsága számára a VGT jelentések elkészítéséért és elküldéséért.
 A BM illetékessége a Duna vízgyűjtő kerületen belül, az ország teljes területére
kiterjed.
A Belügyminisztérium feladata továbbá a szakirányú stratégiai irányítás, az Európai Unió
jogszabályainak hazai harmonizációja és jogszabályalkotás, az állami feladatok és az
Európai Unió felé vállalt és kötelező feladatok parlamenti érdekképviselete, VKI intézkedések
tárcaközi egyeztetése és a tárca költségvetési forrásainak biztosítása. E mellett felel az
Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartásért, a határvízi feladatok ellátásért és az
általa kijelölt szakértőkön keresztül közreműködik a Duna vízgyűjtő kerület nemzetközi
tervének (ICPDR DRBM Plan) összeállításában.
1.3.2 A tervezést végző szervezetek
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítése az ágazati szervek feladata:
 országos tervet az Országos Vízügyi Főigazgatóság állítja össze;
 a részvízgyűjtő tervek elkészítéséért és a részvízgyűjtőn belül a tervezés
koordinációjáért négy vízügyi igazgatóság felel, a Duna részvízgyűjtőn az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
 a 42 alegységi terv elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevonása a tizenkettő
területileg illetékes vízügyi igazgatóság feladata, ezek a részvízgyűjtőn a következők:
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1-1. táblázat

Az alegységi tervek készítéséért felelős szervezetek

Tervezési terület
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16

Felelős

Szigetköz
Rábca és a Fertő
Rába
Marcal
Bakony-ér és Concó
Általér
Gerecse
Ipoly
Közép-Duna
Duna-völgyi-főcsatorna
Sió
Kapos
Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
Velencei-tó
Alsó-Duna jobb part
Felső-Bácska

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szombathely
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Baja
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Baja

A tervek elkészítésében közreműködnek még a területileg illetékes környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőségek, valamint a védett természeti területek tekintetében a
nemzeti park igazgatóságok.
1.3.3 Határvízi kapcsolatok
A határvízi kapcsolatok Magyarország szempontjából létfontosságúak, hiszen felszín alatti
vízkészletünk és vízfolyásaink vízkészleteinek 94%-a a határon túlról érkezik. Az ország
medence jellegét jól mutatja, hogy huszonnégy folyón érkezik víz hazánkba, és csupán
három folyón keresztül távozik. A felszín alatti vizek esetében a beszivárgási területek nagy
része határon kívül esik, az országba való be- és kiáramlás hasonló arányú, mint a felszíni
vizek esetében.
A határral osztott vízgyűjtőkkel, víztestekkel kapcsolatos egyeztetések hivatalos testületei a
területileg illetékes Határvízi Bizottságok.
Nemzetközi egyezmények:


74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló
együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről

Kétoldalú határvízi egyezmények a részvízgyűjtő tekintetében:
Ausztria:


1959. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a
határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról



1985/17. Osztrák-magyar szerződés a környezetvédelem területén való együttműködésről

Szlovák Köztársaság:


55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról



1999/17. Nemzetközi Szerződés a Szlovák - Magyar Kormányok között, a környezet-védelem és
természetvédelem terén való együttműködésről

Szerbia:


Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a
vízgazdálkodási kérdések tárgyában (1955)
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1.3.4 Érintettek
A vízzel kapcsolatos kérdésekben a társadalom minden tagja érintett. Ezen belül a
legfontosabb érdekelteket két jogszabály is meghatározza. Ezek az 1382/2014 (VI. 27.)
Kormány határozat a vízgazdálkodási tanácsokról, illetve a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról.
A társadalom bevonása a tervezésbe három szinten történik: legszélesebb körben az
alegységek szintjén zajlik, míg részvízgyűjtő szinten megyei és régiós hatáskörű, országos
szinten országos hatáskörrel rendelkező állami, egyéb közigazgatási, tudományos és
szakmai érdekképviseleti, továbbá állampolgári érdekképviseleti (civil) szervezetek közvetlen
megkeresésével. A véleményezési eljárásba magánszemélyek, illetve a nem közvetlenül
megkeresett szervezetek, akár Magyarország határain kívül élők is, bármelyik szinten
bekapcsolódhatnak a www.vizeink.hu honlap segítségével.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a
társadalmi részvétel biztosítása érdekében a három különböző tervezési szinten az alábbi
javaslattevő, véleményező testületeket hozták létre:
a) a 42 tervezési alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek vonatkozásában a Területi
Vízgazdálkodási Tanácsok (vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési bizottságok);
b) a 4 részvízgyűjtőre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek vonatkozásában a
Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsok;
c) az országos vízgyűjtő-gazdálkodási
Vízgazdálkodási Tanács.

terv

vonatkozásában

az

Országos

1.4 Víztestek jellemzése
A Duna-közvetlen részvízgyűjtő területen 455 víztest található, melyből 379 vízfolyás és
76 állóvíz. A Duna-közvetlen részvízgyűjtő területe az országhatáron is túlnyúlik, azaz a
külföldről érkező hatások befolyásolhatják a jó állapot elérését. Így határvízi problémák
jelentkezhetnek.
1.4.1 Vízfolyás víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “vízfolyás” olyan szárazföldi vizet jelent, amely nagyobbrészt a
földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat.
Az EU Víz Keretirányelv alapján a vízfolyások típusainak meghatározása a kötelező és - a
magyarországi hidromorfológiai viszonyok szerint - választható szempontok alapján történt.
A Duna-közvetlen vízgyűjtőn 379 folyót, patakot, vagy csatornát jelöltünk ki víztestnek
1.4.2 Állóvíz víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “tó” szárazföldi felszíni állóvizet jelent, így tavainkat állóvíz
vízestekbe soroljuk. Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb, tavak
kerültek kijelölésre. Víztestként azonban országosan csak 188 állóvíz került kijelölésre a 0,5
km2-es méretbeli alsó korlát miatt.
A Duna részvízgyűjtő területén 76 állóvíz került kijelölésre.
1.4.3 Erősen módosított és mesterséges víztestek
A Víz Keretirányelv sajátos fogalmai az “erősen módosított víztest”, és a “mesterséges
víztest”
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A természetes állapotú, az erősen módosított és a mesterséges víztestek között a határvonal
meghúzása nem könnyű feladat. Gyakori például, hogy a csatornát egy régi vízfolyás medrét
követve alakítják ki, ezért csak nevében „mesterséges” a víztest
1.4.4 Felszín alatti víztestek
Magyarországon valamennyi felszín alatti víz része valamely víztestnek. Felszín alatti
vizeinket széleskörűen hasznosítjuk, így az átlagosan 10 m3/nap-nál nagyobb hozammal
megcsapolt vízadók az ország teljes területén és mindenhol előfordulnak. A felszín közeli
felszín alatti víztestek felső határa a terepfelszínhez legközelebb található vízfelszín. A
felszín alatti víztestek alsó határát a már nem vizet, hanem szénhidrogéneket tároló kőzetek,
vagy az úgynevezett „medence aljzat”, illetve alaphegység képezi.
A felszín alatti víztestek száma országosan 185, melyből a Duna-közvetlen részvízgyűjtőn
86 található. A 86 víztest közül 12 sekély hegyvidéki víztest, 23 pedig sekély porózus
víztest. A hegyvidéki víztestek darabszáma 12, míg a porózus víztesteké 19. A karszt
víztestek darabszáma összesen 18, ezen belül a hideg karszt víztest 8, a termál karszt
víztest száma 10. A porózus termál víztestek száma itt a Duna részvízgyűjtőben: 2. A
fentieken kívül még 5 víztest érinti a részvízgyűjtőt, amelyeket más részvízgyűjtőhöz
soroltak be.
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2

Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások

2.1 Az emberi tevékenységekből eredő terhelések számbavételének
és a hatások elemzésének célja, hogy a vizek állapota
szempontjából jelentős vízgazdálkodási kérdések feltárása
megtörténjen.
2.1.1 Pontszerű szennyezőforrások
Pontszerű szennyezőforráson kisebb kiterjedésű, lehatárolható helyen található, adott
tevékenységből származó szennyezőanyag kibocsátást értünk.
2.1.2 Települési szennyezőforrások
A szervesanyagok és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését
legnagyobb arányban a tisztított kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi
ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó
vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően képesek tolerálni.
Magyarországon a szennyvízgyűjtő-hálózattal rendelkező települések száma az összes
település %-an 2000 óta 27,2 %-ról 55,9 %-ra változott.
A 440 kibocsátásnak több mint harmada, elsősorban a kis és közepes vízfolyásokat
terheli.
A szennyvízterhelések jövőbeni várható alakulását a 2000 lakosegyenértéknél
nagyobb agglomerációk szennyvíz elvezetésének és szennyvíztisztításának
megvalósítását tartalmazó szennyvíz program határozza meg. A jelenlegi kiépítettség
és a módosított 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet jelenleg érvényes agglomerációs listája
szerint 2015-ig várhatóan még mintegy 100 új kommunális szennyvíztisztító telep
létesítése várható. A 2015-ig csatornázandó települések többségének szennyvizét a
meglévő szennyvíz agglomerációkhoz csatlakozva, a jelenleg már üzemelő telepekre
fogják rávezetni. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás a települések közel 100 %án működik, csupán néhány kis lélekszámú település önkormányzata nem tudja biztosítani a
kötelező hulladékszállítási közszolgáltatást. A régi – műszaki védelem nélkül kialakított –
lerakókat korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek váltják fel. A TSZH ártalmatlanításban –
a felszín alatti vizek minősége szempontjából – a legjelentősebb változás a rendezetlen
hulladéklerakók fokozatos rekultiválása.
Ipari szennyezőforrások, szennyezett területek
A településeken található ipari üzemek keletkező szennyvizeiket leggyakrabban a
közcsatornán keresztül – szükség esetén előtisztítás után – a települési kommunális
szennyvíztisztítóba vezetik.
A részvízgyűjtőn jelentős arányban működnek nagy környezeti hatású üzemek, melyek
közül számunkra a vegyipar 50 % feletti jelenléte lehet a domináns.
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A közvetlen felszíni vizekbe történő ipari és egyéb kibocsátások a ”hagyományos”
szennyező anyagok emissziójának jellemzéséhez a Felügyelőségek rendelkeznek
adatokkal..
A terhelésben döntően a kommunális szennyvíztisztító telepek dominálnak. Ez egyúttal azt
is jelzi, hogy a felszíni vizek terhelésének alakulása nagyobb mértékben függ a települési
szennyvizektől, mint a közvetlen ipari kibocsátóktól. Természetesen a települési szennyvizek
tartalmazzák a közvetett ipari kibocsátók szennyező anyagait is.
Az ipari hulladékgazdálkodás területén a rendszerváltás óta jelentős fejlődés következett
be a megelőzés, az újrahasználatra előkészítés, az újrafeldolgozás, az egyéb hasznosítás
és az ártalmatlanítás területén.
Megállapítható, hogy a Duna részvízgyűjtőn, az ipari gócpontok környezetében
koncentráltan, jelentősebb ipari hulladékgazdálkodási létesítmények vannak. A telepek
harmada-fele nagy kapacitású, így az IPPC irányelvben meghatározott küszöbértéket
meghaladó kibocsátónak számít. Az ipari hulladékok kapcsán nem lehet figyelmen kívül
hagyni a régi lerakókat. A múltban évtizedeken keresztül gondatlanul végzett
hulladékkezelés, valamint a mainál jóval enyhébb szabályozás következtében számos
helyen szennyezett területek alakultak ki. A régi, ma már lezárt, többnyire rekultivált lerakók
mintegy tizede ma is veszélyezteti a felszín alatti vizeket, ezeket tekintjük fontos pontszerű
szennyező forrásoknak.
Szennyezett területek, kármentesítés
A Nemzeti Környezetvédelmi Program része a tartós környezetkárosodások és szennyezett
területek környezeti kármentesítésére létrehozott Országos Környezeti Kármentesítési
program (OKKP), amelynek célja a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetésének,
szennyezettségének, károsodásának megismerése, nyilvántartásba vétele, illetve a
szennyezettség csökkentése, megszűntetése. Az OKKP keretében elindított országos
számbavétel eredményeként a FAVI-KÁRINFO rendszerben 2010 végéig országosan
17.000 objektum adatai szerepelnek. A 2007-2013-as uniós költségvetési időszakra
kidolgozott KEOP keretében 22 kármentesítés indult meg, ebből a részvízgyűjtőn 9.
A tényfeltárások alapján szennyezett területek több mint felénél szénhidrogén szennyezés
történt, viszont a területi kiterjedést tekintve a szervetlen szennyezőanyagok és a klórozott
szénhidrogének vezetnek, ugyanakkor a részvízgyűjtőn előfordul szennyezést okozó
hígtrágyatároló, kommunális hulladéklerakó, vörösiszap tározó.
2.1.3 Mezőgazdasági szennyezőforrások
Állattartó telepek
A felszín alatti vizek és esetenként a felszíni vizek szempontjából jelentős pontszerű
szennyező források lehetnek az intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek,
amennyiben a trágyakezelés, tárolás nem felel meg a helyes mezőgazdasági gyakorlat
előírásainak. A helyes gyakorlatot a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló (59/2008.
(IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.
A hígtrágyás rendszerű állattartás (elsősorban a sertéstelepek) és a hígtrágya szántóföldi
kihelyezése esetében az előírt technológia be nem tartása okozhat terhelést. A nem
megfelelő kialakítású, szigetelés nélküli almos- és hígtrágya tároló létesítmények potenciális
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szennyezőforrások. Ezen hígtrágyáknál a mechanikai kezelés, vagy fázisbontás után
mezőgazdasági elhelyezés jöhet szóba, vagy biogáztermelésre való felhasználás.
Halászat
A halastavak jelentős szerepet játszanak vízi élőhelyekként. Egy részük természetes
mocsár, vagy időszakos vízborítás helyén létesült, és így egyes tórendszerek élővilága
megközelíti a természetes mocsarak fajgazdagságát. A halgazdálkodás jelentős hatással
van a vizek állapotára, ezért a természetes vizek jó ökológiai állapotának elérése csak a
halászat és a horgászat szempontjainak érvényesülése mellett, az érintettek aktív
részvételével valósítható meg.
A hazai haltermelés területét tekintve több mint 90 %-ban tógazdasági termelést jelent. A
tógazdasági haltermelés fontos szerepet tölt be a természetes vizek halasításához
szükséges tenyészanyag előállításában is. A halgazdálkodással érintett hazai vízfolyások
több mint fele a Duna részvízgyűjtőn van, míg az állóvizek részaránya alig több az összes
negyedénél.
A halastavi haltermelés során a tógazdasági munkaműveleteknek köszönhetően egy sajátos
vízi rendszer, ún. halastavi ökoszisztéma jön létre mely hidrobiológia szempontból nézve
szélsőségesen hipertróf, sekélytavi rendszernek tekinthető. A halastavak vízminőség
szempontjából lehetnek problémásak, mivel jellemzően magas tápanyag- és lebegőanyag
tartalmú vizet bocsátanak ki. Ugyanakkor a halászati ágazat táp-, lebegő- és szervesanyag
terhelése összességében nem jelentős (harmadik a települési és az ipari után), viszont a
víztestenkénti vizsgálatnál már problémák jelentkeznek. A legtöbb tógazdaság kis vízfolyást,
vagy kisesésű csatornát terhel, ezért a középvízi vízhozamra számított hígulási arány mind a
dombvidéki völgyzárógátas, mind a síkvidéki tavaknál alacsony. Az ilyen célra használt
völgyzárógátas tározóknál a hosszirányú átjárhatóság akadályozása, valamint általában a
továbbengedett víz mennyisége okoz problémát. Gyakori probléma a parti sávban, illetve a
mederben a makrofiták hiánya, vagy nem megfelelő összetétele. Hidrológiai szempontból
előnyös, hogy a tavaszi nagyvizeket a tározók visszatartják, viszont hátrányos, hogy
vízhiányos időszakban a halastónak is szüksége van a vízre, így egyéb célú hasznosítása
nem lehetséges, tehát a környezet számára ekkor nem jelent hasznosítható vízkészletet, sőt
a párolgási veszteség pótlására plusz igényt támaszt. A természetes eredetű tavak
vízjárását a gazdálkodási igényeknek megfelelően módosítják (zsilipek, átvezetés, stb.).
2.1.4 Balesetszerű szennyezések
Veszélyes üzemek
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tartja nyilván az úgynevezett alsó és felső
küszöbértékű üzemeket2. Az üzemek több mint 45%-a kőolaj-, vagy földgáz bányászata,
feldolgozása, kereskedelme illetve felhasználása miatt veszélyes. Hasonló, közel 45%-os a
különböző veszélyes vegyi anyaggal foglalkozó gyártó, vagy kereskedelmi vállalkozás
aránya, míg további 6%-uk robbanóanyag előállítása, raktározása, vagy felhasználása miatt
került fel a listára. A veszélyes tevékenységet folytató üzemek fele a Duna
részvízgyűjtőn található a nagyobb ipari területeken koncentrálódva. Az üzemek gyakran a
folyó közvetlen közelében települtek le, így nem meglepő, hogy a leginkább érintett felszíni
víztest a „Duna Szob-Baja között”, illetve a felszín alatti víztestek közül a „1-9 Duna bal parti
vízgyűjtő – Vác-Budapest” elnevezésű sekély porózus víztest.
2

Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több
veszélyes létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is - veszélyes anyagok vannak
jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben
(tekintet nélkül az üzem tevékenységének ipari, mezőgazdasági vagy egyéb besorolására).
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A 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet szerint a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége
függvényében az üzemeket három kategóriába sorolják: felső küszöbértékű, alsó
küszöbértékű és nem a rendelet hatálya alá tartozó üzemek.
Vízminőségi káresemények
A vízfolyásokon a legjellemzőbb szennyeződést olaj-, illetve szennyvízbekerülés okozta,
illetve jelentős számban jellemezte a vizeket halpusztulás is. Az olajszennyezés majdnem
fele a Budapesttől délre eső Duna szakaszt érint. Az országon belül kiemelkedő területi
különbségeket csak a szilárd anyag szennyezés eloszlása mutat. A tavakon többnyire a
kagyló- és a halpusztulás jellemző.
A felszín alatti víztesteknél inkább csak kármentesítésekről lehet beszélni, mintsem
kárelhárításról.
2-1 táblázat: Visszatérő káresemények a részvízgyűjtőn
Visszatérő káresemény
Duna Budapestnél, olajszennyezés
Mosoni-Duna
Ráckevei-Soroksári-Dunaág, oxigénhiány

Lehetséges, vagy ismert okok
hajózás, kikötők, városi csapadékvíz
csapadékvízzel higított szennyvíz-bevezetés
tápanyagterhelés, feliszapolódás, nem megfelelő
áramlás, vagy vízsebesség

Hidrometeorológiai okokból fakadó vízminőség-változás és egyéb oxigénhiányos
állapot
Oxigén hiányos állapot leginkább a szélsőségesen meleg időjárás hatására alakul ki, melyen
vízkormányzással, vízfrissítéssel próbálunk javítani. Vannak viszont olyan esetek, amikor a
nem megfelelően tisztított szennyvíz bevezetés okoz ilyen állapotot, ebben az esetben
szintén vízfrissítést végzünk, illetve szükséges az adott szennyvíztisztító telep működésének
felülvizsgálata.

2.2 Diffúz szennyezőforrások
A diffúz szennyezések rendszerint nagy területről érkeznek kis koncentrációban
huzamosabb időn keresztül, a kibocsátások térbeli elhelyezkedése elszórt és pontosan nem
ismert. Az emissziók jellemzően valamilyen intenzív területhasználat (mezőgazdaság,
település, erdőgazdálkodás) következményei. Bár az egyes (lokális) kibocsátások mértéke
önmagában kicsi lehet, hatásuk a vizekre összegződve jelentkezik. A szennyezés a
forrásoktól valamilyen közvetítő közegen keresztül jut el a vizekig, a befogadóba történő
belépés vonal vagy felület mentén történik. A terjedésben (felszíni és felszín alatti transzport)
meghatározó szerepük van a hidrológiai folyamatoknak.
Jelentős vízgazdálkodási kérdés a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése a szántóföldi
területek nagy aránya és a vizek védelme szempontjából nem megfelelő mezőgazdasági
gyakorlat miatt. A felszíni vizek tápanyag terhelése szempontjából jelentős probléma a
művelt területekről – főként erózióval – bemosódó foszfor is.
A diffúz szennyezések közvetlen mérésére nincs lehetőség, a folyóvízi anyagáramok pontos
meghatározásához elegendő számú helyen és gyakorisággal folytatott vízminőségi
mintavételezésre csak kivételes esetekben adódik lehetőség.
2.2.1 Települések
A városi területeken az urbanizáció hatása többszörösen jelentkezik. A természetes
növénytakaró csökkenése, valamint a burkolt felületek arányának növekedése
megváltoztatja a beszivárgás és a felszíni lefolyás mennyiségi és minőségi jellemzőit. Az
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egyre nagyobb hidrológiai aktivitást mutató területeken a beszivárgás mértéke csökken, a
felszíni lefolyás mennyisége pedig ezzel párhuzamosan gyarapszik.
A szennyezőanyagokat (2-2. táblázat) a felszíni lefolyás gyűjti össze és a vízelvezető
rendszer szállítja el a befogadókba. A burkolt felületekről a csapadék és azzal együtt a
szennyezőanyagok szinte veszteség nélkül folynak le, az elszigetelt burkolt felületekről
viszont a mellettük lévő, vízáteresztő területekre kerül, ahol nagyrészt a talajba szivárog
(tehát azt szennyezheti). A szennyező anyagok egy része a hordalékhoz kötődve, másik
része pedig oldott formában mozog a felszíni lefolyással. A befogadót elérő terheléseket itt is
a csökkenési és dúsulási folyamatok szabják meg.
2-2 táblázat:

Városi diffúz szennyezés jellemző szennyezőanyagai

Szennyezőanyag
Hordalék,
anyagok

Források

szilárd

Építkezések és egyéb nem burkolt felületek eróziója, légköri kiülepedés (közlekedési
és ipari eredetű kibocsátásokból), az épített környezet mállási folyamatai, illetve
záporkiömlők.

Oxigénigényes (szerves,
lebomló) anyagok

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

Mikrobiológiai
szennyezők, patogének

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

Tápanyagok
foszfor)

(nitrogén,

Légköri ülepedés, fedetlen talajok eróziója, szikkasztott szennyvíz, egyesített rendszer
záporkiömlői (kevert szennyvíz), kertekben, parkokban használt műtrágya

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

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

Olajok, zsírok

Közlekedés (gépjárművekből), benzinkutak, mosók

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

Légköri kiülepedés
növényvédőszerek.

Sók

Síkosság mentesítés

(közlekedésből, ipari

kibocsátásokból), kertekben

használt

A felsorolt szennyezőanyagok mindegyikére igaz, hogy a lefolyás szennyezettsége tág
határok között változhat a forrásoktól és a lefolyást meghatározó folyamatoktól függően.
Felszín alatti víz nitrát terhelése a belterületeken
A felszín alatti vizek és kiemelten a talajvizek legszennyezettebb területei a belterületek alatt
húzódnak, amely a kommunális szennyvíz elszikkadásával és egyéb belterületi szennyezőforrásokkal (ipar, belterületi állattartás, városi csapadékvíz, parkok és kertek, stb.) függ
össze. A terhelés – hatás kapcsolat vizsgálata nem egyszerű, mivel a folyamatok lassan
játszódnak le, a felszín alatti vízben az adott pillanatban mért koncentrációk évekkel,
évtizedekkel korábbi terhelések eredő hatását mutatják.
2.2.2 Mezőgazdasági tevékenység
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A diffúz terhelés szempontjából a mezőgazdasági területek a legfőbb tápanyagforrások. A
felszíni vizek esetében a jó állapot elérését leginkább a túlzott mértékű foszforterhelés
veszélyezteti. A mezőgazdasági eredetű terhelések szerepe a múltbéli nagy
tápanyagfeleslegek következtében a felső talajrétegekben akkumulálódott foszfortartalom
útján érvényesül. A tárolt felesleg a hidrológiai folyamatok révén, főként a felszínen, a
lefolyás és az erózió által jut el a felszíni vizekbe.

2.3 Természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai
beavatkozások
A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja, hogy a víztérben szabad-e az
élőlények számára a mozgás (vándorlás) lehetősége, a mederforma és a
sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és
ehhez kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetővé teszi-e a különböző szinten elhelyezkedő
növényzónák megfelelő vízellátását. A jelentős kölcsönhatás miatt lehetetlen a jó állapot
elérése, ha az előzőekben felsorolt, összesítve hidromorfológiai viszonyoknak nevezett
állapotjellemzőkben számottevő változás következik be. Az emberi igények kielégítése
gyakran vezet ilyen mértékű elváltozásokhoz, és sok esetben ez nem is oldható meg
másképpen. Az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozások körébe tartoznak:
a hosszirányú mozgást akadályozó keresztirányú elzárást okozó völgyzárógátak,
duzzasztóművek, zsilipek, magas fenékgátak, és fenékküszöbök az árvédelmi töltések a
szabályozott, illetve rendezett medrek, zsilipekkel szabályozott vízszintű állóvizek vízkivétel,
vízvisszatartás, vízátvezetés, amelyek a vízállás- és sebességviszonyok megváltozásához
vezetnek,a nem megfelelő mértékű és gyakoriságú fenntartás.

2.4 Vízkivételek
A területen mind a felszíni, mind a felszín alatti vízkivételek lehetősége adott. Felszíni
vízkivételek elsősorban mezőgazdasági, halgazdálkodási, valamint ipari és energetikai céllal
történnek. A legnagyobb vízkivételt az energetikai célú vízkivételek jelentik. A felszín alatti
vízkivételek ivóvíz biztosítását, valamint fürdők üzemeltetését szolgálják. A részvízgyűjtő
egyes területein jelentős problémák között szerepelnek a felszíni és felszín alatti vizek
mennyiségi változásai. Az emberi tevékenységek (ivó-, ipari-, öntözési stb. célú vízkivételek,
folyószabályozás, vízátvezetés stb.) által okozott vízszintsüllyedés kedvezőtlen hatást
gyakorol a felszín alatti vizekkel való kapcsolatra épülő vizes élőhelyek ökológiai állapotára.
2.4.1 Vízkivételek felszíni vizekből
A felszíni vízkivételek jelentősek Magyarországon. A vízfolyások minden évben átlagosan
120 km3 vizet gyűjtenek össze határainkon túlról és hazánkból, nagyjából ez az a
mennyiség, amit az évszakok változékonyságából és a területi rendelkezésre állás
különbségeiből adódó eltérések mellett fel tudunk használni vízigények kielégítésére. Éves
szinten ennek kb. 4-6%-át használjuk fel, amely a víz teljes elhasználását és/vagy
felhasználását (szennyezését) jelenti, valamint ennek mintegy háromszorosát
vízierőművekkel hasznosítjuk.

2.4.2 Vízkivételek felszín alatti vizekből
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Ivóvízellátás
A részvízgyűjtőn a legnagyobb arányban az ivóvíz biztosítása igényli a legtöbb vízkivételt.
Összevetve a felszíni vízkivételekkel, az ivóvízellátás több mint 94%-a felszín alatti vízből
történik (amennyiben a parti szűrést a felszín alatti vizekhez számítjuk). A parti szűrés
tényleges felszín alatti hányadával számolva ez a magas érték 60-65%-ra csökken. A többi
vízfelhasználási cél az ivóvízkivételhez képest elenyésző.
Az ivóvízellátásban jelentős mennyiséggel szerepelnek a parti szűrésű kutak. A parti szűrésű
vízkészlet nagy kapacitású vízművek telepítését teszi lehetővé. A meder homokoskavicságyán keresztül a folyó irányából érkező víz - a meder felületén található bioszűrőnek
köszönhetően – általában jobb minőségű, mint a háttérből szivárgó víz. A parti szűrés a többi
felszín alatti víztípushoz hasonlítva szinte „korlátlan” vízkitermelési lehetőséget teremt,
anélkül, hogy a felszín alatti víztestben vízszint-süllyedést, vagy egyéb káros mértékű
vízkészlet-változást idézne elő.
Bányászat
A Dunántúli-középhegységben a jelenlegi bányászati vízkivételek nem minősültek
jelentősnek, vagy fontosnak. A bányászat miatt évtizedekre lesüllyesztett karsztvíz szintje a
bányák bezárása óta folyamatosan emelkedik, és napjainkra már meghaladta az 1970-1990
közötti állapotot. A szénbányászat 10 hegyvidéki és 5 karszt víztestet érintett, valamint a
múltbeli víztermelés hatásai kiterjedtek a kapcsolódó termálkarszt víztestekre is. Jelenleg az
érintett víztestek állapota már megközelíti, sőt helyenként el is éri az aktív
vízszintsüllyesztéses bányászat előtti állapotot. A bányabezárásokkal kapcsolatos kérdések
összetettségét jelzi, hogy Tata városában a fokozatosan visszatérő források problémát
okoznak az időközben beépült területeken.
A mélyművelésű bauxitbányák esetében a vízszint-süllyesztés hatása 4 (hideg) karszt
víztestet érintett közvetlenül. A 34 nyilvántartott bauxitbányából mára csak kilencben
található műrevaló készlet, mélyműveléses termelés pedig csak egyedül a Halimbai
Bányában van. Így a bányászati vízemelések is drasztikusan lecsökkentek, amelynek
eredményeként a karsztvíz-készletek regenerálódása jelentősen előrehaladt, némely
területen megközelítve a bányászat előtti állapotokat.
A felszín közeli tőzeg, lápföld és lápimész bányák, valamint a kavics-, homok- és
agyagbányák
közvetett
vízkivételét
(megnövekedett
evapotranspiráció)
az
állapotértékelésnél figyelembe vették. A mesterséges bányatavak többlet párolgásával 53
sekély víztestnél kell számolni, a legnagyobb terhelés az sp.1.14.2 „Duna-Tisza köze - Dunavölgy északi rész” víztesten van.

