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1. Tervezési alegység leírása
1.1 Természeti környezet
A Tisza részvízgyűjtő területe 46380 km2, amelyen összesen 458 víztest (338 vízfolyás és 120
állóvíz) található. A víztestek állapotértékelése, a „jó állapot” meghatározása, a környezeti
célkitűzések, a műszakilag lehetséges intézkedések mind jelentősen függenek a szomszédos,
felvízi országok, Ukrajna, Románia és Szlovákia vízgazdálkodási gyakorlatától.
1.2 Domborzat, éghajlat
A részvízgyűjtő területének legnagyobb része alföld, melynek északi peremén húzódik az
Északi-középhegység. A terület domborzata kétarcú az alföldi részeket igen alacsony
tengerszint feletti magasság (ált. 78 -140 m) és a gyenge morfológiai tagoltság jellemzi. A
középhegységi területek ezzel szemben viszonylag nagy reliefűek. Ezen a vízgyűjtőn egyaránt
található az ország legmélyebb (Szeged-Gyálarét 75,8 m) és legmagasabb (Kékes 1014 m)
pontja.
A területen négy éghajlati körzet
különböztethető
meg:
az
északiközéphegységi, az Alföld ÉK-i (Ia), az
Alföld középső (Ib), és az Alföld DK-i (Ic) .
Az északkeleti a legzordabb telű, a középső
a legszárazabb, a délkeleti a legmelegebb
nyarú vidék. Az Alföld déli részén az évi
középhőmérséklet meghaladja a 11°C-ot,
északkeleten valamivel 10°C alatt marad. Itt
a legmelegebb a nyár (a júliusi
középhőmérséklet 21°C körüli) és a
leghidegebb a tél. A napsütéses órák évi
összege az Alföld nagy részén 2000 óra
feletti. A kevesebb felhőzet, a kisebb relatív
nedvesség és a szűkös, változékony
csapadék
kedvez
a
nyári
aszály
kialakulásának. A tél hóban szegény. Az uralkodó szélirány a Nyírségben északi, északkeleti,
erőssége nagyobb, mint az Alföld közepén, ahol mérsékelt, északnyugati irányú szelek a
jellemzőek, míg a déli határ mentén gyakran délies szél fúj.
1.3 Földtan, talajtakaró
Magyarország legidősebb kőzetei ezen a részvízgyűjtőn találhatók: az Alföld mélyén a 1100
millió éves kristályos palák, a felszínen pedig 900 millió éves csillámpalák a Zemplénihegység keleti előterében (Vilyvitányi-rög) illetve az Ókori palák a Bükk és a Cserehát
területén.
A földtörténeti középkor elején, a triász időszakban hazánk területét újra tenger öntötte el.
Először homokkő és márgarétegek, majd hatalmas tömegű mészkő és dolomit rétegek
rakódtak le. Ez építi fel a Bükk és az Észak-borsodi karszt egy részét, amelynek világhírű
cseppkőbarlangja is triászkorú mészkőben alakult ki.
A lassan süllyedő medencét elöntötte a Pannon-tenger és több ezer méter vastag homok- és
agyagüledék rakódott le. A medence feltöltődésével a beltenger helyén édesvizű
elmocsarasodott tó maradt vissza. Ezek emlékét őrzik a lignittelepek a Mátra és a Bükk
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előterében, de ekkor kezdődött a kőolaj és földgáz képződése is. A jégkorszakban nem fedte
összefüggő jégtakaró hazánk területét, de a hideg szélviharok a folyómedrekből rengeteg port
szállítottak, melyet a sztyepp jellegű növényzet löszrétegként megkötött az Alföld számos
területén pl. Hajdúság, Körös-Maros köze. Ezt követően a folyók és a szél alakította, formálta
hazánk felszínét. A folyók feltöltötték árterületeiket (így keletkeztek az asztal simaságú
tökéletes síkságok, pl. Nagykunság), míg a szél dűnékbe, buckákba halmozta a homokot ott,
ahol a növényzet nem kötötte meg (Kiskunság, Nyírség). A Tisza részvízgyűjtőn a felső 10
m-ben található fedőkőzet képződmények között uralkodnak a laza üledékes kőzetek.
Legelterjedtebb üledékeink az agyag és a homok, a Duna-Tisza közi Hátság területének
jelentős részén futóhomok található.
A talajok többsége jellemzően jó termőképességű, így a Tisza részvízgyűjtő területének
jelentős része alkalmas mezőgazdasági tevékenységre, illetve erdőgazdálkodásra. A jellemző
genetikai talajtípus a területen a csernozjom (27%). A legjobb minőségű feketeföldek löszön
alakultak ki a Bácskában, a Hajdúságban és a Körös-Maros közén. Nagy területeket
borítanak a réti és öntéstalajok, amelyek az árterületeken gyakoriak, így nem meglepő, hogy
leginkább a Bodrogközben és a Sebes-Körös mentén fordulnak elő. A barna erdőtalajok a
középhegységi területeket fedik. A mocsári és öntéstalajok elterjedése nem jelentős, viszont
jellemzően a Felső-Tisza és a Bodrogköz belvizes területein találkozhatunk velük. A szikes
talajok aránya a Hortobágy-Berettyó térségben kiugróan magas.
1.4 Vízföldtan
Az Alföldön a talajvíz átlagos terep alatti mélysége 1-5 méter, a talajvízszint elsősorban a
csapadék függvényében ingadozik. Az Alföld értékes, sok szempontból egyedi
ökoszisztémájának (sztyepp) működésében meghatározó szerepe van a talajvizeknek, aminek
a jelentőségét növeli, hogy ezen sztyepp-területek nyugati határa hazánk területén van.
A rétegvíz tekintetében a pleisztocén kori összletek képezik az Alföld legfontosabb vízadó
rétegeit. Az Alföld szegélyén a felszínközeli durva szemcséjű rétegek, míg a többi területen
általában az alsó pleisztocén rétegek a legjobb vízadók. (Az Alföld északi szegélyén a fő
vízadó réteget a felső pannoniai alemelet 650 m-es, a Körösök süllyedékében a 700 m-es
mélység környezetében lévő homokcsoportjai képezik.) Ennek megfelelően jelentős
vízbázisok fekszenek az Északi-középhegység lábánál, valamint a Felső-Tisza mentén és a
Hajdúságban, illetve Viharsarokban. Az artézi kutak által szolgáltatott rétegvíz döntően
ivóvízként hasznosítható, azonban helyenként olyan természetes eredetű ásványi anyagokat
tartalmaz, amely a felhasználást megnehezíti (pl.: vas, arzén).
Az átlagosnál nagyobb geotermikus gradiens következtében ez a terület is igen gazdag
hévizekben (pl.: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd).
1.5 Vízrajz
A Tisza az ország második legjelentősebb folyója. Teljes magyarországi esése 30 m (5
cm/km). Jellemző vízhozama Szegednél kisvízkor 170, középvízkor 800, nagyvízkor 3400
m³/s. A Tisza jelentős mennyiségű – évente 12 millió tonna – lebegtetett hordalékot szállít,
ami vízének színét is meghatározza („szőke Tisza”). Jelentősebb mellékvizei a magyar
szakaszon: Túr, Szamos, Kraszna, Bodrog, Sajó, Zagyva, Körös, Maros. Hazánk folyóin
évente két jelentős árhullám levonulása várható: a kora tavaszi (március) áradást a hóolvadás
okozza (jeges ár), a kora nyári áradást pedig a nyár eleji csapadékmaximum (zöldár).
A Tisza részvízgyűjtőn számtalan állóvíz található, melyek egy része mesterséges. A
természetes állóvizek legtöbbje a Tisza vagy mellékfolyóinak holtágai (Cibakházi Holt-Tisza,
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Alcsi Holt-Tisza), vagy szél által kialakított szikes tavak (szegedi Fehér-tó). A
Szabadszállástól és Fülöpszállástól nyugatra található szikes tórendszer (Zab-szék, Kelemenszék, Pipás-szék, Kisréti-tó) a Kiskunság legnagyobb összefüggő tórendszere, amelyet a
vízrendezés előtt a dunai árvizek éltettek, ma már kizárólag a csapadék és a talajvíz adja
vízutánpótlásukat.
Az ország területéből több mint 20 ezer km2 az árvízzel veszélyeztetett terület, ezek nagy
része, mintegy háromnegyede (15 641 km2) a Tisza és mellékfolyói völgyében található. A
Tiszán évente 1-2 árhullám vonul le, viszont jelentős árvízi esemény bekövetkezése csak 5-6
évenként várható.
Jelmagyarázat

Magyarországon az árvízvédelem több száz
éves múltra tekint vissza. A folyók árterén
mintegy 700 település található. Árterületen
él közel 2,5 millió lakos, a vasútvonalak
32%-a, a közutak 15% és a mezőgazdasági
művelt területek egyharmada, valamint
közel 2000 ipari üzem helyezkedik el
veszélyeztetett területen. Megállapították,
hogy az egyidejű elöntésből keletkező kár
max. értéke a Tisza-völgyében eléri a 774
milliárd Forintot. A 2001. évi tavaszi FelsőTiszai töltésszakadás után csak a helyreállítás költségei közel 60 milliárd Ft-ba kerültek a
Magyar Állam számára.
A belvízjárta területek kiterjedése is hasonló nagyságrendű, mivel a részvízgyűjtő
kétharmadán áll fenn a rendszeres belvízelöntés veszélye. Ide sorolható térségek az Alföldön:
a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza–Szamos köz, Szamos–Kraszna köz, Rétköz,
Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes
része, valamint a Körösök vidéke és az Alsó-Tisza völgye.
A Tisza részvízgyűjtő 4 régió területét érinti: ide tartozik az Észak-magyarországi régió
legnagyobb része, az Észak-Alföldi régió teljes területe, a Dél-Alföldi régió háromnegyed
része és a Közép-magyarországi régió kisebbik, keleti fele. Teljes terjedelmében magába
foglalja Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, Hajdú-Bihar
megyét, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyét, Békés és Csongrád megyét, valamint
Nógrád megye DK-i, Pest és Bács-Kiskun megye keleti felét.
A részvízgyűjtő területe 46 376 km2 lakossága 4 048 562 millió fő. Népsűrűsége 87,3 fő/km2,
amely érték jóval az országos átlag alatti. A népsűrűség területi megoszlása természetesen
változó, legsűrűbben lakott vidék Pest megyének a részvízgyűjtőhöz tartozó része, BorsodAbaúj-Zemplén megye középső része és a nagyvárosok környéke. Az észak- és a dél-alföldi
régió a legnagyobb kiterjedésű (mintegy 18 ezer km2), ugyanakkor a legnépesebb középmagyarországi térségnek a legkisebb (7 ezer km2) a területe.

1. fejezet

Jelentős vízgazdálkodási problémák

–5–

1.6 Területhasználat

15%
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Belterület
Szántó
Szőlő, gyümölcsös
Vegyes mezőgazdasági
Rét, legelő
Erdő
Vizenyős terület
Álló- és folyóvíz

A termőföldterület nagysága ezen a részvízgyűjtőn a legnagyobb, és agrárökológiai
szempontból itt tekinthető a földhasznosítás a leginkább kedvezőtlen szerkezetűnek. Jellemző
a szántó túlzottan magas, valamint az úgynevezett intenzív kultúrák (zöldség, gyümölcs)
alacsony részaránya. A mezőgazdasági terület jelentős része szántóból (57 %) és gyepből (14
%) tevődik össze, ezekhez képest a konyhakert, gyümölcsös és szőlő együttes részaránya
mindössze 2 %-ot képvisel. E vízgyűjtő sajátossága még a halastavak viszonylagos
jelentősége. Az erdőterületek részaránya még úgy sem éri el a 15 %-ot, hogy a magas
erdősültséggel jellemzett észak-magyarországi területek (Zagyva, Tarna, Sajó, Hernád és
Bodrog vízgyűjtői) tartoznak a Tisza vízgyűjtőhöz.
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2. Jelentős emberi beavatkozások
2.1 A vízgyűjtő egészét érintő, a lefolyást jelentősen módosító
beavatkozások
A múlt században a nagy árvízmentesítési munkálatok során a Tisza folyó több mint 950 km
hosszú magyarországi szakaszát 595 km-re rövidítették le. Az árvédelmi töltések elvágták a fő
folyótól - ezáltal a mentett oldalra szorult mellék- és holtágakat, amelyekben a Tisza
magyarországi szakasza különösen gazdag.
A belvízelvezetés jelentősen csökkentette az alföldi területek vizes élőhelyeinek kiterjedését,
az eredeti vízjárta tájjelleg megváltozott, nőtt az aszályérzékenység.
Az árvízi biztonság miatt a dombvidéki vízfolyások többségének medrét szabályozták,
valamint tározók épültek, amelyek gyakran nem megfelelő üzemeltetése jelentősen
befolyásolhatja az egész vízrendszer állapotát.
2.2 A medret és az árteret érintő beavatkozások
A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja, hogy a víztérben szabad-e az
élőlények számára a mozgás (migráció) 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 utóbbi kivételével
ezek a beavatkozások duzzasztott viszonyokat (nagyobb vízmélység és lassúbb
vízmozgás, esetleg állóvíz) is okoznak,



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



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



zsilipekkel szabályozott vízszintű állóvizek, szegényes parti növényzettel, nem
megfelelő parti zonáció kialakításával,



a mederben lefolyó vízhozam mértékét és változékonyságát módosító vízkivétel,
vízvisszatartás, vízátvezetés, amelyek a vízállás- és sebességviszonyok
megváltozásához vezetnek,



a nem megfelelő mértékű és gyakoriságú fenntartás (mélyre kotort meder, teljesen
kiirtott parti növényzet), amely akadályozza a mederbeli növényzet fejlődését, és
csökkenti a vízfolyás természetes védőképességét a partközeli területekről származó
szennyezésekkel szemben.

