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A felszín alatti vizeket érintő terhelések, intézkedések a 2-15 Berettyó tervezési
alegységen a VGT2 alapján

A Magyarországon 2010-ben elkészült első vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata
megtörtént.  A 2-15 Berettyó alegység 2. vízgyűjtő-gazdálkodási terve tartalmazza az
érintett víztestekről jelenleg rendelkezésre álló információkat, a tervezési területen
jelentkező problémákat és ezek okait, az állapotértékelések eredményét, továbbá, hogy
milyen környezeti célokat tűzhetünk ki, és ezek eléréséhez milyen műszaki és
szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzőkre van szükség.
A dolgozatban röviden, ugyanakkor a lényegre fókuszálva kerülnek bemutatásra az
alegység felszín alatti vizeire vonatkozó legfrissebb információk az alábbi tematika
szerint:

Az alegység rövid bemutatása.

Felszín alatti víztestek és az azokkal kapcsolatban lévő védett területek jellemzése.

Az alegységre jellemző terhelések és hatások fő típusai, jelentős vízgazdálkodási
problémák.

A felszín alatti vizek és az azokkal kapcsolatban lévő védett területek monitoring
programja.

Felszín alatti víztestek és a védelem alatt álló területek állapotának minősítése.

Tervezett intézkedések az alegység területén.

1.Az alegység rövid bemutatása.

Földrajzilag az alegység Hajdú-Bihar megye Keleti, Dél-keleti felén húzódik, területe:
2966,14 km2. Északon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határolja, keleti határa Románia,



déli határa a Sebes-Körös, Nyugati határa a Kati-ér, Kálló-ér és a Berettyó vízgyűjtő
nyugati széle. A mintegy 55 település/településrész lakosságának száma kb. 125.825 fő.
Fő vízfolyásai: a Berettyó és az Ér-főcsatorna, melyek teljes vízgyűjtő területének 46%-a
esik Magyarország területére, 54%-a Romániában van.
Területhasználat szempontjából az alegység területének döntő része szántó, illetve rét-
legelő művelési ágú (1.sz. diagram), ez a mezőgazdasági eredetű, pontszerű és diffúz
jellegű szennyezés lehetőségét vetíti előre.
1.sz. diagram: Területhasználat

Vízföldtani jellemző, hogy az alegység területén a talajvíztükör mélységi
elhelyezkedésében igen jelentős különbségek tapasztalhatók. Átlagos mélysége a nyírségi
völgyekben 1-2 m, ugyanakkor a dombok alatt 4-8 m-rel áll a víztükör a felszín alatt. A
déli részen, a Berettyó-Körös vidéken domináns az igen magas talajvízállás. A talajvíz e
területen nyomás alatt áll.
Hidrogeológiai szempontból az alegység É-i harmadát adó Nyírségi terület jelentős
beszivárgási terület, negatív nyomásgradiensű. A Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi
rész L-alakú felszínalatti víztest alsó része található a Nyírség és a Berettyó, Körösök
völgy között, mely átmeneti terület, egyes vízadórétegekben negatív, máshol pozitív
nyomásgradiensű a nyomásállapot. A Berettyó, Körösök völgye egyértelműen feláramlási
terület.
A víztestek sérülékenysége nagymértékben függ attól, hogy hidrodinamikai feláramlási
vagy leáramlási zónába tartoznak. Az alegységen egy sekély porózus és egy porózus
víztest helyezkedik el leáramlási zónában, így ezeket sérülékenynek tekintjük.

Az alegységen található felszín alatti víztesteket az 1.sz. táblázat tartalmazza,
elhelyezkedésüket pedig az 1-2. sz. térképek mutatják be.