2.5 Belvízelvezetés
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.
A belvízelvezetés kedvezőtlen vízminőségi hatásai (tápanyagterhelés) mellett ökológiai
szempontból is problémákat okozhat:
a) A gyors vízlevezetéssel eltűntek a mélyedésekben összegyülekező vizek és velük
együtt az ehhez társuló vizes élőhelyek, nőtt az aszályérzékenység.
b) A talajvíz szintje alá mélyülő, nem duzzasztott csatornák belvízmentes időszakokban
is megcsapolják a talajvizeket (főként a hátsági területekre jellemző).
c) Az eleve lecsapolási céllal épülő csatornák helyenként túlzott mértékben süllyesztik
le a talajvizet, súlyosbítva az aszálykárokat.
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d) A rendszerbe bekapcsolt természetes vízfolyások medrét a belvíz levezetési
funkciónak megfelelően szabályozzák, és fenntartását is ennek megfelelően végzik
(a rendelkezésre álló források függvényében), így azok erősen módosítottakká
válhatnak.
A Duna részvízgyűjtőn a sekély felszín alatti víztestek esetében főként a Hanság és a
Dunavölgyi-főcsatorna környezetében kell azzal számolni, hogy a belvízelvezetés
hatással lehet a vízkészletre.

2.6 Egyéb terhelések
2.6.1 Közlekedés
A közúti közlekedésből származó lefolyó, esetlegesen szennyezett csapadékvíz
szennyezheti a felszíni és felszínalatti víztestet. A részvízgyűjtő területén csapadékvizek
befogadóba vezetésénél mind gyakrabban építenek be, de általában nincsenek olajfogó
létesítmények. A közúti és vasúti közlekedésből származó terhelésekről monitoring
hiányában nem rendelkezünk információval.
A Duna az európai vízi út rendszernek meghatározó része, a Duna - Majna - Rajna vízi út a
VII. számú Transz-Európai Közlekedési Folyosó részét képezi.
2.6.2 Rekreáció
A térség vízfolyásai közül vizitúrizmus szempontjából a Duna, a Rába, az RSD, a Sugovica
mellékág és a Ferenc-tápcsatorna jöhet szóba. A Dunát és a Ferenc-tápcsatornát újabban
nemzetközi vízi túrák is érintik. A vízi- és az ökoturizmus, kedvelt helyszíne a Duna
szigetközi hullámtere. A részvízgyűjtőn 47 érintett víztesttel számolhatunk.
A tervezési terület tározóinak vízfelületei és környezetük a horgászoknak, turistáknak
kedvező alkalmat teremt a kikapcsolódásra. Az ilyen célú tározók többnyire árvízcsúcs
csökkentő tározók is, melyek járulékos célja a horgásztatás. A dombvidéki jó minőségű vizek
kiválóan alkalmasak erre. A tározók többsége pazar környezetben van, így kirándulásra,
kikapcsolódásra szintén jó alkalmat szolgáltatnak. A tározók horgászati célú üzemeltetése
kevésbé, de az intenzív, félintenzív halastóként üzemelő tározók, az érzékenyebb
dombvidéki vízfolyásokon, jelentős vízminőség romlást okozhatnak, főként a nyári kisvizes
időszakban. Hatásuk eutrofizációban és oxigénhiányban mutatkozik, gyakran elősegítve az
invazív halfajok megjelenését is.

2.7 Az éghajlatváltozás várható hatásai
A tudományos elemzések alapján az elkövetkező évtizedekben várhatóan jelentős
mértékben megváltozó hőmérséklet- és csapadék-viszonyok, az évszakok lehetséges
eltolódása, egyes szélsőséges időjárási jelenségek erősödése és gyakoriságuk növekedése
veszélyezteti a természeti értékeinket a lakosság egészségét és életminőségét egyaránt. Az
ENSZ IPCC tudóscsoport állapította meg, hogy a klímaváltozás a biológiai sokszínűségre,
azaz az élővilág fajgazdagságára gyakorolt hatása szempontjából Magyarország Európa
egyik legsérülékenyebb országa3.
Az iparosodás időszaka óta, de különösen az elmúlt évtizedekben azonban az éghajlat az
elmúlt 650 ezer évben nem tapasztalt ütemben melegszik, amely összefügg az ipari
forradalom óta egyre növekvő fosszilis tüzelőanyag felhasználás nyomán felszabaduló széndioxid légkörbe jutásával. A mind gyakoribbá váló forró, aszályos nyarak és enyhe telek, a
3
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világszerte tapasztalt rendkívüli időjárási események egy globális mértékben veszélyes
folyamat tünetei.
A tudományos közösség megállapítása szerint a 20. század második felében végbement
mintegy fél Celsius fokos melegedés nagy valószínűséggel emberi eredetű, Értékelésük
szerint 1,1 - 6,4 °C közötti mértékben várható 2100-ra a melegedés (az előző évszázad
végéhez képest).
Az elmúlt 50 év adatsorait vizsgálva látható az évi középhőmérséklet emelkedése. A
rendelkezésre álló vízkészlet mennyiségét a lehullott csapadék és a területi párolgás
különbsége határozza meg, itt egyértelműen csökkenő tendenciával kell számolnunk.
Az európai és hazai modellkutatások azt valószínűsítik, hogy Magyarországon az
éghajlatváltozás hatására módosulhat egyrészt az országban rendelkezésre álló
vízmennyiség, másrészt annak minősége is. 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 a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és
intenzitásának növekedésével.
2.7.1 Vízgazdálkodási következmények
A jövőre vonatkozó éghajlat előrejelzések alapján a tavak tekintetében nem nehéz belátni,
hogy ha csökken a csapadék, csökken a hozzáfolyás és a melegedés következtében nő a
párolgás, akkor csökkeni fog a tavak természetes vízkészlete. Azaz a jövőben a tavakban
gyakrabban fog előfordulni tartósan alacsonyabb vízállás. A melegedés és a csapadék
változása miatt nemcsak a kisvízfolyások, de még a Duna esetén is számítani kell a nyári
vízkészletek csökkenésére. A vízkészletek csökkenése miatt várhatóan tovább fognak
romlani a mederbeli vízhasználatok (hajózás, halászat) feltételei is.
A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét is érinti. A változások
azonban nem olyan közvetlenek és nagymértékűek, mint a felszíni vizek esetében, illetve
csak a több évig tartó hatásokat lehet kimutatni. Ezek a változások azonban - kevés
kivételtől eltekintve - hosszú ideig érvényesülnek, és a kedvezőtlen hatás megszűntével csak
nagyon lassú folyamatok révén állítható vissza az eredeti állapot. A felszín alatti vizek
állapota azért fontos Magyarországon, mert több mint 90%-ban a felszín alatti vizekből
történik az ivóvízellátás.
A vizek hőmérsékletének emelkedése, a párolgás növekedése és a hirtelen keletkező, gyors
árvizek által a vízgyűjtőkről nagyobb mennyiségben lemosott, vagy a tápanyagmérlegben
bekövetkező változások miatt a felszín alatti vizekbe leszivárgó szennyeződés ronthatja a
vízminőséget.
A kisvízi hozamok csökkenése érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezőanyagterhelésekkel szemben is. A kisebb vízmennyiség miatt a vizek öntisztuló képessége
csökkenhet. A vízminőségre a hirtelen lezúduló esőzések is veszélyt jelenthetnek. A nagy
mennyiségű csapadék megnöveli a szennyvíz- és csatornarendszerek terhelését, amelyek
akár túlfolyásokhoz, szélsőséges esetekben szennyezések kialakulásához, haváriához
vezethet.
A fentiek alapján a vízgazdálkodás területén fel kell készülni az egyre nagyobb
gyakorisággal és váltakozó jelleggel előforduló vízbőségre, illetve vízhiányra.
Magyarországon az aszályos és belvizes évek gyakorisága, nagysága és kárkövetkezménye
eltérő. A nagy kiterjedésű aszályos területek jövőbeni valószínűsége nagyobb, mint a lokális
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vagy kisebb területeket érintő bel- vagy árvizeknek. Ennek ellenére a gyakoribbá váló
rendkívüli időjárási események, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak.
Az aszály előfordulásának valószínűsége Magyarország egyes területein növekvő
tendenciát mutat. Az elmúlt években a mérsékelt aszály előfordulásának
valószínűségeminden évszakban jelentősen nőtt, és emellett a tavaszi és téli időszakokban
a rendkívüli aszályok előfordulásának valószínűsége is nagyobb lett. Aszály előfordulására
átlagosan minden második évben számítani kell majd Magyarország valamelyik részén, a
súlyos aszályok átlagos visszatérési ideje az Alföldön 10 év körül várható.
Az éghajlatváltozás árvizek előfordulására, illetve kialakulására gyakorolt hatása nehezen
ítélhető meg. Korábbi statisztikai átlagok alapján 2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6
évenként jelentős, 10-12 évente pedig rendkívüli árvizek kialakulására lehetett számítani. A
jövőben várható extremitások miatt, főleg kisvízfolyásokon helyi jelentőséggel megváltozik
ezek gyakorisága.
A belvíz-kérdést az éghajlatváltozás alapvetően nem befolyásolja, az utóbbi 57 évben
összesen 3 évben nem került sor belvízvédekezésre. A csapadék éven belüli eloszlásának
megváltozása miatt továbbra is fel kell készülni tél végén, tavasz elején szélsőséges belvizek
kialakulására.
A melegedés és szárazodás hatására növekvő vízigények (pl. lakossági és öntözési)
jelentkezése miatt egyre nagyobb versengés várható az egyre kevesebb vízért. A VGT
szempontjából elmondható, hogy egy csapadékosabb időszak beavatkozás nélkül is
nagymértékben javítana sok víztest és védett terület állapotán, viszont ennek
ellenkezője fokozni fogja a jelen tervben bemutatott problémákat, nehezíteni a
megoldásokat és az egyre fontosabbá váló határmenti együttműködéseket.
2.7.2 A biodiverzitás várható változása
Az éghajlatváltozással összefüggő biodiverzitás-csökkenés várható területi megoszlását
elsősorban a meteorológiai vízmérleg változásának várható területi eltérései, az egyes
élőhelyek éghajlatváltozással szembeni érzékenysége, valamint az egyes térségek ilyen
jellegű változásokhoz való alkalmazkodási képességének mértéke határozza meg. Ezek
alapján döntően az ország középhegységi és dombvidéki részein koncentrálódnak azok az
összefüggő, nagy kiterjedésű térségek, amelyek kiemelten vagy fokozottan sérülékenyek az
éghajlatváltozással valószínűsíthetően kiváltott biodiverzitás csökkenéssel szemben.
2.7.3 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
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 (NÉS) 2008-ban, amely a vízgazdálkodást
érintő fontos célkitűzéseket is tartalmaz, illetve a védett területek, mezőgazdaság és
erdőgazdaság esetében is fogalmaz meg olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a
vizekkel kapcsolatos változásokra való felkészüléshez (hatások mérsékléséhez,
alkalmazkodáshoz).
A stratégia szerint az ivóvíz minőségének, mennyiségének védelme, illetve fenntartása
érdekében csökkenteni szükséges a felszín alatti vízkészletek igénybevételét, az ipari
és egyéb vízhasználatot. Javítani kell a szennyvíztisztítás hatásfokát, és fel kell készülni az
árvizekre és aszályos időszakokra. A következő két ábrán Magyarország jelenlegi, illetve a
2°C-os átlagos hőmérséklet-emelkedés hatására a felszín alatti vízkészletekben
bekövetkező változást és a fogyasztás alakulását mutatjuk be.
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A vizek állapotával kapcsolatos, NÉS-ben megfogalmazott feladatokat a vízgyűjtőgazdálkodási terv is tartalmazza, ezáltal tehát mind a két dokumentum szerint szükséges az
alábbiakat megvalósítani:
 Új víztakarékossági módszereket kell kidolgozni..
 A vízvisszatartást elő kell mozdítani
 Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program megvalósítása.
 Az EU Víz Keretirányelv éghajlatváltozással kapcsolatos összefüggéseinek
kiemelt feladatként történő kezelése,.
 Az EU Árvíz Irányelvben előírt árvízi kockázati térképek és kockázatkezelési
tervek elkészítése.
 A felszín alatti, karsztra alapozott vízellátás fokozott figyelmet és jelentős
beruházásokat, valamint képzést igényel a lezúduló nagy esők növekvő száma miatt
a biztonságos vízellátás érdekében.
 Az ipari vízhasználat terén szükséges megvizsgálni, hogy mely szektor terén
lehetséges a vízhűtéses technológiáról áttérni más technológiára, és ahol lehetséges,
ott ösztönözni kell azt.
 A csatornarendszereket alkalmassá kell tenni a hirtelen, nagy mennyiségben
lehulló csapadék befogadására.
 Az éghajlatváltozás összetett hidrológiai következményeit fel kell tárni és a
tudásalapot bővíteni kell, különös tekintettel a Duna és a Tisza vízrendszereinek
nemzetközi együttműködést igénylő területeire.
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3

