
Ágoston Bence, Masa-Csiszer Ildikó: A felszín alatti vízhasználatok változása (1995-
2015) a Maros völgy magyarországi szakaszán

Előadásunkban először röviden bemutatjuk hidrogeológiai viszonyokat, majd az ehhez
szorosan kapcsolódó vízbázis védelemről is ejtünk néhány szót. Ezt követően elemezzük a
felszín alatti vízhasználatokat víztestenkénti (sp.2.13.1, p.2.13.1, sp.2.13.2 déli fele, p.2.13.2
déli fele) érintettség vonatkozásában. Részletesen kitérünk a talajvíz és rétegvíz használatok
változásaira. A térségre csak kissé jellemző termálvíz hasznosítás változásaival csak
érintőlegesen foglalkozunk.

A vizsgálati területet és az érintő felszín alatti víztesteket 1-3. ábrák mutatják be.

1.ábra. porózus termál víztestek 2. ábra. porózus víztestek

3. ábra. sekély porózus víztestek

1. Vízföldtan

A vizsgálati területen a talajvíztartó képződmények a holocén és felső-pleisztocén
korú, homokos, illetve löszös rétegekhez köthetők. A képződmények általános elterjedésűek a
területen, azzal a területi megoszlással, hogy amíg a holocén korú homokos, agyagos
képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások allúviuma mentén, addig a valamivel idősebb



felső-pleisztocén löszös, agyagos– löszös képződmények a vízfolyások közötti területeken
jellemzőek. A talajvíztartó vastagságát néhány méterre, estenként néhány tíz-méterre
becsülhetjük. A talajvízszint a felszíni domborzatot követi, mélysége 2–4 m-rel a felszín alatt
jellemző. A Vízgyűjtő gazdálkodási Terv 2 (VGT2) szerint a tervezési területet az alábbi
sekély porózus víztestek érintik: sp.2.11.2 (Alsó-Tisza völgy), sp.2.13.2 (Körös-Maros köze),
sp.2.13.1 (Maros hordalékkúp). Ezen víztestek határai teljes mértékben megegyeznek a
következőkben részletezett porózus víztestek: p.2.11.2 (Alsó-Tisza völgy), p.2.13.2 (Körös-
Maros köze), p.2.13.1 (Maros hordalékkúp) határaival. A sekély és hideg porózus víztestek
közötti mélységbeli határvonal kb. 30 méteres mélységben húzható meg.
A talajvizekre szűrőzött kutak átlagosan 400-500 l/p max. vízhozamúak (a torontáli területen
200-300 l/p), a talajvíz nyomás alatti (feszített) víztükrű. A vizek minősége a felszíni
szennyező hatásoknak kitett, így csak alacsonyabb rendű vízigények kielégítésére alkalmas. A
talajvíztartó alatti hideg porózus rétegek hidrogeológiai felépítését a tervezési terület nyugati
részén alapvetően meghatározza, hogy a "dunai földtani szerkezeti árok" legnagyobb
mélységét Hódmezővásárhely - Makó vonalában éri el. A terület átmenetet képvisel a kiemelt
helyzetben levő Maros hordalékkúp, illetve az ezzel északon és nyugaton határos mély
medencék között, ez tükröződik a területet felépítő negyedidőszaki folyóvízi képződmények
földtani felépítésében is.

2. Vízbázisvédelem

EU 1991. szeptemberében Hágában tartott miniszteri konferenciáján döntés született a felszín
alatti vizek fenntartható használatáról, mivel az EU országok gyakorlata veszélyezteti a
felszín alatti vizeket.
Ezt felismerve a Kormány 3058/3581/1991. (XII.9.) határozatával az ivóvízbázisok
védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását írta elő.
Több éves előkészítés után Ivóvízbázisvédelmi Program indult Magyarországon 1994-től a
sérülékeny távlati vízbázisok, 1996-tól a sérülékeny üzemelő vízbázisok vonatkozásában.