1.sz. táblázat: Felszín alatti víztestek

Víztest kód Név

pt.2.3 Délkelet-Alföld

pt.2.4 Északkelet-Alföld

p.2.6.2 Hortobágy, Nagykunság, Bihar
északi rész

sp.2.6.2 Hortobágy, Nagykunság, Bihar
északi rész

p.2.6.1 Nyírség déli rész, Hajdúság

sp.2.6.1 Nyírség déli rész, Hajdúság

p.2.12.2 Körös-vidék, Sárrét

sp.2.12.2 Körös-vidék, Sárrét

1.sz.térkép: Sekély porózus és porózus víztestek:



2.sz. térkép: Termál víztestek:

2.Felszín alatti víztestek és az azokkal kapcsolatban lévő védett területek jellemzése

A vízbázisvédelmi nyilvántartás szerint az alegységen lévő illetve az alegységet
valamilyen mértékben érintő 57 db közcélú felszín alatti vízbázisból 16 db rendelkezik
védőterület vagy védőidom kijelölő határozattal. A vízbázisok többségénél csak
védőidomot kellett kijelölni, azaz a sérülékenység ezeknél nem olyan nagymértékű.
Jelenleg 11 db felszín alatti vízbázist tekintünk sérülékenynek az alegységen.

3.sz.térkép: Határozati kijelöléssel védett vízbázisok:



Tápanyagérzékenység tekintetében a terület nem érintett. Az alegység területének kb. 50
%-a nitrátérzékenynek minősül a 2006-os és a 2013-as kijelölések alapján, ezt mutatja be
a 4.sz.térkép.

4.sz. térkép: Nitrátérzékeny területek:



A védett természeti területek (5.sz.térkép) állapotát jelentősen befolyásolja a kapcsolódó
felszín alatti vizek állapota. (és viszont!) Az alegységen mintegy 61 db ilyen területet
tartanak nyilván.

5.sz. térkép: Védett természeti területek

3.Az alegységre jellemző terhelések és hatások fő típusai, jelentős vízgazdálkodási
problémák

A kommunális szennyvízből eredő települési diffúz terhelés a csatornára nem rákötött
lakosok számától függ. Az alegységen 2010 és 2012 között 15 db kommunális
szennyvíztisztító üzemelt. A becslések alapján a 2012. évi csatornázottságot figyelembe
véve az alegységen 74284 LE-nek megfelelő nitrogén és foszfor szivároghatott be a
talajba a szennyvíz elszikkasztása miatt éves szinten. A településen lévő, szakszerűtlenül
kiképzett kismélységű kutak a szennyezés közvetítői lehetnek a mélyebb rétegek felé.
Az állattartás (baromfi, sertés, szarvasmarha) jelentős mértékű a területen (6.sz.térkép).
A felszín alatti 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. Jelenleg 5 db PRTR-köteles
állattartó telephely (3 sertés, 2 db baromfi) van az alegységen.

6.sz. térkép: Állattartó telepek



A mezőgazdaság diffúz terhelő hatása elsősorban a szerves-és műtrágyával kijutatott
nitrogén hatóanyag mennyiségétől függ. Az alegység területén az elmúlt években az
országos átlag alatti mennyiségben használtak fel nitrogén tápanyagot.
7.sz. térkép: Nitrogén terhelés



Az ipari tevékenységből eredő terhelő hatások nem olyan jelentősek, mivel a terület
alapvetően gyengén iparosodott. Kiemelendő, hogy az alegységen mintegy 40 db
bányászati területet tartanak nyílván. Jellemző a fluidum és az építőanyag bányászat.

8.sz. térkép: Ipari tevékenység



Felszín alatti víz szennyezést  elsősorban szénhidrogén illetve növényvédőszer okozott a
területen. A kármentesítések részben OKKP, részben pedig uniós forrásból rendeződtek, egy
kivételével már utómonitoring szakaszban vannak vagy teljesen befejezettek.
A régi szeméttelepeket az alegység területén rekultiválták és egy korszerű, regionális
hulladéklerakót létesítettek Berettyóújfaluban.
A közvetlen vízkivételek a sekély porózus víztesteken elsősorban az öntözőkutakon keresztül
valósulnak meg. Közvetett vízkivételként működnek:

• a belvíz elvezető csatornák,
• a bányatavak és
• az erdők.