A víztestek állapotával kapcsolatos jelentős
problémák és okaik

3.1 A problémák és okaik a részvízgyűjtőn
A hidromorfológiai problémákat tekintve jól jellemzi a helyzetet, hogy a több mint 350
vízfolyás víztest harmada erősen módosított, és ezek még az enyhébb megítélés mellett
sem érik el a jó ökológiai potenciált. A kiemelt víztestekkel kapcsolatos problémákkal a
következő fejezet foglalkozik.
Az erősen módosított víztestek nem jó állapotába speciálisan és döntően belejátszik a
módosítottság hidromorfológiai oka, illetve az azt okozó emberi tevékenység. Erre a
problémára jellemzően rásegít a víztestek megfelelő fenntartásának hiánya, ami nem csak
jelentős elmaradásokban, de gyakran a rossz fenntartási gyakorlatban is megnyilvánul. A
természetes víztestek állapotát a fentiek jelenléte mellett az ipari, mezőgazdasági, települési
a pontszerűen vagy diffúz módon bekerülő szennyezései, a tisztított, vagy tisztítatlan
szenny- és használtvizek bebocsátásai befolyásolják döntően. A mesterséges vízfolyás
víztestek az erősen módosítottakkal mutatnak hasonlóságot, míg a mesterséges tavak
általánosan nem értékelhetők megfelelően a VKI adta keretek között.
Jellemzően a jelentősebb problémák egy része a mezőgazdasági tevékenységből és a
települési szennyvizekből fakadnak. A vízfolyásokra általánosan a pontszerű és diffúz
tápanyag- és szervesanyag-terhelés jellemző. Jelentős problémát okoz, hogy a
mezőgazdasági területek általában a partélig műveltek, figyelmen kívül hagyva még a
minimálisan a medrek karbantartásához jogszabályban is rögzített un. fenntartósávot is. A
víztestek nagy részén hiányzik a vízfolyásokat kísérő, a vizek túlzott vízinövény benőttségét
korlátozni tudó, árnyékoló és szűrő funkciót betöltő fás-bokros állomány.
A kommunális és ipari szennyvízbevezetések jellemző problémája abból adódik, hogy a
tisztított, a csak részlegesen tisztított, vagy akár a tisztítatlan szennyvizeket is gyakran
időszakos, vagy állandó kisvízfolyásokba, kettős működésű csatornákba engedik, mely a
befogadó terhelhetőségi viszonyait figyelembe nem vevő tisztítási paraméterek mellett
vízminőségi problémákat okozhatnak. A szennyvíz-bevezetésekből kialakuló negatív hatás
sokszor szemmel látható, jelentős és azonnali intézkedéseket igényelhet (havaria helyzetek
kezelése).
A Duna morfológiai változása a folyószabályozás és az árvízmentesítés óta jelentős
mértékben kihat a víztest és a betorkolló víztestek állapotára.
A legjelentősebb, a Duna szigetközi szakaszán a felszín alatti vizekre is hatást gyakorló
beavatkozás a Duna 1992-es elterelése volt. Ezt megelőzően, az 1985-1992 közti
időszakban, a folyó közvetlen befolyása a jelenleginél sokkal erősebb volt az említett
szakaszon. Az elterelés óta jelentős vízpótló szerepe már csak a Rajka-Dunakiliti és az
Ásványráró - Szap közötti szakaszoknak van. A Rajka-Dunakiliti közti szakasz beszivárgása
nagyon megnövekedett. Ez a víz részben a tározóból, részben pedig a Duna felső
szakaszán a talajvíztartó rétegekbe belépő és a Szigetköz felé felszín alatt áramló vízből
származik. Az 1995-ben megépült hullámtéri vízpótló rendszer a talajvíz viszonyokat
annyiban befolyásolja, hogy a felső szakaszon már a felszín alatti áramlási rendszerbe
bejutott vizet a Szigetközben tartja. Hatása észrevehető még a medertől távolabb levő
kutakban is.
A Dunántúli-középhegységi bányászat miatti vízkiemelések vízszintcsökkentő hatása az itt
található karsztvíztestekben is jelentős mértékben érvényesült. A bányászat felhagyását
követően a karsztvízkészletek regenerálódása megkezdődött, mely a vízszintek
emelkedésében kimutatható, ami a régi források sorra történő megszólalásában is
3. fejezet
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megnyilvánul, azonban a vízkészlet mennyiségi állapota még mindig nem éri el a bányászat
előtti időszakét.
A mezőgazdasági ágazat vízgazdálkodással szemben támasztott belvízelvezetési
követelménye részben ellentétbe került a természetvédelmi ágazat vízvisszatartási
követelményével, másrészt az aszályos időszakok gyakorisága miatt maga a
növénytermesztés is más megoldást igényel. Ez a probléma például érinti a Kiskunsági
Nemzeti Park területének védett vizes élőhelyeit.
A Duna-Tisza-közi Hátságon az igen mély és tartósan, jelentősen csökkenő talajvízszintek,
valamint rétegnyomás-szintek az éghajlati hatások mellett a pótlódást meghaladó mértékű
(túl-) használattal, a belvíz elvezetéssel és a területhasználatokkal is összefüggenek.
A felszín alatti víztől függő ökoszisztémák a beszivárgási területen térségi mértékben
veszélyeztetettek. A talajvízhelyzet kialakulásában a természeti tényezőkön kívül egyéb,
feltehetően antropogén hatások is érdemben közrejátszottak. A települési közüzemi
vízművek elterjedése, a vízhasználatok általánossá válása hozzájárult a döntő mértékben
rétegvizeket és közvetetten a talajvizet érintő, túlzott mértékű felszín alatti vízkitermeléshez.
Szintén nagy kockázatot jelentenek mind a vízbázisok, mind pedig - elsősorban - a
rétegvízkészlet minőségére az illegálisan fúrt kutak, melyek a vízminőségi szempontokon túl
mennyiségi problémákat is okozhatnak. A jelentős mértékű, ellenőrizhetetlen vízkivételek
szakszerűtlen kútkiképzésükkel (pl.: talaj- és rétegvíz összenyitása, palástcementezés
hiánya) hozzájárulhatnak a mélyebb a vízbázis ill. a rétegvíztartók elszennyeződéséhez,
illetve veszélyeztethetik az engedéllyel rendelkező vízkivételeket. A tanyák körül újjászületett
gazdaságok, kiskertek vízigényének biztosítására talajvízből becslések szerint közel annyi
vizet termelnek ki, mint amennyi a hátsági régió teljes ipari vízigénye. A vízrendezés során
kialakított belvíz-elvezető csatornák megcsapoló hatása is közrejátszott a talajvízszint
csökkenésében. A nagyszámú és nagy kiterjedésű kavicsbánya-tavak is negatív hatással
vannak a vízmérlegre, mivel a felszínre került talajvíz párolgása nagyobb, mint a természetes
növénytakaró párolgása. Ennek következményeként ezek a mesterséges tavak
megcsapolják környezetükben a talajvizet. A ma ismert éghajlati jövőkép alapján sajnos
várhatóan tovább nő.
A mennyiségi problémákat is mutató víztestek esetében nem csupán az ökológiai, de a
vízgazdálkodási problémák is kezelést igényelnek. A hiányok hatással vannak az igények
kielégíthetőségére, az ellátás biztonságára. A túlhasználatok miatt részben az igényeket is
rangsorolni kell, másrészt meg kell keresni ezek kielégítésének más lehetőségeit is.
A Duna-Dráva Nemzeti Park hullámtéri területeinek fő természetvédelmi problémája a vizes
élőhely jellegének megváltozása, a holtágak vízellátásának a Duna medermélyülése miatti
csökkenése.

3. fejezet
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3.1.1 Vízfolyások: hidromorfológia problémák


A műtárgyak hosszirányú átjárhatóságának korlátozottsága a víziszervezetek
számára. Kialakulásának oka lehet a vízfolyáson létesített duzzasztómű, ami a
víztestek egytizedénél, a völgyzárógátas tározás a víztestek negyedénél, míg a
fenékgát/fenéklépcső a víztestek tizedénél okozza ezt a problémát. Az új
fejlesztéseknél a hossz-irányú átjárhatóság érdekében hallépcsők illetve olyan
zsilipek épülnek, melyek alsó-felső átfolyást tesznek lehetővé.



A vízjárás, vízszint (vízmélység), és a sebességviszonyok nem megfelelőek.
Ennek a problémának egyik előidézője lehet a határon túli árvízvédelmi, és
vízkészlet-gazdálkodási beavatkozások, ilyen fordul elő pl.: a Duna Szigetközi
szakaszánál, ahol a Dunát 1992-ben elterelték. A hullámtéri vízpótló rendszer teljes
kiépítése még folyamatban van, kiterjesztése Alsó-Szigetköz területére várhatóan
2015. év elejére készül el. A részvízgyűjtőn helyenként a probléma másik előidézője
a zsilipekkel történő olyan vízszintszabályozás, mely jelentősen eltér a
természetestől. Ez elsősorban öntözési és belvízelvezetési igények kielégítése miatt
jelentkezik, a víztestek negyede érintett ebben.



Medermélyülés. Duzzasztott szakaszok alatt kialakuló jelenség. A Duna esetében
annak teljes szakaszán jelentkezik, ez pl.: Gönyű-Szob között meghaladja a 2 métert.



Vízhiány, túl alacsony vízszint. Kialakulásának oka a jelentős vízkivétel,
vízmegosztás, illetve a vízelvezetés lehet. A vízkivételek a víztestek tizedénél jelent
problémát, a tározók alatti vízfolyás szakaszokon pedig aszályos időszakokban
vízhiány léphet fel. A Duna medersüllyedése károsan hat ilyen szempontból a
mellékágakra. A Duna Szigetközi szakaszán ez gondot jelent.



Feliszapolódás. Okozója lehet a vízgyűjtőn bekövetkező erózió, a tápláló vízfolyások
nagy hordalékhozama. Maga a feliszapolódás mérhető probléma, ami a vízfolyások
felénél okoz gondot.



Mederforma, mederállapot, parti sáv nem megfelelő. A hajózás, illetve a kikötők
miatt ez a probléma csak két helyen fordult elő, de ökológiai szempontból is nagyon
fontos a gázlók problémájának rendezése. A rendezett meder is nagy problémát
jelent, közel a vízfolyások felénél figyelhető ez meg.



Zavart parti sáv, a zonáció hiánya, benőtt medrek. Okozója a nem megfelelő
mederkezelés, mely lehet túlzott vagy elmaradt növényirtás a mederben és a parti
sávon, illetve a meder kotrása, iszapolása. Ez általános problémaként majdnem
minden vízfolyásunkra elmondható.

3.1.2 Vízfolyások: terhelések


A tápanyag és /vagy szervesanyag-tartalom túl magas. Számos okozója lehet
ennek a terhelésnek:

3. fejezet

o

Hullámtéri tevékenységek, azon belül is a növénytermesztés okoz a víztestek
kevesebb, mint felénél problémát. Az ártéri területeken a fő gond az, hogy sok
esetben a művelt területek a partig húzódnak. A probléma kihathat a
hidromorfológiára is.

o

Kommunális szennyvíztelepek bevezetései is okozhatnak nagy tápanyagterhelést. Ilyen jellegű probléma a víztestek negyedénél lépett fel, általában a
tisztítók nem megfelelő hatékonysága miatt, illetve a befogadók méretéhez,
természetes öntisztulóképességükhöz képest jelentős bebocsátások esetén.
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o

A belvíz-beveztések is okozhatnak szerves és tápanyag többletet egy
vízfolyáson.

o

A halastavi vízleeresztésekből származó többlet terhelések a víztestek
negyedén okoznak problémát.

o

A mezőgazdaság által használt szántóföldi műtrágya és szervestrágya
használat miatt a víztestek felénél tapasztaltunk szervesanyag és
tápanyagdúsulást. A bemosódást fokozhatja még a védősáv hiánya is.

o

Ha a felszíni vízfolyás alatt egy szennyezett felszín alatti víztest található,
akkor a felszín alatti víztest terhelésként jelentkezik a felszíni víz esetében, ha
a kettő között kapcsolat áll fenn. A probléma oka gyakran vezethető vissza a
települési csatornázatlanságra illetve mezőgazdasági diffúz szennyezésekre.
Állattartó telepek is okozhatják ezt a problémát.

o

Diffúz szennyezés által, melyet a mezőgazdaság, illetve hulladéklerakók
okozhatnak, a víztestek 10%-a veszélyeztetett.

o

Ugyancsak okozhatnak ilyen jellegű problémát az ipari szennyvízbevezetések
is, elsősorban az élelmiszeripari üzemek esetén tapasztalhatunk ilyet.



Kémiai kockázat, veszélyes anyagok bekerülése. Belterületen a csapadékvízelvezetés hiánya miatt alakulhat ki, ez a víztestek harmadát veszélyezteti. A
problémának kiváltó okai lehetnek a mezőgazdaság, az ipari szennyvízbevezetések,
a közlekedés, illetve a szennyezett felszín alatti víztestek.



Túl nagy sótartalom. Ezt a termálvíz bevezetések okozhatják, de számuk a
részvízgyűjtő területén csekély.



Túl magas hőmérséklet. Néhány lokálisnak tekinthető esetben a hűtővízbevezetések, illetve a termálvíz-bevezetések környezetében fordul elő.

3.1.3 Állóvizek: hidromorfológiai problémák és terhelések


A vízjárás, vízszint (vízmélység), és a sebességviszonyok nem megfelelőek.
Okozója lehet a zsilipekkel szabályozott tározóknál a leeresztés, a természetes
tavaknál a természetestől teljesen eltérő vízszintszabályozás.



Vízhiány, túl alacsony vízszint. Kialakulásának oka a jelentős vízkivétel és a
vízelvezetés, illetve a zsilipes szabályozás (tározás) lehet.



Mederforma, mederállapot, parti sáv nem megfelelő.
partvédelem, a belterületi szakaszok, illetve a strandok léte.



Zavart parti sáv, zonáció hiánya, egyéb ökológiai problémák. Kialakulásához
hozzájárul a nem megfelelő karbantartás, a túlzott vagy elmaradott növényírtás. Ahol
a parti sáv szabályozott, több víztest esetében is hiányzik a zonáció.



Tápanyag és /vagy szervesanyag-tartalom túl nagy. Számos okozója lehet ennek
a terhelésnek:

3. fejezet

Okozója

lehet

a

o

A kommunális szennyvíztelep bevezetések a legnagyobb problémát az RSD
esetében jelentik.

o

A halászat, horgászat többlet tápanyagbevitele majdnem minden víztest
esetében problémát okoz.

o

A strandok főleg a Velencei-tónál, de más rekreációs helyeken is problémákat
okoznak.

o

A mezőgazdaságban használt műtrágya illetve trágya is okozhatja ezt a
problémát.
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o

A tavak belső terhelése, a szennyezett üledék is hozzájárul ehhez a
problémához.

o

Az állóvizet tápláló vízfolyáson túl nagy tápanyagterhelés érkezhet.

o

A nem megfelelő karbantartás, a növényzet irtásának hiánya is okozhatja az
állóvizekben a tápanyagok feldúsulását.

3.1.4 Felszín alatti víztestek: mennyiségi és minőségi problémák


Mennyiségi csökkenés, hiány. Számos okozója lehet ennek a problémának:
o

Terület-használatból eredő beszivárgás csökken.

o

Túlzott vízkivétel(ek) a felszín alatti víztesten. Ilyen probléma áll a Duna-Tisza
közi hátság fokozatos talajvíz-szintsüllyedése, a kt.1.3 (Budapest környéki)
termál karszt negatív vízmérleg problémája mögött.

o

A korábbi túlzott vízkivételek utóhatásaként is fennállhat a mennyiségi
csökkenés.