Egy víztesten – különösen a nagyokon – több műtárgy ill. beavatkozás is előfordulhat, ez az
állapot szempontjából kevésbé fontos – hiszen egy is elegendő ahhoz, hogy a víztest ne érje el
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a jó állapotot–, de a befolyásoltság mértéke és az intézkedések tervezése szempontjából az is
fontos információ, hogy a hatások, illetve a „nem jó állapot” okai mennyire összetettek.
2.3 Vízkivételek
A részvízgyűjtőn a 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.
2.3.1 Felszíni vízkivételek
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 kb. 5 km 3 vizet
használunk fel, amely a víz teljes elhasználását és/vagy felhasználását (szennyezését) jelenti,
valamint ennek háromszorosát vízierőművekkel hasznosítjuk. A vízhasználatok nagyon
eltérőek, mind ágazati, mind vízgyűjtő területi oldalát tekintve.
Felszíni vízhasználatok tekintetében a Felső-Tisza szakaszán számottevő változás, hogy a
korábbi AES hőerőművei (Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Kazincbarcika) a termelés
felfüggesztették, ezért a Tiszából és a Sajóból biztosítandó hűtővíz igény a jelenleg nem
keletkezik, így a technológiai víz hőterhelésével sem kell számolni.
2.3.2 Felszín alatti vízkivételek
Ivóvízellátás
A Tisza részvízgyűjtőn, a legnagyobb arányban az ivóvíz biztosítása igényli a legtöbb
vízkivételt, mely mennyiséget több mint 765 vízműtelepen termelnek ki. A többi
vízfelhasználási cél az ivóvízkivételhez képest elenyésző.
Bányászat
A mélyművelésű, vagy külszíni szén és lignit bányák általában nagymértékű vízszintsüllyesztés mellett tudnak biztonságosan üzemelni. A Mátraalján és a Bükk előterében a lignit
bányászat miatt szükséges felszín alatti víz kitermelése jelentős hatással van az „Északiközéphegység peremvidék” elnevezésű p.2.9.1 és sp.2.9.1 víztestekre.
A felszín közeli tőzeg, lápföld és lápimész bányák, valamint a kavics-, homok- és
agyagbányák közvetett vízkivételét (megnövekedett evapotranspiráció) az állapotértékelésnél
figyelembe vették.
Termálvíz kitermelések
Termálvíznek (hévíznek) a 30 oC-nál melegebb felszín alatti vizeket nevezzük, ezek
változatos eredetűek, korúak, összetételűek és hőmérsékletűek. Magyarország jelentős
termálvíz kinccsel rendelkezik, amely összetétele, hőtartalma révén, háromféle módon
hasznosítható: gyógyászati célra, termálfürdőkben, és energianyerésre. A Tisza részvízgyűjtő
területén több mint 911 termálvíz kutat tartanak nyilván. Ebből több mint 706 kút üzemel. A
termálvizek termelési adatai alapján jelentős, vagy fontos minősítésű vízkivétel nincsen,
mivel ezek a víztestek általában nagy méretűek, így a statikus készletük is jelentős, viszont
utánpótlódásuk korlátozott, ezért a mennyiségi problémák vízszint süllyedésként jelentkeznek
állapotértékelés.
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Vízvisszatáplálás a Tisza részvízgyűjtő területén jelenleg 8 víztestbe történik, ezek közül a
Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1) sekély porózus víztestnél talajvízdúsításról, míg a két porózus
termál víztestnél (pt.2.1, pt. 2.2, pt.2.3) vízvisszasajtolásról van szó. Jelentős visszatáplálás
történik a kt.2.1 felszín alatti víztest esetében is. A Miskolc térségében megépített
geotermikus hőellátó rendszer részeként Mályiban termelőkút, Kistokajban visszasajtoló kút
létesült. A lekötött vízigény 2.900.000 m3/év. A kitermelt termálvíz a hőhasznosítás után
teljes mennyiségben visszasajtolásra kerül a felszín alatti vízadó rezervoárba, ezért a jelenleg
jó minősítésű víztest mennyiségi állapotában várhatóan negatív irányú változás nem
következik be
Nyilvántartásban nem szereplő, de ismert talajvízdúsítást alkalmazó vízmű: Nagybátony –
Káposztási Vízműtelep (sh.2.1). Az öntözőcsatornák talajvízdúsító hatását - monitoring
adatok hiányában - csak becsléssel lehet meghatározni. A magasvezetésű csatornákban
tapasztalt vízveszteségek alapján, nagy valószínűséggel, a következő felszín alatti víztestek
érintettek: sp.2.8.1, sp.2.8.2, sp.2.9.2, sp.2.10.2, sp.2.12.2, sp.2.13.1, sp.2.13.2 (mindegyik a
Tisza részvízgyűjtő alföldi területén található).
Az ország területén, különösen az Alföldön jelentős méretű a lakosság engedély nélküli
vízfelhasználása. Ebbe a kategóriába soroltuk azokat a kutakat is, amelyek elvileg
rendelkezhetnek jegyzői engedéllyel (kitermelt víz ≤ 500 m3/év), de a termelési adatok
semmilyen központi adatbázisban nem szerepelnek.
2.4 Diffúz szennyezőforrások
A diffúz szennyezések rendszerint nagy területről érkeznek kis koncentrációban, 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 – főleg belvízi terhelés esetén, főként erózióval a– bemosódó foszfor, nátrium is.
2.4.1 Települések
A városi területeken az urbanizáció hatása többszörösen jelentkezik. Egyrészt az intenzív
emberi tevékenység miatt a felszíni lefolyásában általában a szennyező anyagok széles
skáláját találhatjuk, másrészt jelentős változások következnek be az érintett terület
hidrológiájában. A természetes növénytakaró csökkenése, valamint a burkolt felületek
arányának növekedése megváltoztatja a beszivárgás és a felszíni lefolyás mennyiségi és
minőségi jellemzőit. Az egyre nagyobb hidrológiai aktivitást mutató területeken a beszivárgás
mértéke csökken, a felszíni lefolyás mennyisége pedig ezzel párhuzamosan gyarapszik.
A településeken folytatott helytelen mezőgazdasági gyakorlat szintén jelentős diffúz
szennyezést okozhat. Az állattartás, a helytelen trágyázási szokások (gyepek, kiskertek), és
mindezekkel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága, illetve a minél gyorsabb
vízelvezetésre való törekvés jelentős diffúz szennyezést eredményez, amely egyaránt
veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti vizeket.
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A szennyvíz szikkasztás a talajvizeket szennyezi. A szennyvízcsatornázás megoldása javítja a
felszín alatti vizek állapotát, ugyanakkor ezt a célt korszerű, egyedi szennyvíz-elhelyezési
módszerekkel is el lehet érni. A zárt tárolók alkalmazása elvileg ugyancsak védelmet biztosít
a talajvízszennyezéssel szemben, de gyakorlatilag nagy költségei miatt mind a szennyvíz
összegyűjtése, mind a szippantott szennyvíz elhelyezése során olyan szabálytalanságok
történnek, amelyek jelentősen rontják a hatásfokát.
A csapadékvíz szennyeződése három, térben és időben elkülönülő, egymást követő és részben
befolyásoló folyamatra bontható: 1) Szennyeződés a légtérben, 2) a felszíni lefolyás során és
3) a csatornahálózatban. Száraz időszakokban a burkolt felületeken különböző forrásból
származó szilárd anyagok (és a szilárd részecskékhez kötődő egyéb szennyezők)
halmozódnak fel.
A szennyezések forrásai:
 A légszennyező anyagok száraz kiülepedése háztetőkön;
 közlekedési eredetű és egyéb légszennyezők száraz kiülepedése utakon és parkoló
felületeken;
 utcai szemét (beleértve az állati ürüléket is), kosz, por és növényi maradványok
felhalmozódása burkolt felületen;
 az utak és a tágabb értelemben vett épített környezet kopástermékeinek
felhalmozódása a burkolt felületeken;
 járművekből
származó
kopástermékek
(fém,
gumi)
és
folyadékok
(ásványolajféleségek);
 természetes vízelvezető medrek, burkolatlan területek eróziója;
 zöldfelületekre kiszórt növényvédőszerek és műtrágya;
 trágyadombok, hulladék lerakók csurgalékvizei;
 valamint a téli útsózás.
A szennyező anyagokat 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 (az elsodort szilárd szemcsék többnyire
az alsó mérettartományból kerülnek ki), másik része pedig oldott formában mozog a felszíni
lefolyással (egyes anyagok oldódását a csapadék savassága erősen befolyásolhatja). A
befogadót elérő terheléseket itt is a csökkenési és dúsulási folyamatok szabják meg.
Városi diffúz szennyezés jellemző szennyezőanyagai
Szennyezőanyag

Források

Hordalék, szilárd anyagok

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 (nitrogén, foszfor)

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.
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Szennyezőanyag

Források

Olajok, zsírok

Közlekedés (gépjárművekből), benzinkutak, mosók

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

Légköri kiülepedés (közlekedésből, ipari kibocsátásokból), kertekben használt
növényvédőszerek.

Sók

Síkosság mentesítés

A szennyezőhatások csökkentése érdekében a belterületek csapadékvíz-elezetésének
fejlesztése keretében olyan pályázatok megvalósulása támogatható, melyek keretében az
összegyűjtött csapadékvíz helybentartása valósul meg és a befogadók védelme érdekében
vízvédelmi műtárgy kerül beépítésre.
2.4.2 Mezőgazdasági tevékenység
A diffúz terhelés szempontjából a mezőgazdasági területek a legfőbb tápanyagforrások. A
terhelés meghatározásához fontos a talajok hosszú távú tápanyag mérlegének ismerete. A
felhalmozódás – kiürülés változását nyomon követve tudjuk becsülni a talajok rendelkezésre
álló készletét, ami befolyásolja a lemosódó és beszivárgó tápanyagok mennyiségét. A
tápanyagkészletben a különböző növénykultúrák, eltérő művelési módok és egyéb, gazdasági
megfontolások miatt jelentős területi különbségek vannak, akár szomszédos táblák között is.
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. A terhelések meghatározása a mérési
adatok hiánya, illetve elégtelen időbeli és térbeli sűrűsége miatt modellezéssel történhet.
A vízgyűjtők több mint egyharmadánál a diffúz foszforterhelés jelentős, vagy fontos hatású a
felszíni víztestekre. Az erózió és a belvíz veszélyeztetettség országos összesítésben közel
azonos arányban fordul elő, azonban a Tisza részvízgyűjtőn a belvíz a diffúz foszforterhelés
fő forrása.
A települések bel és külterületére, illetve intenzív mezőgazdasági területére becsült
tápanyagmérleg eredmények alapján becsülték a felszín alatti víztestek nitrogén terhelését.
A számítás térinformatikai módszerekkel történt, mégpedig a felszínen lévő, „beszivárgási”
területek és a víztesten lévő települések intenzív mezőgazdasági területére és a belterületre
számított értékek területtel súlyozott összege alapján. Összességében az országos átlagos
külterületi nitrogén terhelés 11,2 kgN/ha/év.
Dombvidéki kisvízfolyásaink legfőbb szennyezési forrása a szántóterületekről bemosódó
talaj, mely főként növényi tápanyagokat, de növény-védőszer maradványokat is szállít a
vizekbe. Az erózió a fokozott hordalékterhelés miatt is problémát okoz. A becslések alapján
síkvidéken a terhelések 50-50% arányban oszlanak meg a szennyvíz és a diffúz eredet között,
itt tehát jóval nagyobb szerepe van a vízminőség romlásban a szennyvízbevezetéseknek, mint
a dombvidéki területeken.
Kisvízfolyásaink medrének közvetlen közelében – a teljes hossz mintegy 50%-ában –
szántóföldek találhatók, ahonnan a természetes védőzónák hiányában a tápanyagok
gyakorlatilag visszatartás nélkül közvetlenül a mederbe jutnak. A vízfolyások gyakran túl
szűk hullámterei sem teszik lehetővé a mederbe bejutó tápanyag visszatartását. A
szántóföldek közelsége és a védőzóna hiánya gyomok terjedése szempontjából is kedvezőtlen.
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2.5 Pontszerű szennyezőforrások
2.5.1 Települési szennyezőforrások
A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szervesanyagot, növényi
tápanyagokat és kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves
vegyületek, sók, fémek, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok)
tartalmaznak. A szervesanyagok és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen
terhelését legnagyobb arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi
ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama
által biztosított hígulás mértékétől függően képesek tolerálni.
A Nemzeti Szennyvízprogram végrehajtásával számos beruházás valósult meg, amelyek
kedvező hatásként csökkentik a települések diffúz szennyezését, viszont az alföldi kisesésű
időszakos vízfolyások esetében jelentős terhelésként jelennek meg a tisztított szennyvíz
bevezetések.
A részvízgyűjtő terültén 334 kommunális szennyvíztisztító telep üzemel, melyek összesen
731 település háztartási, közintézményi és a közcsatornába kibocsátó ipari üzemek
szennyvizét fogadják.
A szervesanyag és tápanyag terhelések a Tisza részvízgyűjtőn az országos adat majd 30 %-át
teszik ki.
A Közép-Tisza mentén olyan szennyvíztisztító telepek valósultak meg, melyek által
kibocsájtott terhelés nem hátráltatja a víztestekre előírt célállapot elérését.
2.5.2 Ipari szennyezőforrások, szennyezett területek
Az ipari üzemek számát Magyarországon és a részvízgyűjtőn a PRTR1 nyilvántartás szerinti
csoportosításban mutatja be. Az adatokból érzékelhető, hogy a részvízgyűjtőn jelentős
arányban működnek nagy környezeti hatású üzemek, melyek közül számunkra az
élelmiszeripar 50 % feletti jelenléte lehet a domináns, míg legjelentősebb számmal és hatással
az ásványipar rendelkezik.
Az ipari vízhasználatok terén kedvezőtlen változás tapasztalható: a felszíni víztestek
vonatkozásában nőtt a fűtési célú termálvizek bevezetése által okozott terhelés (só-és
hőszennyezés, PAH). A termálvízkészlet visszasajtolás nélküli túlzott használata a
felszínalatti vízkészletek utánpótlódása szempontjából kedvezőtlen tendenciát mutat.
A termálfürdők fejlesztésével szintén nőtt a felszíni víztesteket a termálvizek bevezetése által
okozott terhelés.
2.5.3 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
(59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás
1

Az ipari szennyezőforrások számbavétele az EPER-PRTR (European Pollutant Emission Register – Európai
Szennyező Anyagok Kibocsátási Regisztere, Pollution Release and Transfer Register - Szennyező Anyagok
Kibocsátási és Transzfer Regisztere) nyilvántartáson alapszik.
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és nyilvántartás rendjéről). A mezőgazdasági szennyezések kapcsán a nitrátérzékeny
területekre vonatkozó előírások betartásával várható a későbbiekben jelentős javulás.
A vízgyűjtők terhelése eltérő, a Tisza részvízgyűjtő a legérintettebb terület, mert az országban
lévő nagylétszámú állattartó telepek több, mint fele itt található
A hígtrágyás rendszerű állattartás (elsősorban a sertéstelepek) és a hígtrágya szántóföldi
kihelyezése esetében is, az előírt technológia be nem tartása okozhat szennyezést. A nem
megfelelő kialakítású, szigetelés nélküli almos- és hígtrágya tároló létesítmények potenciális
szennyező forrást jelentenek. A víztestek kémiai állapotának szempontjából a sertéstelepi
hígtrágyák potenciális szennyező forrásként jelennek meg, mivel a szerves szennyezőanyag
tartalma igen magas. Mesterséges úton való tisztításuk nem célszerű éppen a bennük lévő növények számára fontos - tápanyagtartalom miatt. Ezen hígtrágyáknál a mechanikai kezelés,
vagy fázisbontás után mezőgazdasági elhelyezés jöhet szóba. Ennek keretében a legjobb
megoldás a természetközeli szennyvíztisztítási technológia alkalmazása, mint például a
nyárfás öntözőtelepen való elhelyezés.
Halászat
A halastavak 2014-ben kikerültek a kijelölt víztestek közül, azonban jelentős szerepet
játszanak vízi élőhelyekként, mivel a tavak egy része természetes mocsár, vagy időszakos
vízborítás helyén létesült, illetve egyes tórendszerek élővilága megközelíti a természetes
mocsarak fajgazdagságát. Ma a halastavak azok a vízfelületek, amelyek a valamikori, az
ország 25 %-ára kiterjedő vízi világot kis foltokban megőrizték az Alföldön. 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 több mint kilencven százalékban (területét tekintve) a tógazdasági
termelést jelenti. Többségében pontyot, busát, amurt és néhány ragadozó halfajt (harcsa, süllő
és csuka) állítanak elő. A tógazdasági haltermelés fontos szerepet tölt be a természetes vizek
halasításához szükséges tenyészanyag (közöttük védett és veszélyeztetett fajok)
előállításában.
A halászati 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.
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 nincsenek olajfogó létesítmények. A közúti és vasúti közlekedésből származó
terhelésekről monitoring hiányában nem rendelkezünk információval.
A részvízgyűjtőn megvalósuló jelentős autópálya fejlesztésekhez kapcsolódóan a víztestek
védelme érdekében az útpályáról és a mellettes területről összegyűjtött csapadékvíz közvetlen
bevezetése nem támogatható.
A tiszai hajózás lehetőségei szűkösek, az áru- és személyszállítás kihasználtsága alacsony,
ami összefügg a kikötők számával (2 db kikötő Szegednél), azok infrastruktúrális
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ellátottságával, valamint a hajózó út minőségével. A hajózó út Algyő és Csongrád között, nem
alkalmas nagyobb merülésű hajók közlekedésére. A csekély forgalomnak köszönhetően
vízminőségi romlás nem veszélyezteti a folyót.
2.6.2 Rekreáció
A vízi turizmus az elmúlt években egyre nagyobb jelentőségű a részvízgyűjtő területén. A
kajak-kenu túrák a Tiszán, a Hernádon vagy a Túron nagy múltra tekintenek vissza. A
vizitúrák kiszolgáló infrastruktúrája még nem teremtődött meg a folyó közelében, de a
kiépítésére már egyre több helyen van kezdeményezés.
2.7 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 gyors vízlevezetéssel eltűntek a mélyedésekben összegyülekező vizek és velük
együtt az ehhez társuló vizes élőhelyek, nőtt az aszályérzékenység. A vízelvezetés
megvalósítását a társadalmi, vagy/és gazdasági igények indokolták. Ezek a rendszerek
mára a kiépítettségnek megfelelően szabályozottá váltak és az igényeknek megfelelően
üzemelnek.



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 belvízelvezetés közvetett vízkivételi hatását a 2003. év augusztus-szeptember hónapban
gravitációsan elvezetett mennyiségek alapján becsülték (monitoring adatok nem állnak
rendelkezésre). Ezt az időszakot egy hosszabb szárazság előzte meg, így a kisvízfolyások és
csatornák természetes lefolyásában már csak a felszín alatti táplálás játszhatott szerepet.
Összességében 30 db sekély felszín alatti víztestnél kell azzal számolni, hogy a
belvízelvezetés hatással lehet a vízkészletre. Ezek jelentős része a Tisza részvízgyűjtőn, az
Alföldön található (Nyírség, Hortobágy, Nagykunság, Sárrét, Duna-Tisza és Körös-Maros
köze).
A Közép-Tiszát érintő belvízelvezető rendszerek fejlesztése során elsődleges szempont volt,
hogy olyan pályázatok valósuljanak meg melyekben előtérbe kerül a vizek helybentartása.
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3. Jelentős vízgazdálkodási kérdések
3.1 A problémák és okaik a részvízgyűjtőn
A hidromorfológiai problémákat tekintve jól jellemzi a helyzetet, hogy a 334 vízfolyás
majdnem fele erősen módosított, és ezek még az enyhébb megítélés mellett is szinte
mindenütt rossz ökológiai állapotúak. A Tiszával kapcsolatos hidromorfológiai problémákkal
a következő fejezet foglalkozik. Az erősen módosított víztestek rossz állapotában 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 rossz fenntartási gyakorlatban is
megnyilvánul. A vízrendezési létesítmények, vízi medrek, műtárgyak, szivattyútelepek
rendszeres, a műszaki szempontok szerint szükséges karbantartási, fenntartási munkáinak
pénzügyi fedezete már hosszú ideje nem áll rendelkezésre. A természetes víztestek állapotát a
fentiek enyhébb jelenléte mellett a pontszerűen vagy díffúz módon bekerülő szennyvizek és a
mezőgazdasági tevékenység befolyásolja döntően.
Az árvízvédelem érdekében az elmúlt 150 évben végzett műszaki beavatkozások
megváltoztatták a vízfolyások hidromorfológiai állapotát: átvágták a kanyarulatokat és ezzel
lerövidítették a medret és növelték a vízsebességet. Az árvízvédelmi töltések elvágták a
folyótól az árterületek jelentős részét. Az emberi beavatkozások a vízfolyások medrére, a
hullámtérre és a parti sávokra is kiterjedtek. A mentett oldali holtágaknak megszűnt a
kapcsolata a folyókkal. Az egykori ártereken a vizes élőhelyek és a vízigényes vegetáció
visszaszorult. A vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és
beavatkozásokkal országosan jelentős vízgazdálkodási kérdés.
A mezőgazdasági ágazat a vízgazdálkodással szemben támasztott belvízelvezetési
követelménye ellentétbe került a természetvédelmi ágazat vízvisszatartási követelményével. A
síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés) miatt kevés víz marad a területen, a vizes élőhelyek
és vízigényes vegetáció visszaszorult, tehát a gazdasági jellegű vízkárok megelőzése, vagy
csökkentése érdekében végzett műszaki beavatkozások, tevékenységek korlátozzák a mély
fekvésű területeken a vizes élőhelyek életfeltételeit. Például a beregi és rétközi lápok
vízhiányosak, a vízjárási viszonyok nem egyenletesek. Ezen túlmenően az éghajlatváltozás
várható következményei tovább súlyosbíthatják az elvezetett víz hiányát.
A fő vízminőségi problémát a vízfolyások nagy szervesanyag- és tápanyag koncentrációja
jelenti. A kifogásolható vízminőséget jelzi a meder helyenként burjánzó növényzete és az
időnként előforduló halpusztulás is. A szennyezés forrásai elsősorban a nem kellően
megtisztított települési szennyvizek és a vízgyűjtőterületről levezetett belvizek, illetve kisebb mértékben - a településekről bemosódó (bevezetett) szennyezett csapadékvizek. A
tisztított szennyvizeket gyakran a kisvízfolyásokba, kettősműködésű csatornákba engedik,
mely a vízrendszer tekintetében vízminőségi problémákat okozhat.
A legjelentősebb problémák másik része a mezőgazdasági tevékenységből fakad. A
vízfolyásokra általánosan a diffúz tápanyag- és szervesanyag-terhelés jellemző. Jelentős
problémát okoz, hogy a mezőgazdasági területek általában a partélig műveltek, figyelmen
kívül hagyva még a minimálisan szükséges fenntartósávot is. A víztestek nagy részén
hiányzik a vízfolyásokat kísérő, árnyékoló funkciót is betöltő fás-bokros állomány.
Jelentős vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések ellenőrizetlen szennyvízgyűjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken felhagyott szennyvíztárolók
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nem szakszerű felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat továbbá a csak
mechanikailag kezelt szennyvíziszap elhelyezése.
Állóvizek esetén a legnagyobb probléma a biomassza feldúsulása, és az, hogy erre
vonatkozóan jelenleg nincs kialakult természetvédelmi gyakorlat, illetve a megfelelő vízpótlás
hiánya, a vízpótlás lehetőségének időszakossága. A holtágak egy része gravitációs vízpótlási
lehetőséggel nem rendelkezik, ezért aszályos időben fennáll a lehetősége, hogy vízszintjük az
ökológiai vízszint alá süllyed. A mentett oldali holtágra gyakran a túlzott beépítettség is
jellemző. A horgászat miatti túletetés, a természetes parti zonáció irtása és módosítása a
természetes élőhelyek és élőlényközösségek visszaszorulását és módosulását eredményezi. A
holtágakban, csatornákban lerakódott iszap szintén jelentős belső szervesanyag terhelést okoz.
A térségben a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotába történő legjelentősebb
beavatkozások a vízkivételek. Fontos megemlíteni, hogy a részvízgyűjtő bizonyos területein
jelentős méreteket öltött az engedély nélküli öntözési célú vízkivétel (pl. a p.2.10.1., sp.2.10.1,
sp.2.10.2, sp.2.9.2. víztesteknél). A nem jó állapot a pt.2.2. Észak-Alföld víztest esetében a
korábbi vízkivételek maradék hatásában, valamint az engedély nélküli (vagy az engedélyezett
illetve bevallott mennyiséget jelentősen meghaladó) vízhasználatokban keresendő.
Az illegálisan fúrt kutak 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
rétegvíztartók elszennyeződéséhez, illetve veszélyeztethetik az engedéllyel rendelkező
vízkivételeket.
A részvízgyűjtőn a bükkábrányi lignit bányászathoz kapcsolódó víztelenítés hatására az
Északi-középhegység peremvidék sekély porózus (sp. 2.9.1) és a Északi-középhegység
peremvidék porózus (p. 2.9.1) víztestekben folyamatos vízszintsüllyedés tapasztalható. Az
Északi-középhegység peremvidék (sp. 2.9.1) esetében a vízfolyások túlzott megcsapoló hatása
tovább csökkenti a víztest vízszintjét.
A minőség szempontjából egyértelműen a mezőgazdasági eredetű diffuz kibocsátások, és a
települési eredetű szennyezések a döntőek. Például a mezőgazdaság diffúz szennyező hatására
az sp. 2.9.1 Északi-középhegység peremvidék víztest több mint 20 %-án a vízkészlet nitráttal
szennyezett. A víztestek jellemzéséhez készült országos háttértanulmány megállapította, hogy
a Nyírségben a legelők 10 %-a, a gyümölcsösök 50 %-a, a szántóterületek 30 %-a alatt a
talajvizet tápláló beszivárgás nitrát szempontjából szennyezettnek feltételezhető.
A kt.2.1. Bükki termálkarszt víztest esetében is mennyiségi problémákkal kell számolni, mert
Miskolc térségében az ún. meleg és hideg karszt egymással szoros kapcsolatban van. A
termálvizes rendszerben kialakuló depresszió (süllyedés) hatására a keveredési folyamatban
még tovább nő a hidegvizes áramlási rendszer szerepe, ezért a hévízkészlet túltermelése miatt
több fokos vízhőmérséklet-lehűlés következhet be.
Az ok-okozati viszonyok és a minősítések összefoglalásának áttekinthetővé tétele céljából
készült a következő oldalon található problémát bemutató táblázat, amely azokat a
folyamatokat kívánja bemutatni, amelyek a víztestek állapotára hatással vannak.
Az okozat oszlop a víztesteken jelentkező problémákat sorolja fel, az okok/feltevések oszlop a
víztesteken fellépő problémák lehetséges kiinduló okait ismerteti.
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3.2 JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK

Okozat
Tápanyag és/vagy
szervesanyag-tartalom
túl nagy











Kémiai kockázat:
veszélyes anyag










Sótartalom túl nagy
Túl magas hőmérséklet

Okozat
Vízjárás nem megfelelő










Vízhiány, túl alacsony
vízszint



Feliszapolódás




Mederforma,
mederállapot, parti sáv
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VÍZFOLYÁSOK
Okok/Terhelések
Hullámtéri tevékenységek, elsősorban növénytermesztés
Kommunális szennyvíztelep szennyvízbevezetés
Belvízbevezetések
Halastavi vízleeresztések
A tápláló vízfolyásokon (víztestek) érkező túl nagy
koncentrációjú hozzáfolyás
Mezőgazdaság – szántóföldi műtrágya- és trágya
használat – szennyezett lefolyás
Szennyezett FAV
Állattartó telepek által okozott terhelés
Diffúz telephelyi források (mezőgazdaság,
hulladéklerakók, stb)
Ipari szennyvízbevezetés
Belterületi lefolyásból származó szennyezések
A tápláló vízfolyásokon (víztestek) érkező túl nagy
koncentrációjú hozzáfolyás
Szennyezett FAV
Diffúz telephelyi források (mezőgazdaság,
hulladéklerakók, stb)
Ipari szennyvízbevezetés
Belterületi lefolyásból származó szennyezések
Mezőgazdaság – növényvédőszerek – szennyezett
lefolyás
Határon túlról érkező szennyezés
Szennyezett üledék – belső terhelés
Termálvíz-bevezetés
Termálvíz-bevezetés
Hűtővíz-bevezetések
ÁLLÓVIZEK
Okok/Terhelések
A természetestől jelentősen eltérő vízszintszabályozás
(leeresztés, tározókkal való szabályozás, zsilipek, stb)
Nem megfelelő fenntartás, túlzott vagy elmaradt
növényirtás – a mederben és a parti sávban, kotrás
A természetestől jelentősen eltérő vízszintszabályozás
(leeresztés, tározókkal való szabályozás, zsilipek, stb)
Vízpótlás hiánya
Kedvezőtlen földhasználati viszonyok és a mozaikosság
hiánya, erózió
Tápláló vízfolyások nagy hordalékhozama
Partvédelem
Belterületi partszakaszok
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nem megfelelő
Zavart parti sáv,
zonáció, ökológiai
problémák
Tápanyag és/vagy
szervesanyag-tartalom
túl nagy













Okozat
Mennyiségi csökkenés,
hiány

Ökológiai vízhiány léte

Nitrát és/vagy
ammónium
szennyezettség nagy

Egyéb szennyezettség
nagy
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Üdülőterületek, strandok léte
Nem megfelelő fenntartás, túlzott vagy elmaradt
növényirtás – a mederben és a parti sávban, kotrás
Mezőgazdasági művelés a víztest széléig
Kommunális szennyvíztelep - szennyvízbevezetés
Halászat, horgászat tápanyagbevitele
Strandok
Mezőgazdaság – szántóföldi műtrágya- és trágya
használat – szennyezett lefolyás
Szennyezett üledék – belső terhelés
Állattartó telepek által okozott terhelés
Diffúz telephelyi források (mezőgazdaság,
hulladéklerakók, stb)
A tápláló vízfolyásokon (víztestek) érkező túl nagy
koncentrációjú hozzáfolyás

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK
Okok/Terhelések
 Beszivárgás-csökkenés terület használat miatt
 Túlzott vízkivételek
 Korábbi túlzott vízkivételek hatása még érvényesül
 Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló hatása emberi
beavatkozások miatt
 Illegális vízkivételek
 Túlzott vízkivételek
 Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló hatása emberi
beavatkozások miatt
 Lokális talajvízkivételek
 Belvíz elvezetés – Drénező hatás
 Mezőgazdaság – szántóföldi műtrágya- és trágya
használat
 Felszín alatti vizet terhelő szennyvíziszap elhelyezés
 Diffúz települési hatások
 Állattartó telepek által okozott terhelés
 Diffúz telephelyi források (mezőgazdasági,
hulladéklerakók, stb)
 Bizonytalan okok
 Diffúz telephelyi források (mezőgazdasági,
hulladéklerakók, stb)
 Diffúz telephelyi források (ipar)
 Mezőgazdaság – növényvédőszerek – szennyezett
lefolyás
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3.3 A problémák és okaik a kiemelt vizek tekintetében
A Tisza részvízgyűjtő esetében kiemeltnek tekintjük: Tisza, Körösök vízrendszer, a
Zagyva-Tarna vízgyűjtőjét, a Marost és a Maros hordalékkúp területét, a Duna-Tisza
közi homokhátság, a Nyírség területét, és az Alföld termálvizeket.
3.3.1 Tisza
A Tisza folyó a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv készítése kapcsán hét vízfolyás víztestre lett
felosztva. A hét víztestből három erősen módosított. Az erősen módosítottság oka az
árvízvédelem biztosítása miatt kiépült töltések hatása.
A Tiszához kapcsolódóan kiemelt jelentőségű a Tisza-tó, mely a 4 tórészből és egy vízfolyás
víztestből áll. A víztest erősen módosított besorolású, elsősorban a duzzasztás miatt.
Hidromorfológiai problémák
A tiszai táj működéséhez szükséges elsődleges ökológiai tényezők közül a legszűkösebben
rendelkezésre álló jelenleg a víz. Ennek oka, hogy a Tisza mente nagy része csak a csapadék
formájában közvetlenül rájuk hulló vízkészletekkel rendelkezik, a hegyvidéki területek
vízfeleslege, ami a vízgyűjtő egésze szempontjából koránt sem felesleg, szinte teljes
egészében lefolyik.
A Tisza teljes hazai szakaszára jellemző, hogy a társadalmi és gazdasági célok
megvalósítására épített árvédelmi töltések néhány terület kivételével jelentősen leszűkítették a
folyó természetes árterét. Ezen felül a hullámtéren folyó gazdálkodás egyes szakaszokon
nincs összhangban a természetes ártéri élőhelyek által igényelt körülményekkel (pl. Tuzsér
térségében az intenzív ártéri gyümölcsösök, Szabolcsveresmarttól Tiszabercelig a szántóföldi
növénytermesztés). Az árvédelmi töltések elvágták a kívül rekedt holtágak rendszeres árvízi
utánpótlását. Például a Tisza töltésezése előtt a Bereg vízben gazdag terület volt. Az
árvízvédelmi töltések és a belvízlevezető rendszer együttesen alaposan megváltoztatták a
tájat, két oldalról is csökkentve a terület vízkészletét: egyrészt megszűntek az árvízi elöntések,
másrészt jelentősen nőtt a területről elvezetett csapadék mennyisége. A terület két fő
problémája ennek megfelelően a holtágak vízhiánya (nem kapnak utánpótlást a Tiszából), és
az elvezetett belvíz, ami nem vízfelesleg, hanem víztartalék. A Tisza mente legnagyobb
problémája a belvíz és az aszály gyakori, akár egymást rövid időn belül követő előfordulása.
Ezért a felszíni vízvezető rendszereket úgy kell átalakítani, hogy ezek a problémák a jövőben
megoldhatóak legyenek. A természetvédelemmel közösen kijelölt, időszakos vízborítást tűrő
területeken, vízvisszatartás valósul meg például a Hevesi füves pusztán és Tiszakürt
külterületén.
A Tisza időszakos többlet vízkészletét a jelenlegihez képest jobban meg kell tartani nemcsak
ökológiai célból, hanem az életfeltételek biztosítása céljából. A vízkészlet megtartásához
hozzájárul a hullámterek (Tiszajenő Nagyrét, Nagykörü Anyita-tó) és hullámtéri holtágak
rehabilitációja (Pély-Patkós holtág).
Az összes belvízzel veszélyeztetett terület az Alföldön 1,8 millió ha, ami az Alföld
mezőgazdaságilag művelt területeinek 60%-át teszi ki.2 Mintegy 200-250 ezer hektárra tehető
a Tisza-völgyben az a mezőgazdasági terület, amelyet öt évnél gyakrabban önt el a belvíz,
vagyis nem lenne szabad a jelenlegi módon művelni.

2

Dr. Pálfai Imre: Az Alföld belvízi veszélyeztetettsége és aszályérzékenysége in: A víz szerepe és jelentősége az
Alföldön 2000….. 85.o.
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A felső Tisza szakaszon jelentős probléma a víztestek hosszirányú átjárhatósága, tekintettel
arra, hogy a Tisza folyó Záhony-Tokaj közötti szakaszának természetes esése a legkisebb. Ezt
1954 óta alapvetően befolyásolja a Tisza folyó 518,225 fkm szelvényben létesült Tiszalöki
Duzzasztó és Vízerőmű (Tiszalöki Vízlépcső) duzzasztó hatása, hiszen a duzzasztási határ - a
vízhozamtól függően - Dombrád és Tuzsér között helyezkedik el, és a természeteshez közeli
esés csak a duzzasztás szüneteltetése – a zsilipek kinyitása – esetén fordul elő. Ezen a
szakaszon a kisvizek szintje mintegy 2,7 m-el, a középvízi szintek majdnem 2 m-el
megemelkedtek, illetve a duzzasztott szakaszon a lelassult vízmozgás miatt megváltozik az
ökoszisztéma. A Tisza folyó felső szakaszán több víztest a vízenergia-termelés, öntözési célú
vízkivétel, ökológiai vízpótlás, ivóvízellátás igényeit kielégítő duzzasztómű hatása miatt
erősen módosított besorolást kapott.
A Tisza folyó hosszirányú átjárhatóságát korlátozta a Kiskörei Vízlépcső. A probléma a
Komplex Tisza-tó projekt keretében megvalósult Hallépcsővel oldódott meg. A műszaki
létesítmény próbaüzeme jelenleg folyamatban van. A folyamatos biomonitoring eredményéről
értékelő dokumentáció (2015. május 31.) készül.
Jelentős probléma a Tisza folyó és hullámterének, valamint a Tisza-tó feliszapolódása. Ennek
oka, hogy a tápláló vízfolyások, illetve a felvíz, magas hordalék-hozammal rendelkeznek,
ezen felül a feliszapolódást növelő változások mennek végbe a hullámtéren, főleg a
beerdősülés, és gyalogakác elterjedése által, ami fokozza az övzátony képződést. A nagyvízi
meder vízszállító képességének eddigi romlása azzal járt, hogy az elmúlt időszak árvizeinek
legnagyobb vízszint értékei helyenként 80 cm-rel is meghaladták a mértékadó árvízszintet. Az
árvízi kockázat növekedése miatt feladat az árvízi meder lefolyási viszonyainak javítása:
művelési-ág váltás, hullámtéri szűkületek megszüntetése (nyárigátak, övzátonyok
visszabontása), árvízcsúcs-csökkentő tározók építése. Az árvizi biztonság növelése érdekében
a részvízgyűjtőn, a VTT keretében megvalósult a Tiszaroffi, Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi,
Cigándi árvízszint-csökkentő tározó.
A tározókat úgy kell továbbfejleszteni, hogy az árvízi kockázat csökkentése mellett egyaránt
szolgálják a hullámtéri növényzet ökológiai szempontok szerinti fokozatos átalakulását, a
tározó területén gazdálkodók igényeit. Amennyiben ez sikerül, az intézkedések
eredményeként kialakuló viszonyok nem csak árvízvédelmi és ökológiai, hanem tájesztétikai
szempontból is kedvezőek lesznek, javítva a turizmus esélyeit, illetve a szélsőséges éghajlati
viszonyokhoz való alkalmazkodás képességét.
A Tisza nagyvízi meder vízszállító-képességének helyreállítását, javítását célzó projekt a
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében valósul meg. A víztest Kisköre – Szolnok
közötti szakaszán, a hullámteret érintő beavatkozások az árvizek esetén 20-40 cm-es
vízszintcsökkenést eredményezhet. A projekt keretében kiszélesítik a hullámteret, valamint
áthelyezésre kerül 10 km árvízvédelmi töltés. Rendezik az övzátonyokat, nyárigátakat
bontanak vissza.
A Tisza-tó három medencéjére (a Tiszavalki-medence kivételével) jellemző probléma, hogy a
partvédelem kialakítása miatt a növényzet nem megfelelő. A kikötők, strandok miatti
mesterséges partszakaszok szintén a Tisza-tóra jellemzőek.
A Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) Magyarország
legszárazabb, keleti részén helyezkedik el, kiterjedése alapján Európa egyik legnagyobb
összefüggő vízgazdálkodási rendszere, területe 15 000 km2. A TIKEVIR kulcseleme a Tisza
vízkészlete, mert innen a Tisza duzzasztott teréből (Tiszalöki-, Kiskörei tározó) történik a
vízpótlás, a Keleti- és a Nagykunsági-főcsatornákon keresztül juttatják a térségbe a
vízkészletet. A TIKEVIR célja, hogy a Tiszából történő vízátvezetésekkel a vízhiányos
térségek vízkészletét pótolja, a térségben esetenként jelentkező többletvizet – belvíz – a
folyókba jutassa, az üzemeltetési, vízkormányzási tevékenységgel az Alföldre jellemző
időjárási szélsőségek vízkészletekben mutatkozó hatását csökkentse, a Tisza-Körös völgy
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vízgazdálkodását, termelésbiztonságát és ökológiai sokszínűségét, és mikroklímáját
elősegítse.
A Tisza vízminősége
A Tisza Tiszabercel feletti szakaszán a vízminőséget alapvetően a külföldi eredetű nehézfémszennyezettsége és a vissza-visszatérő havária jellegű szennyezés (pl. úszó szemét,
nehézfémek) határozza meg. Érvényes ez a jelentősebb mellékfolyókon keresztül érkező
szennyezőanyagokra is: a Szamos, a Kraszna és a Túr vízminőségében ugyancsak
meghatározóak a külföldi hatások. A Túron a nehézfém, a Krasznán a szerves, a Szamoson
pedig majd minden szennyezés jellemző. A jó állapot elérésének kulcsa így a szomszédos
országban van, Magyarország csak a román és ukrán féllel együtt tehet vállalásokat ebben a
tekintetben.
A Szamos folyó vízminőségét jelentősen befolyásolja külföldi vízgyűjtő területe és az azon
található szennyezőforrások. A Szamos folyó teljes magyarországi szakaszán évente májusszeptember közötti időszakban megjelennek a kovaalgák, melyek nagymértékű elszaporodása
a folyó romániai oldalán történik. A fitoplankton állomány megjelenéséhez és ilyen mértékű
elszaporodásához kedvező hidrometeorológiai körülmények és egyéb paraméterek egybeesése
szükséges. A kisvizes, meleg nyári időszakok jellegzetes, évente visszatérő problémája a
Szamos folyó okozta kedvezőtlen vízminőségi állapotváltozás a Tisza folyón is érezteti
hatását, amely az oxigénháztartás nagymértékű labilitásában nyilvánul meg. A Kraszna folyó
országhatár által osztott vízgyűjtő területének, alig több mint egynegyede esik hazánk
területére, zöme Romániában található. Vízminőségét ezért egyrészről a felvízi, másrészről a
hazai vízgyűjtő- és területhasználatok befolyásolják.
Általános probléma a határ túloldaláról érkező hulladékszennyezés, amely látványosan úszó
műanyagflakonok képében jelenik meg. Miután Ukrajna tekintetében a települési
hulladékprobléma belátható időn belüli kezelésére nem számíthatunk, e terhelések
fennmaradása valószínűsíthető.
Az árvizek idején itt vonulnak le a romániai szennyvíztározók esetleges gátszakadásaiból,
valamint az árterületen lévő hulladék depóniákból, vegyszerraktárakból származó rendkívüli
szennyezések.
A Tisza vízminősége, ha az idősorokat nézzük, néhány komponens kivételével jó volt. Az
időszak minősítését az 1994 óta Magyarországon érvényben lévő MSZ 12749 szabvány
határozta meg, amely öt vízminőségi osztályt különböztet meg és a 90%-os tartósságú értéket
tekinti mértékadónak. A 90-es 2000-es évek adatai alapján a Kisköre alatti szakaszon, a
vizsgált időszakokban jellemzően az összes foszfor, és a kőolaj és termékei voltak azok,
amelyek rossz IV. ill. V. osztályú minősítést kaptak. A felső szakaszon befolyásolja a
helyzetet, hogy a Szamos és a Kraszna vízminősége igen rossz különösen a növényi
tápanyagok tekintetében. Ezen a szakaszon a coliformszám és a klorofill-a tekintetében is
problémák voltak.
A Tiszai bevezetéssel rendelkező szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizei kellő
arányban fel tudnak hígulni, így a felszíni és a felszín alatti vizek kémiai állapotát nem
módosítják jelentősen. A megfelelő hígulástól függetlenül, a víztest védelme érdekében a
Közép-Tiszán a fejlesztéssel érintett szennyvíztisztító telepek esetében olyan beruházások
megvalósulása volt támogatott, melyek hozzájárultak víztest jó ökológiai állapotának
fenntartásához.
A Tisza tavat alkotó mind a négy állóvíz víztestre jellemző probléma a szabad vízfelület
csökkenése és az eutrofizáció fokozódása. Szükséges a víznövényzet által elfoglalt vízfelület
optimalizálása, szabályozása. A Tisza-tó belő szervesanyag terhelésének csökkentését célzó
beavatkozás valósult meg a Komplex Tisza-tó projekt keretén belül. A projekt keretében
beavatkozás történik a medencék közötti vízforgalmat biztosító öblítőcsatornákon. A
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beavatkozás hozzájárul a medencék szabad vízfelület-növényzettel fedett felületének (6040%) fenntartásához. A medencék növényzet-szabályozását tovább kell folytatni.
3.3.2 A Körösök vízrendszere
A Körös-vidék szinte teljes területe árvíz által veszélyeztetett mélyártér. Az árvízvédelem
érdekében az elmúlt 150 évben végzett műszaki beavatkozások megváltoztatták a vízfolyások
hidromorfológiai állapotát: átvágták a kanyarulatokat és ezzel lerövidítették a medret és
növelték a sebességet. Az árvízvédelmi töltések elvágták a folyótól az árterületek jelentős
részét. Tehát a térség folyói szabályozottak, teljes hosszban töltésezettek, mely töltések
keskenyebb, szélesebb hullámteret biztosítanak a folyóknak, azonban adottságnak
tekintendőek, változtatásuk (hullámtér szélesítés) nem lehetséges.
A Körösök vízrendszerében jelentkező legnagyobb probléma a vízkészletek hiánya. A
legtöbb víztest esetében a megoldást a Romániával történő megegyezés után érkező megfelelő
mennyiségű és minőségű friss víz, illetve a Tiszai vízátvezetésből származó - a természetes
vízjárással ellentétes irányban - vízmennyiség jelenti, melynek azonban sok esetben vannak
minőségi problémái.
Azért, hogy az öntözési időszakban a megfelelő vízmennyiségek, vízszintek biztosíthatóak
legyenek, a folyók duzzasztóművekkel szabályozott vízszinttel rendelkeznek, illetve a
vízfolyás hálózat jelentős részére a kettős működés (belvíz elvezetési és öntözési funkció) a
jellemző.
Ez az állapot vízjogi engedéllyel rendelkező, társadalmilag elfogadott, melynek
megváltoztatására nincs igény. A VKI-nak megfelelés, az ún. jó ökológiai potenciál elérése
ezen feltételek mellett kell, hogy meghatározásra kerüljön.
A Sebes- és Fehér-Körösön a nem jó kémiai besorolás egyedüli oka a határ túl oldaláról
érkező kadmium terhelés. A Keleti- és Nyugati-főcsatorna esetében, pedig a réz okoz olyan
terhelést, ami a nem jó besorolás oka.
Az elmúlt időszak pénzügyi forráshiánya miatt a térség csatornái nem megfelelő
fenntartottsági állapotban vannak. Sem funkciójuknak, sem esztétikai szempontból nem
megfelelőek. Ennek következtében, valamint a mezőgazdasági művelés diffúz hatása miatt,
illetve mert részlegesen, vagy teljesen hiányos a zonáció, szennyezett üledék található a
csatornákban, amely a biológiai produkciót fokozza.
A vízrendszer területén jelentős belvízelvezető rendszerek működnek. A vízhiánnyal
kapcsolatos ökológiai, de gyakran növénytermesztési problémák miatt is a belvízrendszereket
és a működtetésüket úgy kell a társadalmi és gazdasági igények kielégítése mellett átalakítani,
hogy a vizes élőhely-láncok a síkvidéki területeken rehabilitálhatók legyenek. Folyamatban
van a természetvédelmi, valamint a gazdasági és szociális szempontoknak egyaránt megfelelő
„belvízgazdálkodás” kialakításának előkészítése. További jelentős vízgazdálkodási kérdés a
vizes élőhelyek állapotának romlása a belvízvédelmi tevékenység során.
A felszíni vízkiemelések vízét elsősorban öntözésre használják, valamint halastavi vízellátásra
és rizstermesztéshez. A vízrendszer öntözővíz-igénye a saját vízgyűjtőterületről érkező
vízkészletekkel nem kielégíthető, ezért tiszai vízátvezetés szükséges, amely (átvezetések,
elterelések és vízkivételek) a térség vízfolyásainak vízjárását jelentősen módosítja. Megoldást
kell találni a jó ökológiai állapottal összhangban lévő vízhasználat szabályozásra, mely azt
jelenti, hogy meg kell határozni a mederben hagyandó úgynevezett ökológiai vízmennyiséget,
illetve felül kell vizsgálni a jelenlegi vízhasználatokat, fel kell tárni az illegális vízkivételeket,
melyeket össze kell vetni a rendelkezésre álló vízkészletekkel.
A települések nagy része az idegenforgalomra alapozza a megélhetését, szinte valamennyi
település rendelkezik valamilyen fürdőhellyel (termálvíz, hidegvíz, szabadstrand). Ezek
jelentős terhelést jelentenek a befogadókra, melyekre az év jelentős időszakában az állóvízi,
illetve időszakos jelleggel működnek, és nincs meg a befogadáshoz szükséges megfelelő
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vízhozam. A problémát gyakran fokozza, hogy jelentős belterületi szakasszal rendelkeznek
(Élővíz-csatorna, Gyepes-csatorna, Holt-Sebes-Körös, Vargahosszai főcsatorna, Szeghalmi
főcsatorna).
Hármas-Körös
A Hármas-Körös, mint kiemelt víztest a Maros után a Tisza második legjelentősebb
mellékfolyója. A Hármas-Körös eredete a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásánál kezdődik,
végszelvénye pedig a Tisza Csongrád alatti torkolatánál található. A tervezési szakaszon
legjelentősebb mellékvize a Hortobágy-Berettyó főcsatorna, amely jobb oldalról csatlakozik a
folyóba. Hossza mentén több lefűződött holtág található, melyek jelentős része jelenleg is,
mint belvíz befogadó, valamint vízátvezetőszerepet tölt be és gravitációs, szivattyús
kapcsolatban áll a Hármas-Körössel.
A folyón két duzzasztómű található, melyből az egyik – a bökényi tűsgát - 1906-ban épült,
jelenleg nem üzemel. Az egész Körös-rendszer szempontjából legfontosabbnak ítélhető
Békésszentandrási duzzasztó építése 1942-ben fejeződött be, vízkészlet-gazdálkodási
szempontból kiemelkedő jelentőségű. Mindkét duzzasztómű hajózsilippel ellátott, ami
lehetővé teszi a teljes folyó hajózhatóságát.
A békésszentandrási vízlépcsőn meglévő hallépcső nem tudja maradéktalanul ellátni a
feladatát, mert nem mindig kerül víz alá. Ezért a vízben élő halak és más élőlények,
populációinak élettevékenysége adott élőhelyre korlátozódik, és csak meglehetősen kis
mértékben van lehetőség a populációk közötti géncserére, ami hosszútávon a biológiai
sokféleség csökkenéséhez vezet.
A Hármas-Körös 27.537 km2 vízgyűjtő főgyűjtője, szélsőséges vízjárású folyó. A kapcsolódó
alegység területének kb. fele árvizek által veszélyeztetett mélyártéri terület, kitéve a folyók
szélsőséges vízjárásának. Az árvízvédelem érdekében az elmúlt 150 évben végzett műszaki
beavatkozások megváltoztatták a vízfolyások hidromorfológiai állapotát: átvágták a
kanyarulatokat és ezzel lerövidítették a medret és növelték a sebességet. Az árvízvédelmi
töltések elvágták a folyótól az árterületek jelentős részét. Az emberi beavatkozások a
vízfolyások medrére, a hullámtérre és a parti sávokra is kiterjedtek. Az elfogadható szintű
árvízvédelem a társadalom, illetve a gazdasági élet szempontjából is nagyon fontos
tevékenység, de az elérendő árvízi biztonság szintjét és elérésének határidejét nem
szabályozza a VKI. Így általában az a helyzet, hogy az árvízi biztonság garantálása mint
jelentős gazdasági és szociális probléma, kockázati tényező nem tartozik a VKI hatálya alá. A
vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és beavatkozásokkal
azonban országosan jelentős vízgazdálkodási kérdés.
A vízgyűjtőterület Hármas-Körös bal parti része általánosságban belvízzel alig, vagy
mérsékelten veszélyeztetett terület, azonban a Hármas-Körös jobb parti része, különösen a
Peresi-holtágrendszer vízgyűjtőterülete közepesen és erősen veszélyeztetett.
A Tiszántúl legnagyobb mentett ártéri holtágai keletkeztek a Hármas-Körös mentén a
folyószabályozás idején, melyek ma integrált hasznosításúak: belvíz, öntözővíz tározási,
halászati – horgászati és jóléti funkciókkal.
Tisza-völgyi vízkészlet megosztás
A Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR VKKI-2260001/2007), mára már integrálódott az Alföld természeti viszonyaiba. Nélküle ma már
elképzelhetetlen az Alföld nagy részének mesterségesen fenntartott és társadalmilag
elfogadott vízforgalom viszonylag egészséges vízforgalma. Ezzel szemben áll a létesítmények
több kedvezőtlen hatása az ökológiai állapotokra (élőlények vándorlási lehetőségei, stabil
vízszintek stb.).
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére a hiányzó hasznosítható készlet pótlására - tiszai
vízátvezetés - egyrészt a Kiskörei rendszerből történik a Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág –
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Hortobágy-Berettyó útvonalon, 12,4 m3/sec mennyiségben. Másrészt a Tiszalöki rendszerből
a Keleti-főcsatorna – Berettyó (Bakonszeg) – Sebes-Körös útvonalon 8,0 m3/sec
mennyiségben, ahol a Bakonszegi műtárgy felújításáig csak 2,0 m3/sec vízátadás történhet. Az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére a hiányzó, hasznosítható készlet pótlására
tiszai vízleadás ugyancsak két útvonalon történik. Egyrészt a Tiszalöki rendszerből történik
vízátvezetés a Keleti-főcsatorna – Hortobágy-Berettyó (Ágota) – Hármas-Körös – SzarvasBékészentandrási holtág – Siratói holtág útvonalon. Az Ágotánál leadott 5,2 m3/sec-ból 4,0
m3/sec a Kákafoki szivattyútelepen, 0,8 m3/sec a Horgai vízkivételnél kerül átemelésre, 0,4
m3/sec pedig a Hármas-Körösön kerül továbbvezetésre. Vízátvezetés történik továbbá a
Kiskörei rendszerből a Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág–Hortobágy-Berettyó–HármasKörös útvonalon. 2,0 m3/sec mennyiségben és a Nagykunsági-főcsatorna (Nyugati-ág) –
Hármas-Körös útvonalon 1,6 m3/sec mennyiségben.
A Tiszavölgyi vízgazdálkodási rendszerek vízszétosztási vázlatterve 2007

Kettős Körös
A XX. század elején megkezdődött a Körösök csatornázása, melynek célja az öntözési
vízigények gravitációs biztosítása, valamint a hajózáshoz szükséges mélység kialakítása. A
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Gyula-Békés nagycsatorna megépítésével holt meder lett a Fehér-Körös Gyula, Békéscsaba,
Békés közötti szakasza. (Ez a mai Élővíz-csatorna).
A térség vízpótlására 1896-ban megépítették a Gyulai tűsgátat, mely 1995-ben tömlősgátként
került átépítésre. A duzzasztómű egész évben (árvízmentes időszakban) üzemel. 1969-ben
készült el a Kettős-Körösön a Békési duzzasztómű, mely április 15. és november 15. között
üzemel, melytől kedvező vízviszonyok esetén el lehet térni. A duzzasztómű a Kettős-Körös
víztestét kétfelé osztja.
A vízfolyások vízkészlete a Romániai vízgyűjtőről érkező vízhozamok függvénye. Mértékadó
időszakban a vízkészlet-hiányos állapot a jellemző. Nagyfokú kitettség jellemző a felső
vízgyűjtőn keletkező hatásoknak éppúgy mennyiségi, mint minőségi szempontból. A Román
határon túli beavatkozások miatt (Gyepes-csatorna, Hosszúfok-Határér-Kölesér csatorna,
Élővíz-csatorna) vízpótlás a vízfolyásokba nem biztosított. Magyar-Román vízügyi
egyezmény van érvényben a két ország közötti vízgazdálkodási együttműködés
szabályozására. Közös projektek vannak folyamatban a vízforgalom átalakítására.
A vízgyűjtőterület általánosságban belvízzel közepesen veszélyeztetett terület, azonban a
Fehér-Körös, az Élővíz-csatorna a Vargahosszai-főcsatorna és a Gyepes-főcsatorna alsó
vízgyűjtőterületének egyes területeire az erősen veszélyeztetettség a jellemző.
A vízgyűjtőterület azon részén, ahol egyébként a belvízzel való veszélyeztetettség kevésbé
jellemző, illetve az aszályosság nagymértékű- a fokozott öntözési igények kielégítése
érdekében kiépített öntözőrendszerek (Boldisháti és NK-XIV) működnek. A terület öntözővíz
igénye a saját vízgyűjtőterületről érkező vízkészletekkel nem elégíthető ki teljes mértékben.
Tiszai vízátvezetés szükséges. A Kettős-Körös az öntözési idényben a torkolat és az NK-XIV
fővízkivétel között sok esetben „visszafelé” folyik.
A felszíni vízfolyás víztestek esetében (Kettős-Körös, Fehér-Körös) probléma a víztestek
hosszirányú átjárhatóságának rendezetlensége, tekintettel arra, hogy a Békési
duzzasztóművön meglévő hallépcső nem tudja maradéktalanul ellátni feladatát, illetve a
Gyulai duzzasztóhoz nem épült ilyen.
A folyókon és a kettős hasznosítású csatornákon duzzasztási (öntözési) időszakban állóvízi
jelleg a meghatározó, mely az egyébként is vízkészlet-hiányos időszakban az érkező
tápanyag-terheléssel, hőmérsékleti körülményekkel együtt jelentős vízminőség romláshoz
vezethet, jelentős vízinövény borítottság (hínár, békalencse) jelentkezik. Jelenlegi ismereteink
szerint a Kettős-Körös esetében vízminőségi problémát, kockázatot jelenthet az országhatáron
túlról érkező vizek nehézfém-szennyezése. A Fehér-Körös víztest, mely tápláló vízfolyása az
Élővíz-csatornának kémiailag (veszélyes anyag) nem jó állapotban van. A Kettős-Körösbe
közvetlenül kerül bevezetésre csak mechanikailag tisztított szociális szennyvíz, az Élővízcsatornába közvetlenül szabályozott körülmények között magas sótartalmú és szociális
szennyvíz.
Sebes Körös
A Sebes-Körös alegység területe szinte teljes egészében árvizek által veszélyeztetett
mélyártéri terület, kitéve a folyók szélsőséges vízjárásának. A vízfolyások vízkészlete itt is a
romániai vízgyűjtőről érkező vízhozamok függvénye, mértékadó időszakban a vízkészlethiányos állapot a jellemző. Nagyfokú kitettség jellemző a felső vízgyűjtőn keletkező
hatásoknak éppúgy mennyiségi, mint minőségi szempontból.
A terület vízhasznosítási igényeinek kielégítése érdekében 1977-re megépítésre került a
Körösladányi duzzasztómű az öntözéses gazdálkodási rendszer keretében. A duzzasztó 11 000
ha mezőgazdasági művelésű terület öntözési lehetőségét biztosítja és a térség tervszerű
vízszétosztását szolgálja. A Biharugrai halastavak vízellátásának érdekében 1962-ben
megépítésre került a Biharugrai fenékgát. A Biharugrai fenékgát felvizéből táplálható
szivattyús vízkivétellel, a Biharugrai tápcsatornán keresztül a Holt-Sebes-Körös-főcsatorna a
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térség legfontosabb és legnagyobb csatornája, mely az öntözési igények kielégítésére éppúgy
alkalmas, mint a belvizek levezetésére. A Biharugrai halastavak vízellátását a Biharugrai
Tápcsatorna biztosítja a halastavak lecsapolása a Holt-Sebes-Körös irányába történik.
A mesterséges állóvíz víztestek közül a halastavak gazdasági cél érdekében kerültek
kialakításra. A tavak egyes részeinek a halászati hasznosításon kívül azonban mára már egyéb
hasznosítása is van. (Biharugrai halastavak - madárvédelem). Probléma a természetvédelmi és
a gazdasági funkció összehangolása. Jelentős vízgazdálkodási kérdés a vizes élőhelyek
állapotának romlása a belvízvédelmi tevékenység során. További probléma, hogy nincs
értékelhető monitoring eredmény a lecsapolásra kerülő vizek minőségére vonatkozóan, így a
befogadóra gyakorolt vízminőségi hatás nem ismert.
A romániai tározók építése és vízerőművek üzemeltetése óta megváltozott a Sebes-Körös
vízjárása. A hegyvidéki vízgyűjtőn az átlagos évi csapadék 1200 mm. A Sebes-Körös
hegyvidéki szakaszán a folyó esése 2,7 m/km, ezért a folyó vízkészletét a felső és a középső
szakaszon elektromos energiatermelésre használják. A mederben és a mellékpatakok
völgyében kiépített 270 millió m3 tározóban visszatartott vize a turbinákon átengedve, a folyó
vízjárását kiegyenlíti. Elmaradnak a nyári kisvizek és aszályos időszakban kritikus helyzet
nem alakul ki. A Sebes-Körös kisvizi vízhozama a tározók üzemének következtében
megnövekedett, ezért javasolt a 4,5 m3/s vízhozamnak az átadása, egyezményes formában. A
vízgyűjtőterület öntözővíz igénye a saját vízgyűjtőterületről érkező vízkészletekkel nem
elégíthető ki teljes mértékben, a hiányzó készletet a Bakonszegnél és az Ó-Berettyóba leadott
tiszai-vízátvezetés pótolja.
A mezőgazdaság részéről igényként fogalmazódik meg a belvizek gyors ütemben történő
elvezetése. Síkvidéki területen a belvizek elvezetése csak abban az esetben biztosítható, ha a
befogadókban tartott vízszint mértékadó helyzetben alacsony. (Dióéri főcsatorna, NagytótiToprongyos-észak) Ugyanakkor a mezőgazdasági termelés kockázatának csökkentése
érdekében jellemző az öntözéses gazdálkodásra történő áttérés, ezért a természetes eredetű
belvízcsatornák egy részén, illetve a mesterséges csatornákon kettős működésű szakaszok
kerültek kialakításra. (Folyáséri főcsatorna, Holt-Sebes-Körös-főcsatorna, NagytótiToprongyos-dél).
A Sebes-Körös vízgyűjtő területének döntő hányada Románia területére esik, így a
vízminőséget a határon túl folytatott ipari és vízgazdálkodási tevékenység nagymértékben
meghatározza. Jelenlegi ismereteink szerint a Sebes-Körös felső víztest esetében vízminőségi
problémát, kockázatot jelenthet (átadódó hatás) az országhatáron túlról érkező vizek
nehézfém szennyezése, ezért a víztest kémiailag (veszélyes anyag) nem jó állapotban van. A
jó állapot eléréséhez elengedhetetlen, hogy a Sebes-Körös-felső kémiai veszélyeztetettsége
(Romániából átadódó hatás) kimérésre került, további folyamatos monitorozása indokolt.
Az erősen módosított Sebes-Körös felsőn a jó ökológiai potenciál 2021-re érhető el,
amennyiben a felvízi hatás ezt lehetővé teszi (Romániából érkező víz minőségétől is függ).
Berettyó
A Berettyón és az Ér-főcsatornán az árvíz- és belvízvédelem érdekében műszaki
beavatkozások megváltoztatták a vízfolyások hidromorfológiai állapotát.
A Bihari-síkon a hidrotechnikai beavatkozások miatt a Berettyó és valamennyi mellékága ma
már mesterséges csatornára emlékeztet. A folyó teljes hossza eredetileg 364 km volt, jelenleg
198 km, ebből a magyarországi szakasz 78 km. Legjelentősebb mellékfolyójának, az Érfőcsatornának a hossza meghaladja a 100 kilométert (116 km).
A Berettyó folyó a romániai részen a folyóra nehezedő terhelés mellett, hazánkban is több
település tisztított szennyvizének befogadója.
A Berettyó romániai szakaszán 2010-ben átadásra került a Berettyószéplaki tározó, amely a
jövőben várhatóan az árhullámok levonulását, a kisvízi időszakot, valamint vízminőséget is
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befolyásolja. A tározó jelenleg nem tartozik a magyar-román közös érdekeltségű szakaszhoz.
A magyar-román vízügyi egyezmény kiterjesztését a tározóig tartó szakaszra és a folyamatos
adatszolgáltatásra vonatkozóan a magyar fél folyamatosan napirenden tartja. A tározó eddigi
üzemelése során a román vízgyűjtőkről érkező árhullámokat már kedvezően befolyásolta.
Magyar területen vésztározók kialakítására került sor Szeghalom térségében. A Kutas-tározó
(3.896 ha, 36,5 millió m3) és a Halaspusztai-tározó (2.175 ha, 35,0 millió m3) a Berettyó és a
Sebes-Körös torkolatában épült meg, a két folyó együttes árhullámának csökkentésére.
Igénybevételekor a tározott víz minősége a tározás végére megváltozhat.
Az Ér-főcsatorna romániai szakaszán lehetőség van vésztározásra, amit 2006-ban a román
vízügyi szolgálat alkalmazott. Korábbi vizsgálatok alapján szükség esetén az Ér-főcsatorna
magyarországi szakaszán a Berettyó és Ér-főcsatorna által bezárt területen 1.352 ha 12,2 m
millió m3 elárasztható.
Hortobágy-Berettyó
A Hortobágy-Berettyó vize gyakorlatilag belvíz, ezért mindazok a káros hatások jelentkeznek
a folyóban, amik a hozzá csatlakozó belvízrendszereket érik, így azok kémiai és biológiai
tulajdonságait magán hordozza. Jellemző a nyári kisvizek idején az alacsony oxigéntartalom,
illetve az algaképződés. A belvizekkel érkező, valamint a bevezetett szennyvizek
tápanyagtartalma miatt az elnövényesedés általános jellemző. Belvizek levezetésére és
vegetációs időszakban az öntözővíz elvezetésére alakították ki a vízfolyások hidromorfológiai
paramétereit (mélyen bevágott, egyenes vonalvezetésű úgynevezett trapézmedrek (trapéz
alakú meder keresztmetszet), vízleadó-vízkormányzó műtárgyak, stb.).
Nagyvízi időszakon kívül a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer
üzemeltetéséből adódó feladatok: a Tiszalöki Öntözőrendszer és a Tiszafüredi Öntözőrendszer
öntöző és kettősműködésű csatornái segítségével történik a Tisza vizéből a vízpótlás.
A térség legnagyobb problémája a belvíz és az aszály gyakori előfordulása. A felszíni
vízvezető rendszereket úgy kell átalakítani, hogy ezek a problémák a jövőben megoldhatóak
legyenek. A Tisza időszakos többlet vízkészletét a területen aszály idejére be kell tározni, a
belvizeket pedig vissza kell tartani nemcsak ökológiai célból, hanem az életfeltételek
biztosítása céljából is.
A hidrológiai és morfológiai problémák fő okait a nem megfelelő fenntartás és a jelentős
belterületi szakasz érintettség területén kell keresni. A Hortobágy-Berettyó tervezési alegység
területén jelentős számban nagyméretű mesterséges halastó, illetve a K-V-1-2-3 tározók, mint
vízkészlet-gazdálkodási tározókként üzemelnek. A belvíztározók elsősorban szükségtározó
jellegűek. Legjelentősebb ezek közül a Nagyiváni tározó, amely akkor kerül megnyitásra, ha
már Hortobágy-Berettyó több belvizet nem képes fogadni. Ezek a tározók leggyakrabban
wetland kategóriába tartoznak. Természetes állóvizek kategóriába tartozó morotváink
veszélyeztető forrásai a mezőgazdasági művelés fokozatos területhódítása, valamint a
rekreációs célra használt holtág részek.
A vízgyűjtőn az ipari terhelések a kommunális terhelések egyharmadát teszik ki. A magas
tápanyag tartalom, valamint a pangó víz súlyos vízminőségi problémákat eredményez, mint
például az algavirágzás, a vízi makrovegetációk fejlődése. A Hortobágy-Berettyón
időszakosan, elsősorban nyári, aszályos, kis vizes időszakokban megnövekedett békalencse
produkció vízminőségi és esztétikai panaszokat okoz a vízgyűjtő alsó szakaszán, sőt a Tiszán,
melynek nemzetközi vonatkozása is lehet. A vízi növényzet tömeges elszaporodását a
termőhelyi adottságok, a tápanyag ellátottság, és a meteorológiai feltételek együttesen
határozzák meg.
3.3.3 Maros és a Maros hordalékkúp
A Maros folyó a Tisza legjelentősebb mellékfolyója, amely egy szakaszon a déli határt is
alkotja. A folyó Magyarországi vízgyűjtője a folyó teljes vízgyűjtőjének csak közel 6%-a,
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ezért vízjárását és vízkészletét főleg a külföldi területek hidrológiai viszonyai befolyásolják.
A folyó teljes hossza 787 km, ebből 28,4 fkm szelvényig magyar területen folyik, ettől felfelé
49,7 fkm szelvényig határfolyó, e felett Románia területén halad.
A Maros mellékfolyóira a heves vízjárás, a gyors vízszintemelkedés és az ugyanolyan gyors
apadás a jellemző. A Maroson és a hozzá kapcsolódó víztesteken tavasszal, kora nyáron
jelentkezik a vízbő időszak. A folyó vízjárása hatással van a Tisza vízjárására, a természetes
duzzasztó hatás mindkét folyóra jellemző. A Maros felső szakaszán végzett beavatkozások
(tározó építések) a vízjárás hevességét mérsékelhetik.
A Maros vízjárását, a lefolyás alakulását a nagy számú, Románia területén épült tározó
nagyban meghatározza. A több mint 30 létesítmény összetett hatása az egyes árhullámok
levonulására is hatással van. A már kiépített tározó kapacitás a teljes mennyiséget tudná
tározni. A mederben hagyandó vízkészlet meghatározása határvízi együttműködés keretein
belül valósul meg. A szomszédos államból (Románia) érkező vízmennyiség a megkötött
megállapodásoknak általában megfelel, a Maros folyó esetén azonban a két fél nézetei eddig
nem találkoztak, a folyóra nézve pedig még nincs megállapodás. A kis és közepes vízfolyások
esetén az érkező vizek főként a nyári periódusban elégtelenek, ez a mennyiségi kockázat
minőségi kockázatot is von maga után a közvetlen és diffúz eredetű szennyezések miatt. A
Maros folyó vízkészletének vízminősége javuló tendenciát mutat, azonban az egészségügyi
határértékeket meghaladja. Az ökológiai besorolása mindkét erősen módosítottnak
minősített víztestének mérsékelt, míg kémiailag a Maros kelet víztest nem jó állapotú.
Az ökológiai problémát a fitoplankton állapota, a kémiait a réz terhelés okozza.
A folyóhoz kapcsolódó mezőgazdasági célú öntözővíz kivétel Makó környékén jellemző.
A kisebb vízfolyások jellemzője, hogy gyér lefolyású, vízhiányokkal gyakorta sújtott
vízgyűjtőterületekkel rendelkeznek. Vízgyűjtőjükön vízbő időszakok a tavaszi hóolvadások
időszakában jelentkeznek, míg vízhiány jellemzően a nyári hónapokban tapasztalható. A
vízhiány csökkentésére romániai területeken szivattyús vízpótlások kerültek kiépítésre. A
vízutánpótlás elősegítésére jelentős vízátvezetés valósul meg az Ier csatorna vízrendszeréből,
valamint az Apátfalva-Mezőhegyesi rendszeren keresztül, a Marosból történő szivattyús
vízkivétellel. Ennek eredményeként függőség alakult ki a Román területen végrehajtott
vízrendszereket érintő beavatkozásoktól.
A térség ártéri öblözeteinek mentesítése érdekében a tervezési alegység folyó menti területein,
annak teljes hosszúságában árvízvédelmi töltések, a Maros szabályozása során átmetszések,
hossz- és keresztirányú szabályozási művek épültek ki.
A Maros Hordalékkúp - melynek egyharmada hazánk, kétharmada Románia területén
helyezkedik el - Magyarország egyik legnagyobb felszín alatti ivóvíz forrása. A térség legjobb
vízadói a Maros hordalékkúp területén - átlagosan 100-200 m-es mélységben - helyezkednek
el.
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A Maros hordalékkúp

A Maros hordalékkúp felszín alatti vízkészlete, mind mennyiségi mind minőségi
szempontból sérülékenynek tekintendő.
A felszín alatti vízből történő öntözés korlátozott a Maros-hordalékkúpon, azon belül a
rétegvízből történő öntözésre pedig teljes tilalom van érvényben. Ez a társadalmi igényeket
figyelembe véve fontos, egyedi probléma területen. Ugyanakkor a magyar-román határral
párhuzamosan Romániában 202 nagy teljesítményű kút készült el, amelyek veszélyeztethetik
a magyarországi vízellátást is.
A Szárazéri vízrendszer rekonstrukciója Tótkomlós térségében a vízkészletmegőrzése, vizesélőhely vízellátás javításában és tározás-puffersáv kialakításában mintaértékű beavatkozásnak
tekinthető.
3.3.4 Zagyva-Tarna
Zagyva-Tarna vízrendszer teljes vízgyűjtője 5560,5 km2 kiterjedésű. A vízrendszer a Tisza
középső szakaszának jobb oldali mellékvízgyűjtője. A vízgyűjtő északi része a Mátra
hegységet és peremterületeit foglalja magában, déli része a Duna-Tisza közének domb- és
síkvidékén fekszik.
A Zagyva folyó teljes hossza 125 km, ezt követi a Zagyva-patak, melynek hossza 43,88 km.
A folyó a vízgyűjtő főbefogadója. A Zagyva folyóra csak a kisvízi meanderezés jellemző, a
meder kanyargósságának értéke 1,46 (122,86 km/ 84,26 km). A vízgyűjtő északi részén a
görgetett, a déli részére a lebegtetett hordalék szállítása a jellemző.
A Tarna vízrendszer sajátossága, hogy a Mátrából lefutó vízfolyások (Tarna és mellékágai) a
Budapest – Miskolc vasútvonal alatti szakaszon összefüggő árvízvédelmi töltéssel épültek ki.
A vasútvonal feletti mederszakaszok esetében víztartó depóniák (töltések) a nagyobb
vízfolyások mentén épültek, a kisebb patakokat egyszerű trapéz szelvénnyel szabályozták.
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A két folyó öt víztestéből ökológiailag egyetlen jó minősítésű sincs. A kémia jellemzően
adathiányos, és minden víztesten található a vizek állapotára visszavezethetően
károsodott védett természeti terület.
A Zagyva víztest erősen módosított besorolásának egyik indoka, a rendszeresen előfordul
nyári vízkészlet probléma. A vízest hidromorfológiai állapota mérsékelt. Mivel a Zagyva
folyó a vízgyűjtő fő vízfolyása, vízmennyiségét a betorkolló vízfolyások befolyásolják. A
Zagyva-vízgyűjtőjén összesen 33 db tározót tartunk nyilván, melyek túlnyomórészt
völgyzárógátas tározók, ezért a készlethiány problémája átadódó (felvizi) hatásból is
származhat.

A Hasznosi ivóvíztározó

A Zagyva folyó (Zagyva alsó és Zagyva felső víztest) kisvízhozamú időszakában – amely
egybeesik az öntözési időszakkal – még a vízfolyás ökológiai vízigénye (0,8 m3/s) is alig
biztosított. Ebben az időszakban a mezőgazdasági vízigények kielégítése csak korlátozott
mértékben engedélyezhető. A Zagyva vízpótlására és a vízgyűjtőn lévő vízhasználatok
biztonságának megteremtésére a Jászsági öntözőcsatorna meghosszabbítása után nyílik
lehetőség. A megvalósítást tartalmazó projekt teljesen előkészített, de finanszírozása még nem
biztosított.
A termálvizek felszíni vízfolyásokba való bevezetése (pl.: fürdő célú hasznosítást követően) a
Zagyvát és mellékvízfolyásait vízminőségi szempontból terhelik (hő- és sóterhelés,
esetlegesen egyéb, pl. nehézfém szennyezés). A geotermikus energiahasznosítás céljára
kitermelésre kerülő termálvizeknek elsődlegesen ugyanazon vízadó rétegbe való
visszasajtolása szükséges, elkerülve ezzel a felszíni vizek minőségi szempontból és a gyenge
mennyiségi állapotú termálvíztestek állapotának további romlását.
A Zagyva mentén lévő holtágakra jellemző, hogy közvetlen frissvíz pótlással nem
rendelkeznek. A Jánoshidai-Bereki Holt-Zagyvának a mesterséges vízpótlás lehetősége sem
biztosított. A közvetlen kapcsolat hiánya miatt a holtágak feliszapolódottsága előrehaladott,
vízinövényzettel való benőttségük közepes vagy erős.
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3.3.5 A Nyírség felszín alatti vizei
A 19. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. A lefolyástalanságot a
sajátos geológiai felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen
idézték elő. Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló
csapadék egy része ugyanis leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget.
Csapadékosabb időben, a homokdombok közti mélyedésekben összegyűlt víz
hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét.
Az akkori társadalmi – gazdasági helyzetben a fő célkitűzés a mezőgazdasági termőterületek
növelése volt, ennek érdekében elvégezték a Nyírség lecsapolását.
A szabályozás
eredményeképpen a nyírségi vizeket a Tiszába szállító Lónyay-főcsatornába délről hat
nagyobb (Vajai-, Máriapócsi-, Sényői-, Kállay, Érpataki-, Simai- főfolyás) és több kisebb
csatorna torkollik. A mai Lónyay-főcsatorna 1882-ben készült el, majd 3 évre rá a jelentősebb
csatornák, főfolyások, összesen 750 km hosszban. A lecsapoló csatornák építése egészen
1939-ig tartott.
A Nyírség keleti pereme víztest kivételével mennyiségi szempontból mindenütt problémákkal
találkozunk. A vízműkutak termelési és vízszint adatai alapján megszerkesztett vízszint
grafikonok jól mutatják a rétegvizek nyugalmi szintjének fokozatos süllyedését. Egyes
területeken ez a süllyedés meghaladja a 2 m-t. A vízszint csökkenések a több évtizedes
termelések hatására alakultak ki és a beszivárgásnál nagyobb vízkivételek, valamint a
Kárpátok térségéből egyre kisebb oldalirányú utánpótlódások miatt folytatódnak.
Nyírség-Lónyay-főcsatorna vízgyűjtő
A nagyarányú lecsapoló munkák eredményeképpen az állóvizekben gazdag Nyírség területén
csak néhány viszonylagosan állandó jellegű tó maradt, azonban az aszályosabb években ezek
közül is többet kiszáradás fenyeget. Az 1962-1980 közötti időszakban, összesen hét állandó
tározó (Vajai, Rohodi, Leveleki, Székelyi, Harangodi, Oláhréti és Nagyréti tározók) épült
meg, melyek elsődleges feladatukon, a belvíztározáson kívül öntözővíz szolgáltatásra,
haltenyésztésre, üdülőterületek kialakítására adnak lehetőséget. Belvíztározóként ebből mára
csupán 6 db funkcionál (a Székelyi tározó magántulajdonú horgásztó lett, csak
szükségtározóként használható).
A vízgyűjtőn összesen 1455 km mesterséges belvízelvezető csatorna található. A vízgyűjtő
csatornáinak beágyazottsága rendkívül változó 0,5 - 10,0 m közötti, ami azt jelenti hogy, a
nyírségi mesterséges vízfolyáshálózat a legtöbb helyen belemetsz a talajvíztükörbe, így az
évek nagyobb részében megcsapolja azt. Voltak már olyan évek is, például az 1990-es évek
első felében, amikor a talajvízszint a legtöbb helyen a csatornák fenékszintje alá csökkent,
ilyenkor azok teljesen kiszáradtak. Igen fontos körülmény, hogy a belvízcsatornák mindenkori
fenékszintje jelentősen befolyásolja a vízgyűjtő talajvízháztartását és a főfolyások kisvízi
vízhozamait. Ezeken a vízháztartási elemeken keresztül a csatornák beágyazottsága kihat a
vízgyűjtő teljes felszíni és felszín alatti vízforgalmára, az ökoszisztémák károsodását okozza.
A vizsgált víztestek közül a Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő sekélyporózus víztesten
(sp.2.4.1) lehetett növekvő nitrát-trendet kimutatni, ez a növekvő trend átlépte a megfordítási
ponthoz tartozó koncentrációt3. A víztesten a korábbi igényeket kielégítő vízgazdálkodási
gyakorlat miatt a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák károsodtak. Közvetlen
vízkivételek és lecsapolás okozta talajvízsüllyedés jelenleg is érezhető hatása miatt, ami a
szárazsággal is kombinálódik – a hatások szétválasztása nehéz. Az sp.2.4.1 mennyiségileg és
az ökológiai vízigény szempontjából nem jó állapotú.
3

Megfordítási pont: az a koncentráció, amelynek elérése esetén intézkedni kell a tendencia visszafordítására,
ellenkező esetben a víztest nagy valószínűséggel gyenge állapotba kerül. Ez a koncentráció nem lehet nagyobb,
mint a küszöbérték 75%-a.
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Dél-Nyírség
A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota problémás, mind a porózus, mind a sekély
porózus víztest nem jó besorolást kapott, ennek okai:


A területen tapasztalható vízmennyiségi problémák természeti oka; hogy megváltozott
az időjárás, kevesebb beszivárgó vízmennyiség van, kevesebb csapadék hullik. Az
1992-től jelentkező szeszélyes időjárási körülmények között, aszály idején, nem csak
nagy vízigényű halastavak, de vizes élőhelyek ellátására, szélsőséges helyzetekben
vízpótló öntözésekhez sem áll mindig rendelkezésre megfelelő vízkészlet. Ezt az is jól
mutatja, hogy az ún. pozitív (szabadon kifolyó) kutak nagy része a víztermelés
hatására negatív nyomásállapotúvá vált. Ugyanez jellemző a hévizekre (30 oC feletti
vizek) és a rétegvizekre is.