9.sz. térkép: Vízkivétel a sekély porózus víztestekből



Közvetlen vízkivételként a porózus víztestekből kitermelt rétegvíz 40.5%-a ivóvízként
hasznosul. Jelentős még a mezőgazdaság öntözési és állattartási vízigénye is.

10.sz.térkép: Vízkivétel a porózus víztestekből



A termál víztesteket csupán 2 kisebb fürdő veszi igénybe az alegység területén. Együttes
vízkivételük nem haladja meg éves szinten a 360.000 m3-t.



Az alegység területén azonosított - az alegység és a víztest szintjén is - jelentős
vízgazdálkodási problémákat tartalmazza a 2. sz. táblázat:

2.sz. táblázat: Jelentős vízgazdálkodási problémák

Hajtóerő és terhelés megnevezése Víztest / védett
terület típusa A terhelés leírása A hatás leírása

Terhelés
jelentőségének

értékelése

1. Pontszerű szennyezések

Eutrofizációt okozó szerves- és
tápanyag szennyezés.

1.9.3 Egyéb, Állattartótelepekről
származó szennyvíz, szennyezés

 felszín alatti víz,
ivóvízbázis,
nitrátérzékeny
területek

Állattartótelepek szervestrágya és hígtrágya
tárolókból szennyezés

,Nitrátérzékeny területen a felszín
alatti víz szennyezése

Jelentős
alegység és víztest
szinten is jelentős

hatás

1.9.5 Egyéb, Szakszerűtlenül kiképzett
kutak felszín alatti víz

Szakszerűtlen kútkiképzésből származó
közvetlen szennyezőanyag bevezetés felszín
alatti vízbe.

a felszín alatti víz szennyezése

Jelentős
alegység és víztest
szinten is jelentős

hatás

2. Diffúz szennyezések
Sószennyezés

Kémiai (veszélyes anyag)
szennyezés, amely az emberi
egészségre és az élővilágra káros
(elpusztulás, elváltozás)

2.1 Települési csapadékvíz lefolyásból
származó szennyezés (burkolt felületek,
közlekedési területek, légköri kiülepedés)

felszín alatti víz
Települési területén szennyeződött (só,
elsőbbségi veszélyes anyagok, tápanyag, szerves
anyag) csapadékvíz lefolyás vagy beszivárgás.

Eutrofizációt okozó szerves- és
tápanyag szennyezés

Jelentős
alegység és víztest
szinten is jelentős

hatás

Eutrofizációt okozó szerves- és
tápanyag szennyezés

2.2 Mezőgazdasági területről (szántó,
ültetvény, legelő)

felszín alatti víz,
védett terület

Mezőgazdasági területekről származó erózió,
szennyezett lefolyás vagy beszivárgás.
Szennyezőanyagok: tápanyag, szerves anyag és
növényvédőszer.

Kémiai (veszélyes anyag)
szennyezés, amely az emberi
egészségre és az élővilágra káros
(elpusztulás, elváltozás)

Jelentős
alegység és víztest
szinten is jelentős

hatás

A terhelés a csatornázottság előrehaladásával
csökken.

Kémiai (veszélyes anyag)
szennyezés, amely az emberi
egészségre és az élővilágra káros
(elpusztulás, elváltozás)

2.6 Csatornahálózattal nem összegyűjtött
szennyvíz kibocsátás (csatornázatlan
területek)

felszín alatti víz,
ivóvízbázis,
nitrátérzékeny
területek

a felszín alatti víz szennyezése

Jelentős
alegység és víztest
szinten is jelentős

hatás

4.A felszín alatti vizek és az azokkal kapcsolatban lévő védett területek monitoring
programja.