A 2249/1995 (VIII.31.) Korm. Határozatban már kiemelt feladatként jelent meg a
vízbázisvédelem kérdése.

Távlati vízbázis

A 36.1 számú, Magyardombegyház megnevezésű távlati lokális vízbázis Békés megyében, a
Maros hordalékkúpon, Magyardombegyház község nyugati oldalánál, Battonya és
Mezőkovácsháza városok külterületének találkozásánál helyezkedik el.

A vízkutatási program során lemélyített fúrások alapján ismertté vált, hogy a vízbeszerzés
szempontjából kedvező összlet 140-150 m-es mélységig települt. Mélyebben az agyagos-
iszapos üledékek túlsúlya a jellemző, a porózus rétegek szemcsemérete is finomabb, mint a
felsőbb szintekben. A távlati vízbeszerzésre előirányzott térségben a felső 140-150 m-en belül
- a 85-100 m-ek közötti mélységszakasz kivételével - a porózus rétegeket nem különítik el jól
lehatárolható féligáteresztő, vagy vízzáró képződmények. A sekély és mélyebb rétegvizek
jövőbeni termelésére előirányzott Magyardombegyház (36.1) távlati vízbázison 1995-97.
években - a biztonságba helyezés I. ütemében - végeztek feltárásokat. A munkálatok
részeként kiépítették a 4 kútból álló I/f (1995), majd az 5 kútból álló II/f jelű figyelő
kútcsoportokat (1996). A tervek szerint a távlati vízbázis 6000 m3/napos rétegvíz termelését



az I/f és II/f-s figyelő kútcsoportok közötti területen telepített 2 db kúthármas biztosítaná. A
termelő kutak előirányzott mélysége kútcsoportonként 50 m, 70 m és 145 m. A távlati
vízbázis területén létesített 2 db figyelő kútcsoport tagjainál a talajvízre és a rétegvízre
telepített kutak vízminősége élesen elkülönül. A nátrium-kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos összetételű talajvizek nagyobb sótartalmúak és keménységűek a
rétegvizeknél. A sekélyebb rétegvízkutak vizében továbbra is domináns kation a kalcium, a
nátrium valamivel kisebb arányú. A kalcium és magnézium kationok mélységirányú
csökkenésével összefüggésben a vizek keménysége is kisebbé válik. A rétegvizek közös
jellemzője a mélység irányában csökkenő oldott anyag-, és növekvő nátrium tartalom.
Mindkét kútcsoport legmélyebb kútjainak vízminőségi típusa nátrium-hidrogénkarbonátos
összetételű.

Ugyancsak az 1990-es évek közepén a „36. Maros Hordalékkúp” Távlati Vízbázison további
45 db. figyelő kút létesült túlnyomó részt a térségre leginkább jellemző mezőgazdasági
tevékenység (kemikáliák, növényvédő szerek, állattartó telepek, majorok) felszín alatti
vízadókra gyakorolt hatásának nyomon követése céljából. Felhagyott kommunális
szemétlerakók (Kunágota, Medgyesegyháza) felszín alatti vizekre gyakorolt hatását, valamint
a települési hatást (főleg a belterületen történő szikkasztás) is monitorozzák figyelő kutak a
távlati vízbázison (Magyardombegyháza). A diagnosztikai vizsgálatok megállapították, hogy
a vízbázis földtanilag sérülékeny, felszíni hidrogeológiai védőterület kialakítása szükséges. A
vízbázis védelmét szolgáló 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidom a felszínig ér, így a
„B” zónát ki kell jelölni.

Jelenleg a távlati vízbázis területén nincs ivóvíz kitermelés, ezt a vízbázist az Ivóvízminőség
javító Program során történt fejlesztések nem érintették.