Ökológiai vízhiány. A lokális talajvízkivételek miatt a Duna-Tisza közi hátság
állapota hosszú ideje problémás.



Magas nitrát és/vagy ammónium szennyezettség. Számos okozója lehet ennek a
problémának:
o

A víztestek felénél a mezőgazdasági – szántóföldi műtrágya – és
szervestrágya használata okozza ezt a problémát.

o

Diffúz települési hatások és az állattartó telepek is elősegítik a szennyezett
állapot kialakulását.

3.2 A problémák és okaik a kiemelt vizek tekintetében
A részvízgyűjtő tervekben azokat a víztesteket (víztest-csoportok) javasolták kiemeltnek,
amelyeket az ICPDR-ral történő egyeztetések során annak nyilvánítottak:
 vízfolyások: a Duna és a Dráva vízgyűjtőjén a 4000 km2-nél nagyobb, a Tisza
vízgyűjtőjén pedig az 1000 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező folyók;
 állóvizek: 1000 ha-nál nagyobb felületű természetes állóvizek;
 felszín alatti vizek: 4000 km2-nél nagyobb felszíni vetülettel rendelkező víztestcsoportok, illetve kétoldalú megegyezés alapján jelentősnek tartott víztest-csoportok,
valamint a Tisza vízgyűjtőn a 1000 km2-nél nagyobb területű víztestek, és a
határokkal osztott víztestek (kivéve a termál víztesteket).
A fentiek azonban olyan nagyszámú víztestet, illetve olyan jelentőségű vizeket soroltak volna
ide, hogy lényegében vizeink nagyobbik része vált volna kiemelté, ami a kiemelt kezelés
szempontjából használhatatlanná tenné a kategóriát. Ennek megfelelően szűkítettük a
kiemelést.
Azokat a vízfolyásokat, amelyek csak egyetlen alegységi tervhez tartoznak, az alegységi
tervben kell tárgyalni, és ott kell említeni, hogy a kiemeltek közé tartozik. Az állóvizek
mindegyike egyetlen alegységhez tartozik, ennek ellenére ezeket külön kiemeljük a
részvízgyűjtő tervekben. A Fertő és a Velencei-tavat kiemelt víztestnek tekintjük. A felszín
alatti vizek esetében a fontosság és a problémák jelentősége alapján is szelektálva soroltuk
ide a vizeket.
Fontos megjegyezni, hogy a kiemeltség nem elsősorban prioritási tényezőt jelent, hanem
inkább az érintett területek nagysága, a problémák összefüggő mivolta, a megoldások közös
jellemzői miatt együttes kezelés igényét jelenti.
3. fejezet
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A Duna részvízgyűjtő esetében kiemeltnek tekintjük: a Dunát (az RSD-vel), a Rábát, a
Fertő-tavat és a Velencei-tavat, valamint a Dunántúli-középhegység karszt területét.
3.2.1 Duna
Hidromorfológiai problémák
A Duna szigetközi szakaszát árvízvédelmi és hajózási igények miatt szabályozták, illetve
árvízvédelmi töltéseket építettek. Ennek eredményeképpen alakult ki a Duna jelenlegi medre
és a hozzátartozó mellékágrendszer, valamint a mentett oldalon ma is megtalálható
holtágak, medrek hálózata. A Mosoni-Duna korábban a Duna legjelentősebb mellékága volt,
ahonnan a térség árvízmentesítése érdekében a Duna árvizeit Rajkánál zsilippel kizárták.
A Duna 1992 októberében történt elterelését követően jelentősen megváltozott a közös
Rajka-Szap közötti szakasz állapota. Az érkező víz jelentős része a bősi erőművön keresztül
folyik le, az Öreg-Duna medrébe átadott vízhozam töredéke a folyó természetes
vízhozamának. Ennek következtében a szigetközi mellékágakból „kiszaladt” a víz,
kiszáradtak. A kezdeti átmeneti vízpótlási intézkedéseket váltotta fel 1995-től a Duna 1843
fkm-ben létesített fenékküszöb és a hullámtéren számos műtárgy építésével létrehozott
hullámtéri vízpótló rendszer szakszerű üzemeltetése. A vízpótlás Alsó-Szigetközben
folyamatban van, befejezése 2015-ben várható, azonban a Duna alacsony vízszintje, a
mellékágrendszerrel való kapcsolat, a hossz- és keresztirányú átjárhatóság hiánya továbbra
is problémát jelent.
A Bősi vízlépcső üzembe helyezését követően a mellékágrendszerek nagy része kiszáradt.
A mellékágak vízpótlása érdekében végrehajtott szükségintézkedések keretében a
mellékágak alsó végeit is le kellett zárni. Azokon a már meglévő műveken kívül, melyek a
vízi élőlények számára az átjárhatóságot lehetővé teszik, további ilyen célú műtárgyak
épülnek meg 2015-ig. Ezeknek a műveknek az elkészültével a Duna ökológiai értelemben
vett átjárhatósága és a vízi élőlények vándorlásának feltételei javulni fognak.
Több, az ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgy épül ki 2015-ig mind a Szigetköz
hullámtéri ágrendszerében, mind pedig a mentett oldali vízpótló rendszer és a Mosoni-Duna
között.
A mentett oldali vízpótló rendszer a korábbi holtágak összekötésével fokozatosan épült ki,
mesterséges vízpótlást kap, de az Alsó-Szigetközben a vízpótlás kiépítése még zajlik,
befejezése szintén 2015-ben várható. A Mosoni-Duna alsó szakaszán továbbra is jelentős
problémát jelent a Duna medersüllyedéséből adódó vízszint-süllyedés.
A Duna németországi, ausztriai és szlovák szakaszainak vízlépcsőzése térségünkben a
folyó természetes hordaléktranszportját megakadályozza, a görgetett hordalékszállítás
gyakorlatilag megszűnt. A folyó hordalékmozgatásra alkalmas energiapotenciálja
medererózióra fordítódik, intenzitásának növekedésével a kisvízi meder folyamatosan
rágódik be egyre mélyebbre a Szigetköz alatt található kavicspaplanba. A környéki
vízfolyások (mint pl. Rába, Mosoni-Duna) kis vízszintjei is radikálisan lecsökkentek. A
talajvízviszonyokra a Duna megcsapoló hatást gyakorol. A fenti problémák kezelésére
jelenleg több Európai Unió által finanszírozott vízügyi beruházás van kivitelezés alatt.
Tovább haladva a Duna medersüllyedése továbbra is jelentős mértékű, Gönyű térségében
meghaladja a 2 métert. Ez hatással van a környező talajvíztestre, a felszín alatti víztől függő
ökoszisztémákra, illetve a mellékágrendszerek vízellátására. A medersüllyedés
veszélyeztetheti a parti szűrésű vízbázisokat.
A kis- és középvízszintek süllyedése miatt a korábbi sekélyvizű kavicszátonyok növényzettel
benőtt szigetekké alakulnak, így fontos ívó- vízi és élőhelyek szűnnek, szűntek meg, s
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ugyanakkor új „ökológiailag aktív” parti zónák és ívóhelyek jönnek létre. Összességében
azonban, a mellékágak feltöltődésének következtében a folyamat ökológiailag erősen
negatív mérleget mutat, és kedvezőtlenül érinti a folyó árvízlevezető képességét is. A
mellékágak gyakori kiszáradása, lefűződésük folyamata, értékes élőhelyek eltűnéséhez
vezet. . Az ezekből adódó árvízlevezető képesség lehetséges javításának a célja a Nagyvízi
Mederkezelési Terv (NMKT) elkészítése.
A talajvizet is megcsapolja a bevágódás miatt mélyebbre került Duna. Az érintett
térségekben a talajvízszintek csökkenése növeli az aszályos periódusok kialakulásának
veszélyét, és egyes esetekben akár a kis vízfolyások vízforgalmát is megszünteti.
A Duna Budapest (Kvassay-zsilip) és Baja közötti szakasz folyamszabályozásának
elsődleges célja a jéglevonulás elősegítése, a Duna bal- és részben jobbparti településeinek
és mezőgazdasági művelésű területeinek árvízmentesítése volt. A zavartalan jéglevonulás
érdekében végzett szabályozás egyben a hajózási feltételek javítását is szolgálta. A
beavatkozások hatására a folyószakasz hossza mintegy 40 %-kal csökkent, esése közel
kétszeresére nőtt, megnövelve folyásának sebességét is, ami a víz mederbontó energiájának
növekedésével járt együtt. Hatására ezen a szakaszon is erőteljes mederbeágyazódási
folyamat indult meg. A beágyazódás a már említett problémák mellett, a hullámtéri erdők
vad- és halgazdálkodásának, a rekreációs turizmusnak sem kedvez. Mivel az alföldi, Dunamenti területek mezőgazdasági célú vízpótlásában nagy szerepe van a folyóból kivezetett
víznek, további - főként gazdasági - problémát jelent az alapvetően gravitációs vízellátásra
kialakított rendszerben a szükséges vízmennyiség szivattyúkkal való pótlása.
A magyarországi alsó Duna-szakasz (Duna Bajától délre) szabályozási munkáinak (folyószabályozás, ármentesítés és a kapcsolódó mederanyag kitermelés) eredményeként a jeges
árvizek veszélye nagymértékben csökkent, biztosítható az előírt méretű hajózóút, az
árvízvédelmi művek védik a mentett oldali értékeket. Az, hogy a folyamszabályozás
viszonylag stabil, helyszínrajzi értelemben állandónak tekinthető Duna-medret hozott létre,
bizonyos szempontok szerint kedvezőtlen következményekkel is jár. Ezek közül a
legjelentősebb hatás ezen a szakaszon is a Duna főmedrének süllyedése, mely alapvetően
az előzőekben már említett emberi beavatkozások hatására vezethető vissza.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozása óta eltelt időszakban a Duna-projekt keretében
jelentős, a védképességet javító beavatkozások történtek: a töltés szerkezeti stabilitásának
javítása, a töltéskorona burkolat kiépítése, műtárgy rekonstrukciók. Többek között a 2013.
évben megvalósult a Csepel-szigeti védvonalat érintően három szakaszon végzett
töltéserősítés annak az előírt magasságúra és keresztmetszetűre történő kiépítésével. A
másik jelentősebb, az árvízvédelmi fővédvonalat is - bár csak közvetve - érintő (jelenleg
folyó) projekt az R/S/D Projekt, melynek keretén belül a Dunaág két szabályozó
nagyműtárgyának, a Kvassay- és Tassi-zsilipnek a rekonstrukciója valósul meg.
Jelenleg folyamatban van az árvízi kockázatok kezelését segítő nagyvízi mederkezelési
tervek kidolgozása. Ennek keretében a nagyvízi mederre vonatkozóan a kockázatok
csökkentését és a védképesség fenntartását szolgáló intézkedési terv születik. A nagyvízi
mederkezelési tervek és a VGT2 párhuzamosan kerülnek kidolgozásra és uniós követelmény
a két terv összehangolása, valamint a természetvédelmi szempontok figyelembe vétele a
tervek készítésénél.
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A Duna vízminősége
A Duna vízminősége a fizikai-kémiai paraméterek alapján Budapestig jónak mondható, majd
a főváros hatására minőségromlással kell számolni. A szervesanyag szennyezés (BOI5 és
KOI) maximumát Dunaföldvár (1560 fkm) alattig érezteti hatását, attól kezdve javul a
minőség. Ezzel párhuzamosan az oldott oxigéntartalom is csökken a folyásirányban. A Duna
vízminőségi problémái között jelentős szerepe van az algásodásnak. A Duna vize mindig
tartalmaz elegendő tápanyagot az algák szaporodásához, az alsó szakasz az év felében
eutrofikus állapotú, ami a szakasz síkvidéki jellegének megfelelő. Fitoplanktonjának
összetételében a folyóvízre jellemző elemek dominálnak. A magyarországi alsó szakasz
szervesanyag-tartalma a folyó vízhozamához képest nem túl magas, mikrobiológiai
jellemzők alapján azonban szennyezett.
A folyót érő szennyezések legfontosabb és legjelentősebb forrásai, a Duna menti
nagyvárosok Budapest, Győr Baja szennyvízelvezető rendszerei.
Az RSD szennyezőanyag terhelése számos forrásból származik, melyek közül ki kell emelni
a dunai tápvizet, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kezelt szennyvizének bevezetését,
kisebb mértékben az ipari szennyvizeket, a diffúz terheléseket, a csatornázatlan települések,
szigeti üdülők talajvíz terheléseit. A vízréteg elsekélyesedése, az állóvíz jelleg, a nyári
időszakos fölmelegedés gyakran jelentős vízminőség-romláshoz és kedvezőtlen ökológiai
állapot kialakulásához vezetett.
Fenti problémákra kínálna megoldást a KEOP forrásból megvalósuló „A Ráckevei
(Soroksári)-Duna-ág (RSD) mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció"
elnevezésű projekt, melynek elemei közé tartozik többek között a csatornázási kérdések
megoldása, az FCSM Rt. Délpesti Szennyvíztisztító Telepéről a Duna-ágat terhelő tisztított
szennyvíz nagy Dunába történő átvezetése és a Tassi vízleeresztő műtárgy átépítése is. A
meglévő Tassi műtárgy felújítása megtörtént. A Kvassay vízlépcső tápzsilipének teljes
felújítása- beleértve a táblák cseréjét is megvalósult. A tápzsilipnél a rácsszemét felszedő
rendszer építése szintén megtörtént. A többi projektelem megvalósítása a 2014-2020-as
időszakra tolódott át. Eredetileg projektelemként szerepelt "A Duna-ágon felhalmozódott
mintegy 2 millió m3 iszap eltávolítása és a kijelölt zagylerakóhelyekre történő kirakása" is,
azonban a 1281/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat visszavonta.
A Duna vízminőségének és a védett területek állapotának javítása érdekében a Duna-Dráva
Nemzeti Park (DDNP) területén a Duna menti vizes élőhely rehabilitációs program (GEF)
keretében hullámtéri területek vízügyi rekonstrukciója történt meg, amely az érintett területek
vízzel való ellátottságát részben javítja (kotrások, zsilipek építése, monitoring rendszer
létesítése). Jelentősebb állapotjavulást eredményezett a LIFE projekt keretében a Duna
hullámterében végzett Szabadság-zátony élőhelyrehabilitációja.
A hajózóút biztosítása és a természetvédelem
A Duna az európai víziút rendszer meghatározó része, a Duna - Majna - Rajna vízi-út a VII.
számú Transz-Európai Közlekedési Folyosó részét képezi. A Duna folyamon a hajóút
kitűzését a víziút helyi jellegzetességei, forgalma, valamint a jellemző hajókaravánok méretei
alapján kell kialakítani, melyet nemzetközi szerződések, törvények és rendeletek
szabályoznak. A fenti szakasz víziút osztályba sorolása EGB VI, hajózóút méretei a Duna
Bizottság ajánlása alapján szélesség: 150 m, vízmélység 27 dm.
A nemzetközi hajózóút maga után vonja személy és teherhajó kikötők létesítését is. A
meglévők mellett új kikötők létesítésének egyre erőteljesebb igénye jelentkezik. A Duna
Gönyű – Szob közötti szakaszán a medermorfológiai változások, sziklás talajú gázlók miatt
több helyen, a hajózási kis vízszinthez vonatkoztatva az előírt hajóút paraméterek nem
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biztosíthatók. A legkritikusabb területek Nyergesújfalu és a Helemba-sziget térségének
sziklás szakaszai. Hajózási korlátozások találhatók Ebed, Istenheg, Garamkövesd és Szob
környékén.
A Duna Szob-Kisapostag közötti szakaszán komoly problémát jelentenek a meglévő gázlókés hajóút szűkületek, amelyek elsősorban a kisvizes időszakban jelentős korlátozást
jelentenek a hajózásra nézve. Ezen a mintegy 140 km hosszúságú szakaszon 10 gázló és 7
hajóút szűkület található a 2013. évi mederfelmérés alapján. A gázlók legalább részleges
rendezése azért is lényeges feladat, hiszen egy esetleges hajózási havária jelentős
veszélyforrást hordozhat a folyam és élővilága számára is, a parti szűrési vízbázisok
veszélyeztetettsége mellett.
A hajózóút biztosítása érdekében jelentős, az ökológiai állapotot negatívan érintő
beavatkozások történtek. A hajózási szempontból helyenként túl széles meder miatt a
szigetek és a part közötti mellékágak nagy részét felülről lezárták, keresztgátakkal a partba
bekötötték. A vízpótlás céljából kialakított csőátereszek jórészt eltömődtek, a mellékágak
feliszapolódtak. A feltöltődő mederben és a folyamszabályozási műveken megjelent a fás
növényzet. Bizonyos esetekben a hajózóút kialakítás, a mederkotrás vagy a kikötőépítés a
vízbázis védelemmel is konfliktusba kerül, például a szűrés intenzitását csökkentő vagy azt
növelő hatásokkal. Az integrált folyógazdálkodás céljainak megfelelően a hajózhatóság
javítását, az annak érdekében szükséges beavatkozásokat, a folyót más módon használók
és hasznosítók érdekeihez, és a jó ökológiai állapot megtartásához, eléréséhez kell igazítani.
A Duna legkiemelkedőbb természeti értékei - közöttük bennszülött (endemikus) fajok – a
gyors áramlású sekély kavicsos élőhelyeken fordulnak elő. Ezek a helyek esetenként
gázlóként is nyilván vannak tartva, de nem szükségszerűen, mivel hajózási értelemben a
gázló a folyó legmélyebb részén kijelölt hajóútban a hajózás számára nem megfelelő
mélységű mederfenék. A medersüllyedés miatt a kis- és középvízszintek csökkentek, és a
szárazföldi vegetáció mederbeli megjelenése miatt az év nagy részében a hajóúti mélyebb
szakaszok és a szárazföld között eltűnt az átmeneti mederszakasz, ahol korábban az
élőhelyeknek megfelelő adottságok rendelkezésre álltak. Vélhetően konfliktushelyzetet
teremt majd azon hajózóút szakaszok rendezésének kérdése, ahol még a lankás rézsűvel
rendelkező kavicsos élőhelyek megtalálhatók, mivel a hajóút rendezés ezek egy részét
megszüntetheti. A kotrás következtében megváltozott áramlási- és sebesség-viszonyok
további kedvezőtlen hatásokat okozhatnak. Ez a mederalakítás szélsőséges esetben a Duna
bennszülött fajainak eltűnéséhez vezethet. Az átmeneti területek visszaállítását célzó
intézkedéseket mind az ökológiai-, mind az árvízvédelmi szempontoknak, mind
madárvédelmi, illetve az élőhelyvédelmi irányelveknek megfelelően kell megtervezni és
végrehajtani. Jelen tervezési ciklusban készültek el, illetve készülnek a Duna menti ökológiai
folyosó védett, és NATÚRA 2000-es területeinek kezelési-, és fenntartási tervei.
A hajózás hatásai között meg kell említeni a hullámkeltést, ami - különösen alacsony vízállás
mellett - igen nagyarányú halivadék- és kagylópusztulást eredményez. Emlékeztetünk a
Duna megnövekedett nemzetközi turistahajó forgalmára.
A Duna magyarországi középső és alsó szakaszán az árvízvédelem és partbiztosítás mellett
a hajóút biztosítása érdekében végzett beavatkozások is elsősorban hidromorfológiai
változásokat okoztak, ami főleg a makrozoobenton és hal élőlénycsoportok élőhelyeit
érintette. Ezen élőlénycsoportok VKI szerinti minősítése nem mutat megfelelő állapotot.
A hajózás fejlesztése, hajózóút biztosítása tipikusan olyan program, amelynek a VKI céljait
akadályozó hatásai is vannak, így ebben az esetben a VKI 4. cikk 7 pontjában megadott
szempontok szerinti környezeti-társadalmi vizsgálatok kötelezőek.
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A Mosoni-Duna
A Mosoni-Dunát három víztest alkotja melyek mindegyike kiemelt víztest. Ezek a
következők: a Mosoni-Duna alsó (0+000 fkm – 14+485 fkm), a Mosoni-Duna középső
(14+485 fkm – 86+908 fkm) és a Mosoni-Duna felső (86+908 fkm – 118+394 fkm) szakasza.
A Mosoni-Duna, a Duna egyik fattyúága, nyomvonala szinte az eredeti medrében halad,
rendkívül kanyargós. Az 53 km-es távolságot 124 km-en tesz meg és Véneknél torkollik a
Duna 1794 fkm szelvényébe. A folyónak önálló vízgyűjtőterülete gyakorlatilag nincs, viszont
a betorkolló mellékvízfolyások (Lajta, Rábca, Rába) jelentős vízgyűjtővel rendelkeznek. A
folyó vízbetáplálása teljes mértékben szabályozott módon történik. Korábban a Duna egyik
mellékágából a Régi Rajkai zsilipen keresztül, napjainkban a Dunacsúnyi tározóból, a
Szivárgó csatornán keresztül a VI.-os (Vígh) zsilippel történő szabályozással. A MosoniDuna vízellátása 1995-ben a fenékküszöb üzembe helyezése után stabilizálódott.
Vízbetáplálása üzemrendben szabályozott, évszaktól, és a Duna dévényi vízjárásától
függően 8-40 m3/s között változik. Ez a mennyiség magasabb, mint a Duna elterelése előtt, a
80-as évek végén jellemző érték. A folyó vízjárását az egyes szakaszokon jelentősen
befolyásolják még a Lajtán, a Rábcán és a Rábán érkező vízhozamok. A Mosoni-Dunának
önálló árvize nincs, mivel a vízkivétele zsilippel szabályozott. Az öblözetek védelmét
elsőrendű árvízvédelmi művek biztosítják, melyek összesített hossza közel 150 km.
A Mosoni-Duna középső szakaszára jellemző a kisebb-nagyobb szigetek, mellékágak,
holtágak előfordulása. A vízfolyás alsó szakaszán problémaként jelentkezik a Duna
medersüllyedésének vízszintcsökkentő hatása, melynek következtében csökken a vízfolyás
partján található vizes élőhelyek kiterjedése is. A folyó természetközeli jellegét erősítik a
Mosoni-Duna szigetei. A bedőlt fák, a feltorlódott uszadékok hordalékmegfogó hatása, az
előretörő vegetáció következtében a kevésbé markáns mellékágak lefűződési folyamata
figyelhető meg. Különösen kisvizes időszakban a szigetek egy része félszigetnek tekinthető
a mellékágakat több helyen áttöltötték. A vízi élőlények közlekedési lehetősége a folyó és a
mentett oldali csatornák között korlátozott. Ezeknek a fenti kedvezőtlen folyamatoknak a
visszafordítására beavatkozások történtek a Mosoni-Duna teljes szakaszán meder és a
mellékágak kotrásával, vezetőművek és hallépcsők kialakításával.
A Mosoni-Dunára a mederképző vízhozamokhoz képest túlzott mederméretek miatt a meder
egy részének elnádasodása, elhinarasodása, helyenként eliszaposodása jellemző. Ez
elsősorban a belterületi szakaszokon okoz problémát. A Győr városi folyószakaszon a
partvédőműveket a korábbi jellemző vízszinteknek megfelelően építették ki, melyeknek a
megváltozott vízjárási viszonyokhoz igazodó átépítése folyamatban van a Mosoni-Duna
belterületi szakaszain. A vízszintcsökkenés azonban városképi, esztétikai szempontból
továbbra is kedvezőtlen hatású, különösen a belvárosi szakaszon
A három erősen módosított víztest ökológiai potenciáljának javulása várható a 2015-ig
befejeződő beruházások által.
A Mosoni-Dunán az érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízhasználatok
tekintetében felszíni vízkivételek és vízbevezetések egyaránt megtalálhatók. A Mosoni-Duna
felső szakaszán elsősorban az öntözéses vízigények jelentkeznek. Az alsó szakaszon ipari
vízkivételek találhatók, melyek közvetlenül a Mosoni-Dunához, illetve az Iparcsatornához
kötődnek. A Mosoni-Duna középső víztesten a 83+902 fkm-ben található a
Mosonmagyaróvári duzzasztómű, melynek célja az öntözővízigények kiszolgálása
érdekében a Lébényi-Hanyi öntöző főcsatorna vízellátása felé.
A Mosoni-Duna középső részen a szennyvízbevezetések (ipari, kommunális) dominálnak,
ezek közül a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep a jelentősebb mennyiségű. Az alsó
szakaszon is találhatók szennyvízbevezetések, melyek közvetlenül a Mosoni-Dunához,
illetve az Iparcsatornához kötődnek. A szennyvízbevezetések közül a Győr város és
környékének szennyvíztisztítását szolgáló bácsai szennyvíztelep bevezetése a legnagyobb
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mennyiségű. Innen a tisztított szennyvizet a 8+350 fkm szelvényben eresztik a MosoniDunába sodorvonali bevezetéssel. Bár az 1980-as évekhez képest a tisztított szennyvíz
mennyisége némileg csökkent, az átlagosan 0,4 m3/s-os vízbevezetéssel kell számolni. A
Mosoni-Duna győri szakaszán rendszeresen visszatérő probléma, hogy a város
csatornázottsága elavult, esőzések idején túlterhelt, ezért a városi egyesített rendszerű
csatornákból esővízzel higított szennyvíz rendszeresen átemelésre kerül a Mosoni-Dunába.
Mennyisége éves szinten eléri, esetenként meg is haladja a 200-500 ezer m3-t. Szennyező
hatását a Mosoni-Dunán kialakuló kedvezőtlen hidrológiai helyzet (Duna visszaduzzasztó
hatása) tovább fokozhatja. A Mosoni-Duna alsó víztestnél a kémiai minősítés szerint nem jó
az állapot, a szerves elsőbbségi anyagok közül a többgyűrűs aromás szénhidrogének
koncentrációja haladta meg a határértéket, míg az egyéb fémek esetében a réz határérték
túllépése fordul elő.
3.2.2 Rába
A Rába a Duna egyik legjelentősebb magyarországi mellékfolyója. Ausztriában az Alpok
keleti lejtőjén 1200 m körüli magasságban két ágból ered. Alsószölnök térségében lép
Magyarország területére. Szentgotthárdon egyesül a nála kétszer nagyobb Lapinccsal. Kelet
felé haladva Körmenden keresztül, az átlag 2,5 km széles völgyben éri el Rábahídvéget,
majd azután északi irányba fordulva jut el Sárvárig. Onnan észak-keleti irányban
továbbhaladva, a Kisalföldön át Győrnél ömlik a Mosoni-Dunába. Jelentős jobboldali
mellékfolyója nincs. Baloldalon viszont számos jelentős, a Peremhegységben eredő
mellékfolyót találunk. A Rába hossza a szabályozások és a természetes mederváltozások
következtében az elmúlt 100 évben sokszor jelentősen változott.
A Rába folyó Sárvár alatti szakasza korábban Nick térségében két ágra szakadt, a Rábára
és a Kis-Rábára. A Rába folyó magyarországi szakaszának legjelentősebb vízhasználata a
Kis-Rába vízpótló rendszer vízigénye. A ténylegesen kivett vízmennyiség sokszor jelentősen
elmarad az engedélyezett 8 m3/s-tól. Szabályozható vízkivételre az 1930-as évektől, a nicki
duzzasztómű megépülésétől van lehetőség. A vízpótló rendszeren lévő vízigények, így a
vízkivétel üzemrendje azóta többször megváltozott. Eleinte elsősorban a térségben működő
vízimalmok vízigényét elégítette ki, majd a mezőgazdasági területek növekedésével
öntözőrendszerként működött. A privatizáció után a mezőgazdaság átalakulásával az
öntözési igény csökkent, de megjelentek más típusú vízhasználatok. A Kapuváron működő
vízerőmű állandó vízhozamot kíván az üzemeléséhez. A 90-es évek végén a Fertő-Hanság
Nemzeti Park élőhely-rekonstrukciók létesítésébe kezdett, amelyek a Hanságra jellemző
ökoszisztémáknak megfelelő környezet kialakítását jelentik. Ezeket ma már mérnöki
létesítmények üzemeltetésével lehet fenntartani, s vízigényüket ökológiai vízigényként a KisRába rendszer biztosítja. A térségben több kisebb-nagyobb halastó is létesült, s ezek
vízpótlása is e rendszeren keresztül történik. Természetesen mindezek mellett megmaradtak
a korábban jellemző öntözési igények is.
A Rábán akár tartósan is előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a rendelkezésre álló
vízkészlet nem elegendő a vízigények kielégítésére. A Rába vízhozama nyáron gyakran 20
m3/s alá csökken, tartósan csapadékhiányos időszakban pedig 10 m3/s körüli, vagy az alatti
érték. Ilyenkor a vízi ökoszisztémák védelme és az optimális vízfelhasználás érdekében a
vízügyi hatóság az aktuális vízkorlátozási terv alapján vízkorlátozást rendelhet el. Ilyen
vízkorlátozásra a jelentősebb vízigények miatt elsősorban a Sárvár alatti folyószakaszon
kerül sor.
A Rába-felső magyarországi szakaszán Alsószölnöknél, Csörötneknél, és Körmendnél
üzemel kis teljesítményű erőmű. Szentgotthárdon egy duzzasztógát létesült a múlt
században ipari vízigény kielégítése céljából. Ikervár felett a Rábára telepített duzzasztó
medertározással biztosítja az ikervári erőmű 5 db turbinája számára szükséges 28 m 3/s
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hozamot. A Rábán és a mellékvízfolyásain kiépített üzemvízcsatornával rendelkező
erőművek problémát jelentenek esetenként, mert jelentősebb vízhozam csökkenést okoznak
a főmeder érintett szakaszán. A vízi élővilág és a víziturizmus számára a hosszirányú
átjárhatóságnak a duzzasztók az akadályozói, hallépcsők ill. csónakátemelők hiányában. A
nicki duzzasztómű esetében befejeződött a hallépcső kiépítése, mellyel biztosított az
ökológiai átjárhatóság is.
Szentgotthárdon az OPENWER „Duzzasztók átjárhatósága a határvidéki Rábán” projekt
keretében a meglévő duzzasztó átépítésre került. A szentgotthárdi duzzasztónak eddig
kizárólag mederstabilizáció szerepe volt. A felújítás során kiépült egy hallépcső, mely a halak
átjárhatóságát hivatott biztosítani és egy csónakleeresztő is készült (2013-ban). Ezzel
megoldódott a hosszirányú átjárhatósága a vízi élővilág számára. Az Ikerváron a
duzzasztómű korszerűsítése során az elavult berendezéseket lecserélték, a vízépítési
műtárgyakat felújították, továbbá a halak átjutását könnyítő hallépcsőt is kiépítettek.
Csörötnek-Magyarlaki Vízerőmű telep átépítésre került egy turbina épülettel és egy
hallépcsővel. Körmendi duzzasztó szintén átépítésre került.
Jelentős probléma a Rába és a hullámtéri holtágak, mélyterületek megfelelő kapcsolatának,
a hossz- és keresztirányú átjárhatóságnak a hiánya. A főmeder elkülönül a hullámtéri
holtágaktól, laposoktól, ami a vízszintsüllyedésre, a medervándorlásra, a feliszapolódásra,
illetve a vízszint-süllyedés hatására a középvízi meder, valamint kiszáradó mélyebb fekvésű
hullámtéri területek elnövényesedésére vezethető vissza. A keresztirányú átjárhatóságot
jelentősen korlátozzák a középvízi meder partélein kialakuló övzátonyok. A folyóhoz
kapcsolódó vízfolyásoknál, csatornáknál sem megoldott a szabad átjárhatóság.
A Rába töltésezésekor a mentett oldali holtágak levágásra, áttöltésre kerültek, kapcsolatuk a
folyóval megszűnt, csak talajvízből kapnak vízpótlást. A Duna medersüllyedése és a Rába
alsó szakaszán a 1970-es években végzett kotrások jelentős vízszintsüllyedést okoztak a
folyó alsó szakaszán, így a Rába mentén található holtágak és mellékágak egy-két kivételtől
eltekintve az év nagy részében részben, vagy teljesen kiszáradnak, szukcessziójuk
felgyorsul, illetve süllyedt a talajvíz. A vízszintsüllyedés miatt a hullámtéri területek elöntési
gyakorisága lecsökkent. Új holtágak kialakulására pedig nincs lehetőség, csökkent a
vízfolyáshoz csatlakozó állóvizek gazdagsága. A mentett oldali holtágak rehabilitációjára és
a folyóval történő kapcsolat helyre-állítására erős helyi igény mutatkozik. A folyó menti
talajvízsüllyedés miatt a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák károsodása, az élőhelyi
gazdagság és változatosság csökkenése észlelhető.
A Rába Sárvár alatti szakaszán a területhasználatból adódóan a vízszennyezések diffúz
szennyezésből származhatnak, illetve a Sárvár feletti szakaszról szállítódnak tovább,
valamint a betorkoló Répce-árapasztó szennyezéseit továbbítják.
3.2.3 A Rába Akcióprogram végrehajtásra került, azóta a Rábán zavaró
habzási jelenség nem lépett fel. A bőrgyári szennyvíz bevezetések
hatására azonban továbbra is magas a határszelvényt átlépő felszíni
víz sótartalma. Megállapítható, hogy a Rábát osztrák oldalon jelentős
szennyezőanyag terhelés éri. A Lapincs sótartalma jelentősen
lecsökkent az osztrák fűtőmű leállítása következtében. Sió-csatorna
A Sió és a Nádor-csatorna első jelentős rendezése, a meder kijelölése, kiásása a XIX.
század első felére tehető. A közös mederszakasz ekkor még Bátánál torkollott a Dunába. A
Sió-csatorna a siófoki leeresztő műtárgynál ágazik ki a Balatonból és északnyugat-délkelet
irányban Fejér és Tolna megye határában halad a Duna felé. A csatorna hossza 120,822
km, befogadója a Duna jp. 1497 fkm szelvénye. A Sió-csatorna a Balaton, a Közép-Dunántúl
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vízfolyásai, továbbá közvetetten - a Dinnyés-Kajtori-csatornán keresztül - a Velencei-tó vizét
szállítja a Dunába. A csatorna jobb partja felől érkező, legnagyobb vízhozammal rendelkező
vízfolyás a Kapos, illetve jelentős a Völgységi-patak, balról pedig a Nádor-csatorna. A Duna
nagyvizeinek kirekesztése érdekében 1974-ben a Sió torkolati szakaszán megépült az
árvízkapu.
Elsődleges feladata a Balaton vízszintszabályozási szintje feletti vizek levezetése, azaz a
felesleges balatoni vizek Dunába való eljuttatása. A csatorna vízjárása nem egyenletes,
ebből a szempontból három szakaszra osztható: a Siófoktól a Kapos torkolatig terjedő felső
szakasz vízjárása a Balatonból történő esetenkénti vízeresztéstől függ. A Kapos torkolattól a
Sárvíz-csatorna torkolatáig terjedő középső szakasz vízjárását a balatoni vízeresztés,
továbbá a Kapos és a kisebb patakok, valamint a Sárvíz-csatorna vízhozama alakítja. A
Sárvíz-csatorna torkolatától a Dunáig terjedő alsó szakasz vízjárása az árvízi kapu – a
Torkolati Mű – működésétől függ. A Sió csatorna siófoki belterületi, felső szakaszában lévő
víz minősége, a nyári időszakban a meleg hatására gyakran jelentősen romlik, ami csak a
Balaton felől öblíthető át.
A Siót terheli a Balaton I. sz. szennyvízelvezetési régiójában összegyűlt szennyvíz, mely a
siófoki szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra. A bevezetett tisztított szennyvíz
mennyisége
4.284 em3/év, mely mennyiség szezonális ingadozása jelentős. A nyári vízhiányos
időszakban való elvezetés mennyisége kb. 2,5 – 3-szorosa a téli időszakban elfolyó
mennyiségnek.
A Sió-csatorna vízgyűjtő medre jelenleg szennyezett, növényzettel egyre nagyobb arányban
benőtt, elhanyagolt.
3-1. ábra

A Balaton vízeresztő zsilipe a Sió-csatorna felé

3.2.4 Fertő tó
A Fertő tó a sztyepptavak legnyugatibb és egyben legnagyobb, több mint 300 km 2-es tava.
Különleges természeti értéket képvisel, bioszféra rezervátum, Ramsari terület és nemzeti
park is. A tó biológiai állapota a minősítések alapján minden minősített élőlénycsoport
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esetében megfelel a jó állapot kritériumainak. A tó kezelését Magyarország és Ausztria
közösen a Határvízi Bizottság határozatai alapján végzi. A tavat mindkét ország jó ökológiai
állapotúnak minősítette. A tóval kapcsolatos környezeti célkitűzésünk a jó ökológiai
állapot megőrzése, ehhez kapcsolódóan a tó belső terhelésének csökkentése.
A tó távlati, több szakterületet és ezek kölcsönhatását is átfogó kezelését az osztrák féllel
együttműködésben megvalósuló „Fertő tó stratégiai tanulmánya” hivatott megfogalmazni. A
stratégiai tanulmány jelenleg véglegesítés alatt áll.
A tavat ma már közvetlenül kizárólag csak biológiai és tápanyag eltávolítási fokozattal
tisztított szennyvíz éri (Balf, Podersdorf). A veszélyes anyagok szerinti minősítés alapján a
Fertő tó szintén jó kémiai állapotúnak tekinthető.
A Fertő tó hidromorfológiai szempontból szabályozott vízjárású. Problémát a tó természetes
elöregedési folyamataival járó jelenségek okoznak. A tó mai képére, de különösen a magyar
tórészre a nagymértékű feltöltődés és elnádasodás jellemző. A természeti tényezők által
irányított folyamatban a szél a domináns tényező. A gyakori erős szelek a sekély vizet
fenékig mozgásba hozzák, a tófenék iszapját felkavarják. Az uralkodó É-ÉNy-i széljárás által
keltett áramlás a laza iszapot a déli magyar tórészre sodorja és a nádasszegélyben
halmozza fel. A Fertő tó rendkívül sekély. A 115,60 mAf. (Ausztriában érvényes adriai
tengerszint fölötti magasság) vízálláshoz tartozó átlagos vízmélység az egész tóra 1,34 m, a
magyar tórészen 1 m, a náddal fedett részen néhány deciméter. A sekély víz kedvez a
nádövezet fejlődésének, és a nádövezet fejlődése elősegíti az iszap lerakódását A
hordaléklerakás-feltöltődés a mindenkori nádas szegélyben és a mindenkori vízállásnak
megfelelő szintig megy végbe. A jó minőségű nádasok javítják a tó vízminőségét, a javuló
vízminőség kedvezően hat a nádasok állapotára. Az elöregedett, a tó területéről ki nem
került nádanyag halmozódó szerves anyagai gyorsítják a tó feltöltődési folyamatát. A
feltöltődés természetes folyamat, megfordítására tavi méreteket tekintve nincs lehetőség,
helyi szintű mérséklése viszont lehetséges. A nádgazdálkodás ebben hatékony segítséget
nyújthat.
A Fertő tó medrének feltöltődése tekintetében az elmúlt 90 év távlatában mintegy 90 millió
m3 tótérfogatcsökkenést lehetett megállapítani, ami 1-1,5 millió m3 évi feltöltődési tendenciát
reprezentál. Az átlagos feltöltődés mértéke 3-5 mm/év-re tehető. A tóban a feliszapolódás
mértéke északról dél felé fokozatosan növekszik. A magyarországi tórészen jelentősen
intenzívebb a térfogatváltozás, mintegy 13,0 mm/év. Ez a tavon belüli belső hordalékátrendeződéssel hozható összefüggésbe. A magyar tórész iszaptérfogata 50 millió m3.
Napjainkban a kisvizes évek hatására az elnádasodás üteme nőtt, 2,31 ha/évre tehető. A
Fertő tó nádgazdálkodása kiemelkedő szerepet képvisel a tó életében, kezelésében és
hasznosításában. A nádszállítási céllal kialakított csatornák partján az összefüggő depóniák
akadályozzák a nádas vizének mozgását. Hatalmas pangó vízterek alakultak ki, ahol a vízbe
hulló növényi maradványok rothadása miatt anaerob viszonyok uralkodnak. Vízminőségi
szempontból bizonyított, hogy a degradációval erősen érintett területeken az üledék
szervesanyag-tartalma magasabb, redoxpotenciál értéke viszont alacsonyabb, ami a
kedvezőtlenebb oxigénviszonyokra vezethető vissza. Ennek következménye az iszapban
kötött növényi tápanyag, a foszfor visszaoldódása. A nádövezeten belül a csatornahálózat
feliszapolódott, a parcellák frissvíz- pótlása, dinamizmusa korlátozott mértékű. A
vízelvezetésben csak az ún. főcsatornák vesznek közvetlenül részt, rontva ezzel a
nádövezet szűrő, vízvédelmi funkcióját is.
A nádasok összes szárazanyag produkciója a tó magyar oldalán 100 ezer tonnára tehető. A
nádas terület minden kiaratott 1%-a 1000 t-val csökkenti a terület feltöltődését, ez évente kb.
1 mm feliszapolódást jelentene. Jelenleg a nádas területének csak töredékét aratja ki évente
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a használati joggal rendelkező vállalkozó. További problémát jelent a nádarató gépek
taposási kára. A terhelés következtében kipusztulnak a nádrizómák.
A nádasok minősítését az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1984ben, 1999-ben és 2007-ben végeztette el. A degradálódott nádasállomány 1984-2007 között
8 %-kal növekedett. A tagolt, elöregedő, pusztuló nádasok területe 153 hektárral növekedett,
a ligetesedő, fásodó területek nagysága 6,7-szeresére nőtt.
Folyamatban van a Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukcióját
célzó projekt. A Fertő tó előrehaladott és természetvédelmi szempontból nem kívánatos
eutrofizációjának lassítása, a tó magyar oldalát jellemző déli „nádöv” vízellátásának javítása,
ezáltal pedig a nádasok minőségének, egészségességének, a tavi biodiverzitás kedvezőbb
ökológiai feltételeinek javítása. A munkák befejezése 2015 második felére várható.
Határon átnyúló projekt 2011-2014 közötti megvalósítása során nagypontosságú és
nagyfelbontású digitális domborzatmodell készül a Fertő tó medrére, valamint a levezető
rendszer felső részére.

3.2.5 Velencei-tó
A Velencei-tó Európa egyik legnyugatibb sztyepp-tava. A tavat két víztestre bontották, a
nádas-lápi terület szerves, a nyílt vizes szikes, mindkettő pedig sekély és állandó víztest.
Különbség területük nagyságában – az egyik kis-, a másik közepes területű –, illetve
vízfelületük növényzettel borítottságában – az egyik benőtt, nádas-lápi terület, a másik nyílt
vizes – jelenik meg. Fontos különbség, hogy a nádas-lápi víztest egésze természetvédelmi
terület, míg a másik nyíltvizes víztest adja a tó fürdési, rekreációs funkcióját és erősen
módosítottként nyilvántartott.
A Velencei-tó partvonalának teljes hossza 26,5 km, ebből véglegesen szabályozott (beton és
kőművekkel kialakított) 17,6 km. A parti sávon hiányzik a zonáció. A Császár-vízen két VIZIG
kezelésű tározó létesült, melyeknek elsődleges hasznosítási célja a Velencei-tó
vízpótlásának biztosítása. A Császár-víz a Velencei-tó teljes vízgyűjtőjének 67%-áról szállítja
a vizet a tóba. A Zámolyi- és a Pátkai-tározók üzemeltetésével elérhető, hogy fürdési
idényben a minimális vízszint 90%-os valószínűséggel a 120 cm-es agárdi vízállás felett
maradjon. A vízpótlás hatással van a Velencei-tó természetvédelmi területén lévő
vízminőség alakulására is.
Mind a nyílt vizes terület, mind a nádas lápi terület jobb állapotban van a térség
vízfolyásaihoz képest.
A természetes víztestekhez sorolt nádas-lápi területnek jó a vízminősége, de a betorkolló
vízfolyáson (Császár-víz alsó) érkező szerves-, és tápanyagterhelés következtében
időszakosan a vízminőség romlása tapasztalható. Ez elsősorban az algák növekedését
elősegítő foszfor koncentráció növekedésében, ezzel párhuzamosan a víz klorofill-a
tartalmának emelkedésében nyilvánul meg. A Pátkai- és Zámolyi-tározókból levezetett víz,
amely a tó vízszintszabályozását szolgálja, a vízpótlások alkalmával hatással van a
Velencei-tó természetvédelmi területén lévő vízminőség alakulására is. A turisztikailag,
társadalmilag és ökológiailag is nagy jelentőségű Velencei-tó nyílt vizes területének
vízminősége folyamatos ellenőrzés alatt áll, fürdővízként megfelelő a minősége. A betorkolló
vízfolyáson (Vereb-Pázmándi vízfolyás) érkező szerves-, és tápanyagterhelés a nádas-lápi
területhez hasonlóan különösen a kora tavaszi és nyári időszakban időszakos vízminőség
romlást eredményezhet. A Vereb-Pázmándi vízfolyáson, valamint a Gárdonyi Határ-árkon
keresztül érkező termálvíz bevezetések, és az üdülési, horgászati tevékenység is jelentősen
terheli a tó víztestet. A Velencei-tó nyílt vizes területére készült közel teljes körű felmérés az
elsőbbségi anyagokra és a fémekre. Határérték túllépés nem volt.
3. fejezet

A víztestek állapotával kapcsolatos jelentős problémák és okaik

– 37 –

Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések
Duna részvízgyűjtő

3.2.6 Dunántúli-középhegység karszt területei
Az érintett öt víztest mennyiségileg nem jó állapotú és egy pedig a megfelelés határán volt,
az előző VGT ciklus értékelése szerint. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint azonban
a karsztvízszintek továbbra is folyamatosan nőttek az eltelt 6 évben, így valószínűsíthető,
hogy több karszt víztest is el fogja érni a jó állapotot.
Dunántúli-középhegység-Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője nevű
karsztvíztest (k.1.1), mennyiségi állapota valószínűleg jó. A Veszprém-Várpalota-Vértes déli
részéig húzódó karsztvíztesten a karsztvízszint emelkedés, különösen a Várpalota, Balinka
és Kincsesbánya térségi bányászathoz kapcsolódó vízemelés megszűnése után jelentős
ütemben folytatódik (Öskü, Várpalota - Bántapuszta térsége). Kincsesbánya Rákhegy II
vízaknai jelentős ivóvíz kivétel megmaradása miatt az akna közvetlen közelében a
karsztvízszint stagnál, vagy csak jelentéktelen mértékben emelkedik. Ebben a szűk
térségben az eredeti karsztvízszintek soha nem térnek vissza, így egyes régi források
feltételezhetően soha nem fognak megszólalni (pl. Meluzina-forrás, Duzzogó-forrás).
A karsztos víztest minősége, különösen annak nyílt, vagy alig fedett területein
mezőgazdasági, települési és ipari eredetű szennyeződések hatását mutatja, különös
tekintettel a nitrát szennyezésre. Ennek megfelelően kémiai minősítése nem jó. A
nagymértékű és területű nitrát szennyezés több, a karsztvízre települt ivóvízbázist
ellehetetlenített (nemesvámosi, kádártai), amelyeket a Veszprém városi vízbázisokról
igyekeznek pótolni, ezáltal az itt okozott karsztvízszint csökkenés miatt a nitrát
szennyeződés Veszprém város alap vízbázisait is veszélyezteti. Papkeszi, Királyszentistván,
Vilonya, Litér, Hajmáskér vízellátásánál is komoly kockázat a nitrát szennyeződés. Ipari
jellegű szennyező hatás Veszprém, Peremarton-gyártelep, Várpalota, Pétfürdő térségében
főleg nitrát formájában jelentkezik. (Külszíni bányászat, volt műtrágya és robbanóanyag
gyártás)
Az előző ciklusban a vízmérleg teszt alapján mennyiségileg a k.1.2 (Dunántúli-középhegység
Tatai- és fényes források vízgyűjtője) víztestnél vízmennyiség hiánya volt kimutatható , így a
víztest nem érte el a jó mennyiségi állapotot A mennyiség hiányának főbb oka a korábbi
évtizedek mélyműveléses bányászati tevékenységével járó, nagy mennyiségű felszín alatti
vízkivétel. Mára azonban ezen a víztesten szinte teljesen megszűnt a bányászat, egyedül a
Márkushegyi bányaüzem működik még, jelentéktelen vízkivétellel. Ennek következtében a
karsztvíztároló regenerálódása megindult, így ez a víztest mennyiségileg valószínűleg jó
állapotú lesz a részletes értékelések eredményeként. A süllyedés miatt kiszáradt források
újra megindultak, Problémát az okoz, hogy a lokális hatások (vízkivételek depresszója) a
karsztvízszint emelkedését, források visszajöttét késleltet-hetik, vagy gátolhatják. Az
emelkedő karsztvízszint negatív hatással is jár, mivel nem kívánt fakadóvizeket okoz (pl.:
tatai területek). A korábban vizenyős területek kiszáradásával megváltoztak a területhasználatok, több helyen beépítésre kerültek. Ezeken a helyeken a fakadó vizek
megjelenése az épített környezetben kárt okozhatnak. A víztest kémiai állapota jónak
minősített.
A k.1.3 Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője karszt víztest mennyiségi
szempontból nem jó állapotú, míg kémiai szempontból jó állapotúnak minősítést kapott az
első VGT1-ben. A nem jó mennyiségi állapot oka a túlzott vízkivételekben kereshető. A jó
állapot visszaállítása 2021-re lehetséges.
A térségben folyamatosan nyilvánul meg újabb és újabb érdeklődés a karsztvíz
felhasználására alapozó gazdasági vállalkozások létesítése iránt. A karsztvíz készletek
mennyiségi állapotára való tekintettel új, lekötni kívánt vízkontingens csak megfelelően,
számításokkal és mérésekkel alátámasztott vizsgálat esetén fogadható el. Ezzel együtt
felmerül annak a lehetősége is, hogy az engedéllyel lekötött, de ki nem termelt vízkészletek
„újraosztása” is indokolttá válik.
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A k.1.4 Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője karszt víztest a k.1.2
víztesthez hasonlóan mennyiségi szempontból nem jó állapotú volt. Ennek egyik oka volt a
bányászati vízkiemelések miatti lesüllyedt vízszint. A bányászat azonban mára teljesen
megszűnt, így az itteni vízszintek is folyamatosan emelkednek a k.1.2 víztesthez hasonlóan,
ill. azzal párhuzamosan és feltételezhetően ez a víztest is elérheti a jó állapotot. A térség
vízellátását alapjában véve a Dunántúli-középhegység főkarsztvíz tárolójára alapozott
vízbázisok szolgáltatják, így a mennyiségi probléma másik oka itt a vízkivételekben
kereshető. A víztest kémiai állapota itt is jónak minősített volt.
A Balaton részvízgyűjtőjéhez tartozó, de földrajzi egységként itt tárgyalt k.4.1 karsztvíztest
(Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtőjén) mennyiségi
állapota tovább javult, valószínűleg jó állapotba került. A bányavízemelés hatására sok forrás
elapadt, vagy hozamuk jelentősen csökkent. A bányabezárásokat követően továbbra is
fennmaradt Nyirád térségi koncentrált jelentős ivóvíztermelés miatt ezen szűk térségben lévő
források hozama soha nem fogja elérni eredeti mértékét.
A víztest kémiai szempontból sem jó állapotú, amit egyrészt a 20% feletti diffúz nitrátszennyeződés, másrészt egy szintén nitráttal-szennyezett ivóvízbázis védőterület okoz,
amelyből a vízszolgáltatás emiatt megszűnt. A sok probléma miatt a jó állapot elérése csak
2027-re lehetséges
3.2.7 A Duna-Tisza közi Hátság
A Duna-Tisza közi Hátság problémáit részletesebben a jobban érintett Tisza-részvízgyűjtőnél
tárgyaljuk, de miután a Duna részvízgyűjtő is érintett, röviden itt is bemutatjuk a problémát.
Az 1970-es évek közepétől a Duna-Tisza közi Hátság területén fokozatos talajvízszintsüllyedés indult meg. Az 1980-as évek közepéig a vízszintsüllyedés üteme és mértéke
megfelelt a meteorológiai viszonyok (csapadék, hőmérséklet) alakulásából adódó
állapotoknak. Az 1980-as évek második felétől a talajvízszint-süllyedés üteme viszonylag
nagy területeken (elsősorban a legmagasabban elhelyezkedő részeken) felgyorsult. Az
egész Hátság tekintetében a vízszint-süllyedés átlagosan 1-1,5 m, egyes helyeken, 1989
végén azonban már meghaladta a 3 m-t. A süllyedés üteme azóta sem csökkent, sőt néhol
még növekedett is. Ladánybene, Érsekhalma, Rém, Borota térségében már 5-6 m-es
vízszintsüllyedés mutatható ki a sokéves átlagértékhez viszonyítva.
A 90-es évek végétől kezdve napjainkig a leginkább kiemelt térszínnel jellemezhető,
fokozottan problémás térségekben a süllyedés mértéke lelassult, de nem szűnt meg, illetve
a Hátság egyéb területein stagnáló, de a korábbi süllyedésnek megfelelő mélyen található
vízszintek lettek jellemzőek.
Bár a monitoring hálózat alapján szerkesztett talajvízszint térképek nem mutatják ki
egyértelműen, a tanulmányok és a területekre készített szakértői vélemények alapján
megállapítható, hogy a homokhátsági sekély víztestek területén a süllyedések
kiterjedésüknél fogva regionálisak, hosszú távon folyamatosak és a tendencia sem változik,
ezért ezek a részvízgyűjtőn érintett víztestek (sp.1. 14.1, sp.1.15.1) mennyiségileg nem
jó állapotúak. Az előzetes vizsgálatok szerint a víztestek egészére jellemző mértékben
károsodott FAVÖKO-k e sekély porózus víztesteket érintik.
A hátsági területeken a FAVOKÖ károsodása elsősorban az állóvizek felületének
csökkenését, illetve a magas talajvízállású területeken található növényzet degradációját
jelenti. A vízszint süllyedés és a mélyen található vízszintek következtében a vizes élőhelyek
és a szárazföldi FAVÖKO-k jó állapotához szükséges vízigények felszín alatti vízből
származó kielégítése megszűnt, illetve drasztikusan lecsökkent. A közvetlenül a csapadékból
származó utánpótlódás mértéke is csökkent a felgyorsult beszivárgás következtében. Eddigi
ismereteink szerint az ökoszisztémák felszín alatti víz mennyiségi állapotromlásának
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következtében bekövetkező károsodása, a regionális léptékű talajvízszint süllyedés hatására
alakult ki.
A talajvízhelyzet kialakulásában a természeti tényezőkön kívül egyéb, feltehetően
antropogén hatások is érdemben közrejátszottak. A természeti tényezők közül elsősorban a
csapadékszegény időjárást és a melegedő klíma miatt növekedő párolgási viszonyokat kell
megemlíteni. Az időjáráson kívül az alábbi antropogén hatások vezethettek e kedvezőtlen
vízháztartási állapot kialakulásához:
A nagyszámú és nagy kiterjedésű kavicsbánya-tavak negatív hatással vannak a
vízmérlegre, mivel a felszínre került talajvíz párolgása nagyobb, mint a természetes
növénytakaró párolgása. Ennek következményeként ezek a mesterséges tavak
megcsapolják környezetükben a talajvizet. Az új bányatavak nehezítik a belvízelvezető
rendszerek működését is.
A bányatavak felületének növekedésével, az újonnan létesülő tavaknak a Duna-Tisza közi
Hátság területére húzódásával várhatóan növekszik a Duna-Tisza közi Hátság felszín alatti
vízkészletének a veszélyeztetettsége, tekintettel az aszályos időszakok várható jövőbeni
gyakoriságára.
A területen több településen a felhagyott bányatavak közvetlen térségének lakóövezeti
beépítését
szorgalmazzák
közműves szennyvízelvezetés
kiépítése nélkül.
A
szennyvíztisztítást egyedi kisberendezésekkel kívánják megoldani, amely negatív hatást
gyakorolna mind a tavak, mind a talajvíz vízminőségére.
A települési közüzemi vízművek elterjedése, a vízhasználatok általánossá válása hozzájárult
a döntő mértékben rétegvizeket és közvetetten a talajvizet érintő, túlzott mértékű felszín alatti
vízkitermeléshez (a lakosság vízellátását biztosító vízművek által kitermelt vízmennyiség
1965 – 1990 közötti időszakban közel ötszörösére emelkedett. A 90-es évek második felétől
ez a növekedés megszűnt, stagnáló állapot vált jellemzővé).
A talajvíz-kitermelés növekedése is fontos tényezője változásnak. A tanyák körül újjászületett
gazdaságok, kiskertek vízigényének biztosítására talajvízből becslések szerint közel annyi
vizet termelnek ki, mint amennyi a régió teljes ipari vízigénye.
A vízrendezés során kialakított belvíz elvezető csatornák megcsapoló hatása is közrejátszott
a talajvízszint csökkenésében.
A más-más időben, különböző szakember-csoportok által készített tanulmányok a természeti
tényezők és az emberi beavatkozások hatását a talajvízszint csökkenésre eltérő nagyságúra
becsülték. Ez az érték az 50-50 % és a 80-20 % között mozgott. Ez a tény nyilvánvalóan
rávilágít arra, hogy mind az észlelési adatokban, mind a vizsgálati módszerekben jelentős
bizonytalanság lehet.
A jelen tervezési időszakban a belvízlevezető rendszer negatív hatásainak enyhítésére,
illetve a vízvisszatartásra vonatkozó problémák egy része megoldásra került az EU-s
támogatással megvalósult, mennyiségi és minőségvédelmet is szolgáló beavatkozások
keretében a Duna-völgyben.
Duna-Tisza közi Hátság problémáinak enyhítésére szolgáló projektek jelenleg tervezés,
előkészítés fázisban vannak (Közép-homokhátsági mintaprojekt). A célkitűzések eléréséhez
azonban további beavatkozásokra, intézkedésekre lesz szükség. A védett és Natura 2000
területek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése vagy elérése érdekében hozott
intézkedéseket vagy korlátozásokat a természetvédelmi hatóság a területről készítendő
kezelési, fenntartási tervekben határozza meg. Az érintett területek tervei részben
elkészültek, illetve készítésük folyamatban van, társadalmi egyeztetésük megvolt.
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