A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle feltáró program működik,
ebből kettő mennyiségi, négy kémiai monitoring. A vízszint-mérési program (HUGWP_Q1)
keretében 59 db kútban mérik a vízszintet. A vízhozam mérési program (HUGWP_Q2)
keretében az alegységen csak a berettyóújfalui fürdő 3.sz.hévízkútjában és 3 db figyelőkútban
mérnek rendszeresen vízhozamot.  A program végrehajtói a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
illetve az üzemi adatszolgáltatók. A sérülékeny külterületi program (HUGWP_S1) a sekély
porózus víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó, rét-legelő, erdő,
szőlő, vagy gyümölcsös található (2 db). A sérülékeny belterületi program (HUGWP_S2)
ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak az ipari területeken, vagy településeken
elhelyezkedő kutakban (2 db). A védett rétegvíz programban (HUGWP_S3) 41 db
monitoring pont van, amelyből 40 db porózus víztestbe fúrt termelőkút, 1db pedig figyelőkút.
A termálvíz programban (HUGWP_S4) 4 db termálkút van. A vízminőségi monitoring
működtetéséről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Mérőközpontja gondoskodik, kisebb
részben - a távlati vízbázisokon - pedig a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, illetve az üzemi
méréseken keresztül a vízhasználók.
Az operatív monitoring 4 alprogramot tartalmaz. Az alegység területén ezen időszakban
nem volt kijelölve az operatív programban részt vevő kút.

5.Felszín alatti víztestek és a védelem alatt álló területek állapotának értékelése,
minősítése.

A víztestek mennyiségi és kémiai állapotának minősítését mutatják be a 11-12. sz. térképek:
11.sz. térkép: Víztestek mennyiségi állapota



12. sz. térkép: Víztestek kémiai állapota



A 3. sz. táblázatban zöld szín jelzi az előző tervezési ciklushoz képest javuló, piros szín pedig
a romló minősítést:

3.sz. táblázat: Víztestek állapotának változása a VGT1-hez képest



Összesített minősítés: Az elvégzett tesztek alapján a 8 db felszín alatti víztest közül 3 db
jó állapotú, 5 db állapota pedig gyenge. Az eredmények azt mutatják, hogy a felszínhez
közeli sekély porózus víztestek vannak a legrosszabb állapotban mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból.

A védelem alatt álló területek állapotáról az alábbiak mondhatók el:
A vízbázisvédelmi nyilvántartás szerint alegységi szinten 16 db közcélú felszín alatti
vízbázis rendelkezik védőterület vagy védőidom kijelölő határozattal. A fennmaradó 41
db vízbázisnak nincs jogerős határozata, ezek közül 8 db (20%) sérülékeny földtani
környezetű vízbázis. A vízbázisok veszélyeztetettségét leginkább az okozza. A
belterületek és a mezőgazdasági területek aránya a 8 db sérülékeny földtani környezetű
vízbázison meghaladja a 75%-ot, vagyis ezek jelentősen veszélyeztetettek. A földtani
közeg és a felszín alatti víz tényleges szennyezettségéről rendelkezésre álló adatok szerint
az alegységen szennyezett terület nem érint vízbázis hidrogeológiai védőterületet.
A nitrátérzékeny területek állapota - a második nitrát jelentés alapján - jónak mondható,
hiszen a 2008-2011 periódusban a 46 monitoring pont közül egyetlen egyben sem haladta



meg az átlagos nitrát tartalom az 50 mg/l értéket, továbbá a maximális nitrát
koncentrációk sem voltak nagyobbak ennél az értéknél. A maximum koncentrációk
alapján számolva sem prognosztizálható, hogy a változás elérné bármely ponton az 50
mg/l értéket a következő 4 éves periódus végére. A felszín alatti vizes monitoring pontok
adatainak kiértékelése alapján a felszín alatti vizek állapota nagyon lassan, de javult a két
nitrát jelentés közötti időszakban.
A természeti értékei miatt védett területek állapotának értékelése minden olyan Natura
2000 területre el lett végezve, amelyen víztől függő élőhelyek találhatók. Az értékelés
eredménye a 13. sz. térképen látható:

17 jelentősen károsodott,

14 károsodott,

1 kevésbé károsodott,

3 nem, vagy alig károsodott, víztől függő Natura 2000 terület van az alegységen.