Üzemelő vízbázisok

A tervezési területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletben megnevezett
védőterületek és védőidomok a vízművek által üzemeltetett üzemelő vízbázisok ivóvíz
kútjainak csak egy részére állapították meg. Mivel a Maros Hordalékkúp sérülékeny földtani
környezetben helyezkedik el, ezért az 1990-es években bekerült az Állam által finanszírozott
Üzemelő Vízbázisvédelmi Célprogramba. Ebben az alábbi települési és regionális vízművek
kerültek vizsgálatra:

Ivóvízbázis megnevezése Védendő Beruházás

vízkészlet időszaka

(m3)

Békés megyei regionális vízbázisok:

Közép-békési Regionális Vízmű Medgyesbodzási vízbázisa 15 000 (1997-2000)



Mezőkovácsháza Kistérségi Vízmű Mezőkovácsházi vízbázisa, 2 600 (1998-2000)

Mezőkovácsháza Kistérségi Vízmű Végegyházi vízbázisa 400 (1998-2000)

Orosháza Kistérségi Vízmű Csanádapácai vízbázisa 18 000 (2000-2002)

Békés megyei települések:

Battonya Városi Vízmű vízbázisa 2 600 (2001-2004)

Csanádapáca Községi Vízmű vízbázisa 600 (2000-2001)

Dombegyház Községi Vízmű vízbázisa 600 (2002-2004)

*Kardoskút Községi Vízmű vízbázisa 200 (tartalék vb.)

Kaszaper Községi Vízmű vízbázisa 600 (2003-2005)

Kevermes Községi Vízmű vízbázisa 700 (1999-2001)

Kunágota Községi Vízmű vízbázisa 600 (2002-2004)

**Magyarbánhegyes Községi Vízmű vízbázisa 500 (2004-2006)

Medgyesegyháza Községi Vízmű vízbázisa 1 100 (2000-2001)

+ Bánkút Vízmű vízbázisa 100

Mezőhegyes Városi Vízmű vízbázisa 4 000 (1997-2000)

Nagybánhegyes Községi Vízmű vízbázisa 500 (2003-2005)

*Orosháza Városi Vízmű vízbázisa 8 000 (tartalék vb.)

*Pusztaföldvár Községi Vízmű vízbázisa 500 (tartalék vb.)

Tótkomlós Városi Vízmű vízbázisa 1 700 (2001-2003)

Csongrád megyei települések:

Ambrózfalva Községi Vízmű vízbázisa 200 (2001-2003)

Csanádalberti Községi Vízmű vízbázisa 150 (2001-2003)

Csanádpalota Községi Vízmű vízbázisa 900 (2002-2004)

Nagyér Községi Vízmű vízbázisa 150 (1999-2001)

Pitvaros Községi Vízmű vízbázisa 350 (1999-2001)

Összesen: 60 250

*Nem lettek megvizsgálva „tartalék” vízbázisként szerepeltek a vízbázisvédelmi
célprogramban. Egyik településen sincsen jelenleg üzemelő vízmű. A meglévő vízműkutak



nem működnek. Mind a három település az Orosháza Kistérségi Vízmű Csanádapácai
Regionális Vízbázisáról kapja a vizet.
** Pénzhiány miatt nem lett befejezve
Ezen vizsgálatok dokumentációi, eredményei átadásra kerültek a tulajdonos
Önkormányzatokon keresztül az üzemeltető Vízművek részére, akik a kiépült monitoring
rendszert azóta üzemeltetik. Az Ivóvízminőség javító Program keretei belül történt vízmű
fejlesztések következtében a tervezési területen található települési és regionális vízművek
többségét jelenleg üzemeltető Alföldvíz Zrt. több települési vízmű termelésből való kivonását
valósítja meg (Ambrózfalva, Csanádalberti, Pitvaros, Csanádpalota, Battonya, Mezőhegyes,
Tótkomlós), 2018 után pedig (Magyarbánhegyes, Dombegyház), helyettük regionális
rendszerekről történik majd ezen települések ivóvízzel történő ellátása.

A tervezési területen Igazgatóságunk nyilvántartása szerint jelenleg az alábbi települések
vízművei rendelkeznek védőidom-védőterület kijelölő határozattal:4. ábra

4
. ábra. védőidom-védőterület kijelölő határozattal rendelkező vízbázisok

A védőterületi határozatok kiadásában jelentős elmaradás van. A határozat kiadásának
akadályát sok esetben az jelenti, hogy a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szabályozása
(korlátozások és tiltások) nem egyértelmű, így a rendelet előírásainak és mellékleteinek
felülvizsgálata indokolt, hiszen a rendelet megalkotása óta eltelt majd két évtized, miközben a
vízvédelmi szabályozás jelentősen fejlődött.

A Víz Keretirányelv 7. cikk előírja, hogy monitoringozni kell azokat a víztesteket,
amelyekből napi átlagban több mint 100 m3 ivóvizet termelnek ki. Az ivóvízkivételek



védőterületein belül a monitoringot ki kell terjeszteni minden olyan anyagra, mely szerepel az
„Ivóvíz Irányelv” követelményrendszerében (201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet) és hiányzik a
VKI által megadott általános paraméter és veszélyes szennyezőanyag listáról, kivéve, ha
jogszabály más módon rendelkezik. E monitoring program működtetői azok az üzemeltetők,
akik emberi fogyasztásra vizet termelnek ki, azaz a vízművek és az élelmiszeripari üzemek. A
mintavétel gyakoriságát és a vizsgálatok körét a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002
(IV. 25.) KöViM rendelet határozza meg.

A vízbázisok veszélyeztetettségét leginkább az okozza, hogy a vízbázisok jelentős része vagy
nem rendelkezik jogerőre emelkedett védőterületi határozattal, vagy az annyira általános,
hogy abban a vízbázisra vonatkozó korlátozások, intézkedési kötelezettségek nem jelennek
meg. Ennek következtében a sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok (A Maros-
Hordalékkúpon lévők ilyenek) túlnyomó részén a védelembe helyezés lépései elmaradtak, a
biztonságba helyezés nem történt meg.

Annak ellenére, hogy vízbázisok belső és külső védőövezetének védelmére szigorú előírások
vonatkoznak, mégis számos potenciális pontszerű szennyezőforrással kell számolni, melyek a
havária jellegű szennyezések miatti kockázatot jelentenek.
A hidrogeológiai védőövezetek területén a diffúz szennyeződések nagy része a települési és a
mezőgazdasági területhasználatú területekről származik.
A VKI szerint a napi 10m3 ivóvizet szolgáltató, vagy 50 fő ivóvízellátását biztosító (jelenleg
működő vagy erre a célra távlatilag kijelölt) vízkivétel környezetét (az érintett víztestet vagy
annak a tagállam által kijelölt részét) védelemben kell részesíteni. Ennek a hazai joggyakorlat
a közcélú vízbázisok esetén megfelel.
A VGT2 feltárta, hogy a vízbázis védelem hatékonysága nem elegendő, a vízbázisok 60 %-
nak nincs kijelölt védőidoma/védőterülete, és a biztonságba helyezés folyamata sem
megnyugtató módon halad. A Maros hordalékkúp talán pozitív kivételt jelent az Állam
korábbi szerepvállalása miatt.
A védőterületek kijelölését azonban fel kell gyorsítani és a vízbázis védelmet a mindennapi
gyakorlatban hatékonnyá kell tenni, hiszen ez nagyban segítené a felszín alatti víztestek
állapotának megőrzését és azok javulását is. 2022-ig az összes üzemelő vízbázisnak kijelölt
védőterülettel kell rendelkeznie. Jelenleg nem áll rendelkezésre pályázati forrás a
diagnosztikák elvégzéséhez, ezért új diagnosztikák esetén a költségeket az üzemeltetőnek kell
állni.

3. Felszín alatti vízhasználatok változása

Talajvíz

A talajvizes vízadóból (max. 30m talpmélységű kutakkal felszínre hozott víz) történő
vízkitermelések értékelése a legbizonytalanabb a felszín alatti vízhasználatokat illetően.
Hiszen ezen kutaknak (melyek csaknem mindegyikét öntözésre használják) csak kis része
rendelkezik üzemelési vízjogi engedéllyel és még ezeknek is csak elenyésző hányada
kataszterezett. Tehát a kút nyilvántartásban nem szerepel. A Vízkészlet Járulék Program
(VKJ) természetesen csak a határozattal rendelkező vízhasználatokat tartalmazza. A tényleges
vízkitermelés a nagy számú, engedély nélkül fúrt kút miatt a sekély víztestekből (sp.2.13.1,



sp.2.13.2 déli fele, sp.2.11.2) jóval több. Ezt csak becsülni lehet, több szakértő szerint is csak
a 10%-ról van tudomásunk. A VKJ program szerinti talajvíz lekötés-termélés az elmúlt húsz
évben az alábbiak szerint változik:5.-8.ábra.

5. ábra.

6. ábra.



7. ábra.

8. ábra.

Látható, hogy a tervezési terület egészét illetően jelentős változás a nyilvántartott adatok
szerint a talajvíz lekötését és kitermelését illetően nem tapasztalható. A víztestenkénti



vizsgálatok közül a Maros hordalékkúp ad teljes képet, hiszen a teljes víztest része a vizsgálati
területnek.

Rétegvíz

A rétegvíz (hideg porózus víztestek) esetében illegális vízhasználatról feltételezhetően már
kevésbé beszélhetünk. Leginkább a kb. 50m talpmélységig mélyített kutakkal kitermelt vizek
esetében lehet ezzel számolni, melyeket főleg – az illegálisan fúrt talajvizes kutakhoz
hasonlóan – öntözési céllal mélyítettek. Ezek aránya viszont már jóval kisebb.

A rétegvizes vízadókból történő víz kitermelés jelentős részét a vízművek adják (ivóvíz).
Előfordul még valamilyen ipari tevékenység során az adott technológiai folyamatokra
felhasznál rétegvíz, mezőgazdasági tevékenység: elsősorban öntözés (főleg a Tisza völgyben)
és a fürdők esetében is számolhatunk rétegvíz felhasználással.

A VKJ program szerinti rétegvíz lekötés-termélés az elmúlt húsz évben az alábbiak szerint
változik:9.-12.ábra.

9. ábra.



10. ábra.

11. ábra.



12. ábra.

A rétegvíz adatok – mint az ábrák adattartalmának egységességéből is látható – jobban
tükrözik a valóságot. Megfigyelhető a csökkenő tendencia a lekötés és termelést illetően is. A
tervezési terület egészét figyelembe véve csaknem a felére csökkent a rétegvíz lekötése és
termelése is. Ez megmutatkozik a vízadó rétegek visszatöltődésében is, hiszen pl. a 1960-
1970es években fúrt kutak fúráskori pozitív nyugalmi vízszintjei visszatértek.

Termálvíz

A VKJ program szerinti termálvíz lekötés-termélés az elmúlt húsz évben az alábbiak szerint
változik:13.-15.ábra.

A termálvíztestek méretéből következik, hogy ezeket csak kis mértékben érinti a mintaterület,
így a két érintett termálvíztestre vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek, hiszen azok nem
reprezentálják a teljes termálvíztest lekötés-termelési adatait.

Az adatokból szembetűnő, hogy rétegvízhez hasonlóan a termálvíz vonatkozásában is a
lekötés és termelés szintén csökkenő tendenciát mutat.



13. ábra.

14. ábra.



15. ábra.

A Vízkészlet Járulék Programból származó adatok a valósághoz képest sajnos csak
tájékoztató jellegűnek tekinthetők. Azokban leginkább a tendenciák változásainak nyomon
követését érdemes szem előtt tartani. Elemzéseinket is ezen szemlélet szerint végeztük.

Szeged, 2016. június 21.
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