A problémának műszaki oka is van, hiszen a tavaszi és az őszi nagy belvizek rövid
idejű levezetéséhez jelentős hidromorfológiai beavatkozások (mélyen bevágott,
egyenes vonalvezetésű trapézmedrek) történtek. Az így kialakított belvízcsatornák nem
csak gyors lefolyást eredményeznek, hanem kisvízi időszakban sajnos lecsapolják a
Nyírség talajvizeit egy bizonyos szintig (általában az árkok fenékszintjéig).



Debrecenben és környékén a víztermelés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a DélNyírség felszín alatti víztest előzetesen kockázatos besorolást kapott. Ezen a területen
Debrecen város napi vízfogyasztása és az ipari, valamint egyéb saját kútból történő
víztermelések évtizedekig meghaladták a rendelkezésre álló dinamikus vízkészletet
(kb. 60.000 m3/d). A vízdíj emelkedését követően ez a nagymérvű termelés visszaesett,
s jelenleg a sérült rétegek regenerálódása (feltöltődése) van folyamatban.



Az elszaporodott magánkutak vízkivétele jelentős, ugyanis nemcsak a talajvíztartóból,
hanem a rétegvizekből is vizet nyernek ki; öntözik a kerteket és szántóföldeket. Sajnos
a Nyírség és Hajdúhát határán a talajvíz, valamint a rétegvizek között nincs számottevő
agyagréteg, tehát a statikus készlet termelése idején a talajvíz szintje is mérhetően
csökken. Ezt igazolják a vízügyi igazgatóságoknál megszerkesztett vízszint grafikonok
is, melyek jól mutatják a rétegvizek nyugalmi szintjének fokozatos süllyedését.
A Nyírség déli része, Hajdúság sekély porózus víztest minőségileg is rossz állapotú. A DélNyírségben - már megjelenhetnek a mezőgazdasági vegyszerezésekből beszivárgott toxikus
anyagok (gyomirtók, műtrágyák, növényvédő szerek, stb.). A Nyírség területén gondot
okoznak az 50-60 m-ig fúrt jelentős kavicspalásttal rendelkező öntözőkutak, miután ezek a
mezőgazdasági kemikáliákat közvetítik a mélyebb vízadókba. Az ipar is felelőtlenül kezelte a
technológiához használt vegyszereket, gyakran földmedrű tározókba helyezték el a
szennyezőanyagokat, elásták a mérgeket, stb. Ezért a Dél-Nyírségben több helyen klórozott
szénhidrogén szennyezés mutatható ki már 80 m mélységben is.
A terület rétegadottságai miatt az időszakos vízfolyásokba történő vízbevezetések a felszíni és
felszín alatti vizek keveredését okozhatják. A vízfolyásokban a szennyezések nem hígulnak,
az öntisztulási folyamatok nem zajlanak le. Ezáltal előállhat a szennyezőanyagok felszín alatti
vízbe történő közvetett vagy közvetlen bevezetése. Különösen problémás ez a
szennyvíztisztítók, szennyvizek, sósvíztározók, halastavak, ipari üzemek használt és
szennyvizeinek bevezetésekor.
A legsérülékenyebbek a Dél-Nyírségben lévő települési vízművek vízbázisai, valamint más
területeken a felszín közeli vízadókat beszűrőzött vízbázisok. A kis vízkivételű és mély
rétegeket megcsapoló vízművek vízbázisa védett, de itt a vízminőség eredendően rossz, és
ezért szerepelnek az ivóvízminőség javító programban.
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3.3.6 A Duna-Tisza közi Hátság
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 vízszintsüllyedés egyes helyeken átlagosan 1-1,5 m, 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. Ugyanakkor például a KÖTIVIZIG területén a Csemői távlati
vízbázis megfigyelő kútjai által igazolt jelentős mértékű (2000-2008 között 2,5-3,0 m-es), és
tendenciájában jelenleg is tartó lokálisnak tartott (de területileg nem lehatárolt) talajvízszint
süllyedést tapasztaltak.
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, hosszútávon folyamatosak és a tendencia sem változik, ezért ezek az
érintett víztestek (sp.2.10.1, sp.2.11.1, sp.2.16.1.) mennyiségileg nem jó állapotúak. Az
előzetes vizsgálatok szerint a víztestek egészére jellemző mértékben károsodott
FAVÖKO-k e sekély porózus víztesteket érintik.
Az előzetes vizsgálatok szerint a víztestek egészére jellemző mértékben károsodott
FAVÖKO-k a Duna-Tisza közi hátság területén található a sekély porózus víztesteknél
találhatók.
A Mórahalom térségében megvalósult Széksóstót érintően vizes élőhely-rekonstrukciós
program keretében a tisztított települési szennyvíz újrahasznosítása és tározása valósult meg.
A Görbeszéki-tó rehabilitációjával a Kiskunsági-táj jellegzetes és unikális vizes élőhelyeinek
helyreállítása vált valóra.
A „Homokháti vízpótlás” beruházás, amely a tiszai vízkészletre alapozott vízpótlás
megvalósítása, egyrészt a meglévő vízrendszer átalakításával/korszerűsítésével, másrészt új
elemek megvalósításával tervezett, ezen beavatkozás mintapéldája. A beruházás folyamatosan
történik a rendelkezésre álló források alapján, az I. ütem megvalósult, a beruházás
befejezésére további források szükségesek. A Tiszaalpári térségben terv szintjén létezik a
vízpótló rendszer újraélesztése, valamint a használt vízkészletek hasznosítására, ill. területi
tározásra vonatkozó beruházási programja.
A négy sekély porózus víztestből három esetében a süllyedési teszt problémát mutat és a
negyedik (sp.2.10.1) víztest esetében is számolni kell lokális süllyedési problémával. Emellett
mind a négy sekély porózus víztestnél bizonytalan a mennyiségi állapot a vízmérleg teszt
alapján is. A sekély porózus víztestek alatt elhelyezkedő – víztermelésekkel túlterhelt porózus víztestekkel való szoros hidraulikai kapcsolat miatt említést érdemel utóbbiak
vízmérleg teszt szerinti bizonytalan állapota.
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A p.2.10.1 és sp.2.10.1 porózus víztestek középső részén tapasztalt vízszintsüllyedését egy 10
és 15 m között szűrőzött megfigyelőkút vízszintidősora alapján

A Duna-Tisza közi Hátság, Tisza völgy, déli rész (sp.2.11.1) víztest esetében a növekvő
nitrát-trend átlépte a megfordítási ponthoz tartozó koncentrációt. Itt lokálisan nagy
ammónium koncentrációk is találhatók. A másik minőségi problémás víztest a Dunavízgyűjtő déli rész (sp.1.15.1). A problémához kapcsolódik az engedély nélkül létesített,
műszakilag nem megfelelő módon (palástszigetelés nélkül) létesített sekély mélységű kutak
kérdésköre. Ezek a 90-es években ezerszámra fúrt kutak lehetőséget biztosítanak az
elszennyezett talajvizek sekély rétegvízadókba történő lehúzódásához.
Az előzetes vizsgálatok szerint a víztestek egészére jellemző mértékben károsodott
FAVÖKO-k a Duna-Tisza közi Hátság területén található a sekély porózus víztesteknél
találhatók. 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
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 települési közüzemi vízművek elterjedése, a vízhasználatok általánossá válása
hozzájárult a döntő mértékben rétegvizeket és közvetetten a talajvizet érintő, túlzott
mértékű felszín alatti vízkitermeléshez (a lakosság vízellátását biztosító vízművek
által kitermelt vízmennyiség 1965 – 1990 közötti időszakban közel 5-szörösére
emelkedett. A 90-es évek második felétől ez a növekedés megszűnt, stagnáló
állapot vált jellemzővé).



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



A vízrendezés során kialakított belvíz elvezető csatornák megcsapoló hatása is
közrejátszott a talajvízszint csökkenésében.
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A más-más időben, különböző szakember-csoportok által készített tanulmányok a természeti
tényezők és az emberi beavatkozások hatását a talajvízszint csökkenésére, 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 vízkivételek túlnyomó része fúrt kutakból történik, az egyéb víznyerő objektumok aránya
elenyésző. Fontos említeni, hogy a vizsgált térségben jelentős méreteket öltött az engedély
nélküli öntözési célú vízkivétel. A problémához hozzájárul az illegális vízkivételek mértéke
ismeretének hiánya. A jelenlegi becslések között nagyságrendi különbségek vannak. Ennek
hiányában a vízmérlegek sem lehetnek megfelelő pontosságúak.
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 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 Dunavölgyben.
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.
3.3.7 Alföldi porózus termálvíz testek
Az Alföld termálvízadóiban több helyen előfordul süllyedési tendencia. Ez a megállapítás a
részvízgyűjtő Nyugat-Alföld, Észak- és Dél-Alföld megnevezésű termál víztestjeire, de
lokális jelleggel egyéb (közép-Alföldi és Hajdúszoboszló környéki) területeken is igaz. Nagy
kiterjedésű víztestekről van szó, ahol a monitoring hálózat nem fedi le a teljes területet,
viszont több monitoring pont is jelentős lokális süllyedést mutat, ami jelzi a problémát.
Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén az építés óta jelentős vízszintsüllyedések
következtek be, mely azt jelezte, hogy a kitermelés meghaladta az utánpótlódó készletet. Mára
a vízszintek stabilizálódtak, és egy új egyensúly alakult ki, ahol a jelenlegi termelések és az
utánpótlódó víz mennyisége egyensúlyban van.
A kitermelt termálvíz utánpótlódása a felette lévő fedőrétegből korlátozott. Visszasajtolás
nélkül ez a képesség szabja meg a kitermelhető készletet. Visszasajtolás nélkül az oldalirányú
közettani kapcsolatok határozzák meg a kitermelhető készletet. A süllyedés azt jelzi, hogy
egyes területeken az intenzív kitermelés meghaladja az utánpótlódó készletet. A porózus
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termál víztestekből kivett vízmennyiséget az a területen elsősorban fürdővízként és
energetikai céllal hasznosítják.
Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű vízszintsüllyedés (nyomáscsökkenés) következett be
a felső-pannon középső tagozatának vízadóiban a Jászság területén Jászberény környezetében,
valamint Jászapáti-Jászkisér-Jászladány-Jászboldogháza, illetve Tiszakécske-Lakitelek
környékén. Hasonló mértékű nyomáscsökkenés tapasztalható a felső-pannon alsó tagozatában
Jászkisér, Szolnok, Tiszaföldvár-Martfű környékén. Kiemelendő a Tiszakécske-Lakitelek
környezetében a felső-pannon középső tagozatában tapasztalható lokális, de mértékében
jelentős (három évtized alatt mintegy 16-21 m-es) vízszintcsökkenés. Martfű-Tiszaföldvár,
valamint Szolnok térségében a felső-pannon rétegösszlet alsó-tagozatában beszélhetünk
hasonló mértékű és kiterjedésű vízszintsüllyedési problémáról.
A pt.1.2 termálvíztest keleti részén tapasztalt vízszintsüllyedését bemutató idősor

A problémás víztesteket érintő jelentős termálvíz használatot a pt.1.2 termálvíztest területén
Nagykőrös, Cegléd, Tiszakécske-Lakitelek, Albertirsa, a pt.2.2 víztest területén Abony,
Tiszaföldvár-Martfű, Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Berekfürdő-KunhegyesTiszaörs, a pt.2.1 víztest területén pedig Cserkeszőlő és Szentes esetében lehet megemlíteni.
A készletek, illetve a nyomásviszonyok csökkenésében jelentős szerepet játszott az elmúlt
évtizedek nem mindig megfelelő helyi vízgazdálkodási, illetve üzemeltetési gyakorlata,
melynek következtében a pozitív kutak jelentős részéből évtizedeken keresztül részben
hasznosítatlanul folytak el vizek.
A hévízkutak esetében is előfordul az illegális vízkivétel, de még az illegális kútfúrás is,
ennek mértéke, nagyságrendje azonban kisebb mint a porózus vagy sekély porózus víztestek
esetében. A hévízkutak esetében is előfordul azonban az engedélytől eltérő módon történő (az
engedélyezettnél többet kitermelő) üzemeltetés.
A termál porózus víztestek általában nagyméretűek, így a statikus készletük is jelentős,
viszont utánpótlódásuk korlátozott, ezért a mennyiségi problémák vízszint süllyedésként
jelentkeznek. A kitermelhető melegvíz-készletek már jelentős részben le vannak kötve,
különösen a mélységi hévizek igen lassan újulnak meg. Ezt a helyzetet hátrányosan
befolyásolja a mezőgazdasági fűtési célú felhasználásból további hasznosulás/visszasajtolás
nélküli felhasználások.
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