13.sz. térkép: Natura 2000 területek állapota



Környezeti célkitűzés a jó állapot elérése 2027-ig az alegység területén lévő, gyenge
állapotú víztesteken illetve a védelem alatt álló területeken.



6.Tervezett intézkedések az alegység területén

Az alegység területén a víztestek jó állapotának fenntartásához és a gyenge állapotú víztestek esetében a jó állapot eléréséhez szükséges
intézkedéseket tartalmazza a 4.sz. táblázat:

4.sz. táblázat: A VGT2 tervezett intézkedései

VGT szerinti
azonosító Intézkedések rövid leírása,  megnevezése

2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE
2.1

A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken

2.2 Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása az alapot meghaladó mértékben önkéntes agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében

2.3 Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében

2.4 Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió)

2.5 A szennyvíziszap mezőgazdasági területen való hasznosításának szabályozásának felülvizsgálata (követelmények és tilalmak).

2.6 A szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának elősegítése

2.7 Szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának összehangolása az agrár-környezetgazdálkodási programokkal

3. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ PESZTICID SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE

3.1 Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása EU Peszticid Irányelv alapján (szántó, ültetvények és legelő esetén)

3.2 Növényvédőszerek alkalmazásának korlátozása agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében

4. BEKÖVETKEZETT SZENNYEZÉSEK CSÖKKENTÉSE, FELSZÁMOLÁSA, BELEÉRTVE A FELHAGYOTT SZENNYEZETT TERÜLETEK KÁRMENTESÍTÉSÉT

4.1 Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás)

4.2 A kármentesítés jó gyakorlatainak továbbfejlesztése

7. A VÍZJÁRÁSI VISZONYOK JAVÍTÁSA ILLETVE VÍZKIVÉTELEK, MÁS VÍZTESTRE TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK ÖKOLÓGIAI HATÁSAINAIK CSÖKKENTÉSE



7.1 A belvízelvezető rendszer módosítása

7a. ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

7a.2 Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése

7a.3 Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli vízhasználatok, megszüntetése, legalizálása).

7a.4 Alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása

7a.5 Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és korszerűsítése

8. A VÍZ HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK, AZ ÖNTÖZÉS, AZ IPAR, AZ ENERGIATERMELÉS ÉS A HÁZTARTÁS TERÜLETÉN

8.1 Víztakarékos megoldások alkalmazása  növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság)

8.2 Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése

8.4 Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban
13. IVÓVÍZBÁZISOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK (VÉDŐTERÜLETEK, PUFFERZÓNÁK)

13.1 Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, az EU Ivóvíz Irányelvnek megfelelően (Az Ivóvízminőség Javító program befejezése, + monitoring)

13.2
Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása)

13.3

A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások, vízbázis-védelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való
megegyezés)

13.4 Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása

21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA

21.1 Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése

21.5 Illegális  hulladéklerakók felszámolása,  a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása

21.7 A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés)

21.8 Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra.

21.10 Csatornahálózatok rekonstrukciója



31. BESZIVÁROGTATÁS, VISSZASAJTOLÁS KORSZERŰSÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA

31.1 Talajvízdúsítás szabályozása

31.2 Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása

33. KÁROSODOTT VÍZI ÉS VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME A VÍZJÁRÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOKKAL SZEMBEN, AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL

33.2 A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések, beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a természetvédelmi igények
kielégítésére

36. SZAKSZERŰTLENÜL KIKÉPZETT KUTAK ELLENŐRZÉSE, REKONSTRUKCIÓJA, FELSZÁMOLÁSA

36.1 Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása


