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1. Bevezetés 

Magyarország a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (VGT) kapcsán számos monitoring 

tevékenységet végez a felszíni vizek állapotának felmérése érdekében. Ezeknek a 

vizsgálatoknak egyik fontos része a víztestek hidromorfológiai monitoringja és 

állapotértékelése. Az EU Víz Keretirányelv hatályba lépése óta számos hazai és nemzetközi 

tanulmány, valamint EU direktíva jelent meg a témában, ennek ellenére jelenleg nem áll 

rendelkezésre a hazai szakemberek részére egy egységesen elfogadott módszertan. 

Jelen tanulmány a „Hidromorfológiai állapotfelmérés módszertani megalapozása 

dombvidéki kisvízfolyásokra” című MSc-s diplomamunkám kutatásaira (korábbi külföldi és 

hazai gyakorlatok áttekintésére és értékelésére) épül. Célom az erre alapozott módszertan 

kidolgozása, továbbá módszertan gyakorlati alkalmazásának, lehetőségeinek és mérési 

eredményeinek bemutatása a KDVVIZIG területén elhelyezkedő kisvízfolyásokkal 

kapcsolatban. 

2. Korábbi magyar és külföldi módszerek rövid bemutatása 

2.1. Hidromorfológiai vizsgálatok a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés vonatkozásában 

A VGT-ben 5 osztályba sorolják a víztestek hidromorfológiai elemeit, viszont egy 

víztest ökológiai állapotában nem jelenik meg fajsúlyosan a hidromorfológiai jellemzők 

szerinti minősítés. Ahogy az alábbi ábrán is látszik, a hidromorfológiai elemek szerinti 

minősítés kiváló, vagy kiválónál rosszabb lehet, tehát a kiváló állapot alatti minősítéseket egy 

csoportba foglalják. Előfordulhat például, hogy egy víztest a morfológiai állapotára gyenge 

minősítést kap, viszont minden más (biológiai elemek, fizikai-kémiai elemek) kiváló, az 

ökológiai állapota így nem romlik gyengére, hanem csak jóra. 

 

1. ábra: A felszíni vizekre vonatkozó minősítés sémája a VGT-ben 
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A vízrajzi elemeket a műszaki előírásoknak megfelelően - általában folyamatosan, az 

adott vízjárási helyzettől függően mérik. Ez vízállás esetében általában óránként adatokat 

szolgáltat, míg a hagyományos lapvízmércéknél napi leolvasás történik. (A legtöbb 

állomáson, amely a vízügyek kezelésében lévő vízfolyáson van, már digitális regisztráló 

műszer működik, amely beállítástól függő, a vízállásváltozásnak megfelelő gyakorisággal 

mér.) A vízhozam tekintetében idősor ott áll rendelkezésre, ahol a vízállás-vízhozam 

összefüggés (Q-H görbe) alapján a folyamatos vízszintmérés alapján meg lehet becsülni a 

vízhozamot, vagy ahol hitelesített mérőműtárgy ill. néhány helyen beépített ultrahangos 

vízhozammérő műszer van. A VKI monitoring hálózatban 293 helyen nincsen kiépített 

vízrajzi állomás, ezért ezeken a helyeken a hidrológiai hasonlóság, lefolyási vagy vízmérleg 

modell alapján lehet megbecsülni a vízhozamot. E helyeken a vízminőségi mintavételezéssel 

egy időben expedíciós mérések is történnek, amikor a terepviszonyok függvényében 

köbözéssel, mérőlappal (bukóval), jelzőanyaggal, sebesség-terület módszerrel, ultrahangos 

műszerrel, vagy úszóval határozzák meg a vízhozamot. 

A morfológiai elemek egy részét a monitoring helyhez kötődő hidrológiai mérésekkel 

együtt mérik, másik, statikusabb részét (töltések, keresztgátak, zsilipek, meder- és 

partburkolatok stb.) országosan téradatbázisban és a hozzá kötődő adattáblákban gyűjtik. 

A monitoring helyen történő vizsgálatokhoz helymeghatározó műszerekre, mélység és 

üledékvastagság mérő eljárásokra, valamint a mederanyag mintázására is szükség van. A 

legtöbb vizsgálat nem igényel különösebb eszközöket, csak módszeres terepi/térképi 

méréseket: például a meder meanderezettségének (kanyargósságának) meghatározása úgy 

történik, hogy a sodorvonalat feltérképezik, majd az adott szakasz tényleges hosszát elosztják 

a két végpont közötti távolsággal. A mélység és iszapvastagság vizsgálatához szelvények 

mentén mérőrúddal, vagy ultrahangos műszerrel felmérik az aljzatot. A mederanyag és a 

lebegtetett hordalék mintázása és elemzése szabvány ill. műszaki előírás szerint történik. 

A téradatbázisok és nyilvántartások a vízjogi engedélyekre, vízikönyvi hatósági 

nyilvántartásra és a vízügyi igazgatási szervek (vagyonkezelői) adatszolgáltatására építenek. 

Részletes hidromorfológiai felméréseket legutóbb 2008-ban készítettek az ország 

felszíni vizein, ennek leírását a következő fejezet tartalmazza. 

(forrás: A Duna-vízgyűjtő magyarországi részének vízgyűjtő-gazdálkodási terve) 

2.2. A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának 

intézményfejlesztése projekt (2008-2009) 

A 2008-ban indult projekt fő célja a magyarországi felszíni vizek új hidromorfológiai 

monitoring rendszeréhez tartozó intézményi háttér kialakítása volt. A hidromorfológiai 

eljárások, adatok és feldolgozások elindítása már a VGT készítése végett is halaszthatatlanul 

fontos volt, továbbá a tervezés, majd a végrehajtás hatásvizsgálatánál is fontos szerepet 

szántak a monitoring eredményeinek felhasználásának. 

Fentiekhez a projekt módszertani, végrehajtási és irányítási eszközöket és speciális 

adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket valósított meg. 

A nagy és közepes méretű vízfolyások, csatornák mellett több dombvidéki kisvízfolyás 

felmérése is megtörtént. A referenciaszelvényeket (szakaszokat) tartalmazó vízfolyásokat a 
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VGT szerinti tipológia alapján határozták meg úgy, hogy kiválasztottak olyan vízfolyásokat, 

amelyek jól jellemeznek egy adott tipológiai típust. 

Egy adott helyszínen végrehajtott felmérés dokumentációja a következőket tartalmazta: 

- terepi jegyzőkönyvként használt, helyszíni bejegyzéseket tartalmazó hidromorfológiai 

adatlap, 

- helyszíni mérések további jegyzőkönyvei (vízhozammérés, szintezés, stb.) vagy azok 

másolatai. 

A végleges hidromorfológiai adatlap az alábbi adatokat tartalmazta: 

- a helyszín leírása (vízfolyás megnevezése, koordináták, helyszínrajz); 

- morfológiai adatok (völgyszelvény felmérése, mederanyag, lebegtetett hordalék, 

iszapvastagság); 

- hidrológiai adatok (vízhozammérés eredményei, fenékesés, vízszínesés, 

sebességeloszlás); 

- fizikai és kémiai jellemzők (levegő hőmérséklet, vízhőfok, víz színe és szaga, pH, 

fajlagos vezetőképesség, oldott oxigén, oxigén telítettség, NH4+-N, NO2-N, NO3- N, 

PO4-P, KOIk); 

- környezeti adatok (hullámtér/parti sáv jellemzése, növényzet leírása, környékbeli 

műtárgyak és műszaki beavatkozások leírása); 

- képi dokumentáció. 

2.3. Az EN 15843:2010 európai szabvány 

Az alábbi, dőlt betűvel szedett szövegrészletek a szabvány magyar fordításának 

bevezető, annak tartalmát bemutató fejezetéből, ill. a 4.1-es pontjából származnak: 

„A vízfolyások “minőségének” értékelése Európában az utóbbi 20 évben egyre inkább 

előtérbe került. A kezdeti, szerves szennyezésekre fókuszáló mérések helyett egyre inkább a 

kémiai és biológiai paraméterek elemzési módszerei kerülnek előtérbe. Később számos 

európai ország fejlesztett ki a vízfolyások hidromorfológiai tulajdonságait elemző 

módszereket is. Az EU Víz Keretirányelv megerősítette a vízfolyások minőségvizsgálatának 

általános szükségességét azzal, hogy megköveteli az “ökológiai állapot” megállapítását a 

makrofita, fitobentosz, makrogerinctelen és hal élőlényegyüttesek alapján. Az Irányelv 

megköveteli azt is, hogy a hidromorfológiai és fiziko-kémiai állapotok képesek legyenek a 

biológiai közösségek támogatására, habár a hidromorfológiai állapotértékelés csak a kiváló 

állapotot jelöli ki. Az EN 14614 “Vízminőség. Útmutató szabvány folyóvizek hidromorfológiai 

jellemzőinek érékeléséhez” terepi felmérésekhez és az egyes tulajdonságok méréséhez ad 

útmutatót, miközben ez a szabvány a vízfolyások hidromorfológiai jellemzőiben emberi 

hatásra végbement változások értékelését támogatja.” 

„A szabvány célja a vízfolyások medrében, partján, parti sávjában és árterében leírni a 

hidromorfológiai változások mértékét. Ezek a változások két csoport szerint vannak vizsgálva: 

a nagyobb csoport tartalmazza az alaptulajdonságokat, a kisebb csoport az kiegészítő 

tulajdonságokat. Az alaptulajdonságok azokat a természetes állapottól való eltéréseket 

jellemzik, amelyek a vízfolyás hidromorfológiájára gyakorolt emberi tevékenységből 

származnak. A kiegészítő tulajdonságok közül néhány az élőhely minőségének értékeléséhez is 

hozzájárul. Az előbbi a víz típusának ismerete nélkül is megadható a terepi mérések, 
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távérzékelési módszerek, térképelemzések és helyi tudás felhasználásával. Utóbbi megköveteli 

a típusspecifikus tudást.” 

A fent idézett szövegrészletek jól körülírják a szabvány létjogosultságát és céljait. A 

módszertana tulajdonképpen a VGT-ben alkalmazott módszer, és több ország 

hidromorfológiai felmérési gyakorlatának alapja, a vizsgálandó jellemzőktől a pontozási 

szisztémáig. 

1. táblázat: A változások értékelésékhez használt tulajdonságok alap- és kiegészítő kategóriái a szabvány szerint 

Kategória Alap Kiegészítő 

1.Vízfolyás geometriája   

1a Vízfolyás rajzolata X  

1b Mederszelvény (hossz-szelvény és keresztszelvény) X  

2. Mederanyag   

2a Mesterséges anyagok előfordulása X  

2b Mederanyag “természetes” vagy megváltozott tulajdonságú  X 

3. Vízfolyás vegetációja és szerves törmelékek   

3a Vízi vegetáció gazdálkodás  X 

3b Van fás törmelék – az elvárásnak megfelelő mennyiségben  X 

4. Feltöltődés/bevágódás jellemzői  X 

5. Áramlás   

5a A vízfolyásszakasz medrében lévő mesterséges művek hatása X  

5b A vízgyűjtőn végbement változások hatása a természetes 

áramlási feltételekre 
X  

5c Napi vízjárás-változások a vízfolyás áramlási feltételeiben 

(csúcsra járatás) 
X  

6. Mesterséges műtárgyak által befolyásolt hosszirányú átjárhatóság X  

7. Partvonal struktúrája és megváltozása X  

8. Vegetációtípus/szerkezete a parton és part mögötti területen X  

9. Kapcsolódó terület használata és tulajdonságai X  

10. Vízfolyás és ártér kapcsolata   

10a Vízfolyás és ártér keresztirányú kapcsolatának foka X  

10b Vízfolyás medrének szabad mozgása az ártéren milyen 

mértékben engedett 
X  
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2. táblázat: A szabvány pontozási rendszerei 

5 lépcsős pontozás 3 lépcsős pontozás 

1 1 

2 1 

3 3 

4 5 

5 5 

Hiányossága a módszertannak, hogy bár a vizsgálandó elemek fontossága nem 

egyenrangú, még sincs ajánlás a tulajdonságok súlyozásához a megfelelő tudományos alapok 

hiánya miatt. 

2.4. Horvát segédlet a folyók hidromorfológiai monitoringjával és felmérésével 

kapcsolatban 

A 2013-as EU csatlakozása előtt Horvátország számos európai direktíva 

szabályozásainak való megfelelését készítette elő, többek között a VKI-nak való megfelelést 

is. Jelen bekezdésben ismertetett segédlet így készült el 2013 elején horvát és holland 

tudományos szervezetek közreműködésével. 

A következőkben ismertetett módszertan a vízfolyások 3 zónájával (meder, part, ártér) 

foglalkozik 4 szempont alapján: 

- általános felmérési jellemzők; 

- hidrológiai elemek; 

- átjárhatóság, emberi beavatkozások, 

- morfológia, növényzet. 

A segédlet a horvát vízfolyások hidromorfológiai állapotértékelésének módszertanát 

határozza meg. A vizsgálandó jellemzők között megkülönböztet hidromorfológiai 

szempontból ún. fő- és mellékjellemzőket. A főjellemzők a vízfolyások természetes 

állapotától való eltérésének (emberi beavatkozások mértékének) vizsgálatát, a 

mellékjellemzők az ökológiai állapotértékelést segítik. A különböző vizsgált paramétereket a 

leírt módszer egy referenciaállapottól való eltérés alapján vizsgálja. 

A fő vizsgálandó jellemzők: 

- mederanyag, 

- folyóalak, 

- áramlási viszonyok, 

- átjárhatóság, 

- a parti sáv növényzete. 

Az egyes vízfolyásokon vizsgálandó szakaszok hosszát a következő táblázat szerint 

határozták meg: 
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3. táblázat: Ajánlott felmérési hosszak 

Vízfolyás mérete Mederszélesség 

Ajánlott 

felmérési 

szakaszhossz 

kicsi < 10 m 200 m 

közepes 10 – 30 m 500 m 

nagy > 30 m 1000 m 

A tanulmány megjegyzi továbbá, hogy a Horvátország területén belül is eltérő 

klimatikus és topográfiai viszonyok miatt nagyjából 5-10 évente, a növényzet fejlettsége miatt 

az áprilistól szeptemberig tartó időszakban ajánlott felmérni a vízfolyások hidromorfológiai 

állapotát. Tehát a segédlet nem ad egyértelmű utasítást a mérések közti időpontok azon 

hosszára, hogy naprakészek legyenek a vízfolyások állapotáról 

2.5. Osztrák felmérési módszerek 

Ausztriában a VKI kiadása után több hidromorfológiával kapcsolatos tanulmány is 

megjelent, amely a helyi folyóvizek különböző szempontú felméréseivel foglalkozik. Az 

egyik ilyen módszert a NÖMORPH nevezetű projekt (Alsó-Ausztria folyóvizeinek ökológiai 

és morfológiai felmérése) keretében alakították ki. 

A projekben felmért folyószakaszok osztályozásához és az eredmények értékeléséhez a 

különböző vízfolyás szakaszokat egy 2001-ben kiadott kézikönyv alapján 9 féle típusrégióba 

sorolták a morfológiai és ökológiai jellemzőik szempontjából Alsó-Ausztriában. 

 

2. ábra: Alsó-Ausztria vízgyűjtőinek felosztása morfológiai szempontok szerint 
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A 10 km
2
-nél nagyobb vízgyűjtő területű vízfolyásokat vizsgálták, a tipizáláshoz 

használt hidromorfológiai és ökológiai jellemzők az alábbiak voltak: 

- a vízfolyások torkolati viszonyai, 

- vízjárás, 

- geológiai jellemzők, 

- a forrás és torkolat magassági viszonyai, 

- a vízfolyás tájképi viszonyai, 

- ökorégiók Illies alapján. 

A különböző típusokhoz tartozik egy úgynevezett referenciaállapot, amely egy adott 

vízfolyás természetes állapotát jelenti, és az ehhez viszonyított eltérésekkel lehet jellemezni és 

értékelni egy vízfolyást. 

Morfológiai típusba sorolás 

A vízfolyások vonalvezetése szerint külön morfológiai típusokat (1. egyenes, 2. fonatos, 

3. kanyargó, 4. enyhén kanyargó, 5. meanderező) állapítottak meg a projekt során, ezek 

rajzolatát az alábbi ábra mutatja be. 

 

3. ábra: A különböző morfológiai típusú vízfolyások jellemző rajzolata. 

Ezek referenciaállapotát az alábbi 5 tényező határozza meg: 

- medergeometria és vízjárás, 

- mederalak, 

- a víz és a környező terep kapcsolata, 

- vízpart állapota, 

- növényzet. 
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Jegyzőkönyv készítése, a felmérés menete 

A terepi felmérésen rögzített adatokat célszerűen jegyzőkönyvben rögzítették. Ez 

tartalmazta a vízfolyás főbb adatait (név, part, fotók stb.), a vízfolyás típusát, hidrológiai 

információkat, a mederanyag típusát és egyéb ökológiát befolyásoló paramétereket (művelési 

ág a környéken, szennyezők). 

A felmérés során az előző fejezetben leírt 5 referenciaállapotot befolyásoló tényezőt 

(medergeometria és vízjárás, mederalak, a víz és a környező terep kapcsolata, vízpart állapota, 

növényzet) vizsgálták és jellemezték. 

2.6. Összegzés 

Látható, hogy a legtöbb módszer nem ajánl felmérési hosszokat, ill. nem határozza meg 

a szükséges felmérési időközöket. Közös elem, hogy mindegyiknél előfordul az ajánlott 

felmérési elemek között a vízjárás és a mederalak felvétele. Ezeken kívül jelentős eltérések is 

vannak, ami annak köszönhető, hogy a leírt módszerek más-más célból kerültek kidolgozásra. 

A felmérési komplexitást és időigényességet tekintve a VGT állapotértékeléséhez 

szükséges felmérések és a külföldi élőhely vizsgálatok tűnnek a legbonyolultabbnak, viszont a 

VGT értékelése széles képet ad egy kisvízfolyás hidromorfológiai (és ezzel összefüggően 

ökológiai) állapotáról. 

Leginkább a horvát módszert és a korábbi magyar projekt módszerét tartom a magyar 

dombvidéki kisvízfolyások felmérésére legalkalmasabbnak. 

3. A felmérések módszertanával kapcsolatos kérdések és 

javaslatok 

A 2.2. fejezetben bemutatott hidromorfológiai felmérésekkel kapcsolatos projekt egyik 

kulcspontja volt, hogy a felmérések során egy vízfolyáson referenciaszakaszokat határoztak 

meg, amelynek a mérési eredményei kiterjeszthetőek voltak a vízfolyásra is. Fontos 

megállapítás tehát, hogy érdemes ilyen szakaszokban gondolkodni, nem elegendő egy-egy 

keresztszelvényt vizsgálni a kisvízfolyásokon, sőt, néhány elemnél, mint például a vízfolyás 

rajzolatának vagy az emberi beavatkozásoknak a vizsgálatánál a vízfolyás teljes hosszát 

figyelembe kell venni. 

Több esetben anyagi és időbeli korlátai vannak ezeknek a felméréseknek, tehát célszerű 

egyszerűsíteni a folyamatot. Az alábbi fontos kérdések merülnek fel a módszertannal 

kapcsolatban: 

- Milyen időközönként kell a méréseket elvégezni ahhoz, hogy megfelelő és pontos 

képünk legyen egy kisvízfolyásról? 

- Mekkora szakaszokat vizsgáljunk a vízfolyásokon? 

- Érdemes az összes vízfolyást vizsgálni, vagy következtethetünk az egyik 

eredményeiből a másik állapotára? 
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1. Ajánlott időközök a felmérések között 

A tapasztalataim alapján a dombvidéki kisvízfolyások esetében akár 1 éven belül is 

következhetnek be olyan események (emberi beavatkozások, nagyobb árhullámok), amelyek 

befolyással lehetnek a hidromorfológiai állapotára. Ez alapján érdemes lenne ilyen 

időközönként vizsgálni egy vízfolyást, viszont kérdés, hogy mihez van szükség arra, hogy 

ennyire pontos képünk legyen egy adott kisvízfolyásról. 

Lehetnek ilyen fontos vízfolyások, például a Vízügyi Igazgatóságok „problémás” 

vízfolyásai, amelyeknél egy éven belül több beavatkozás (vízhasználatok, műtárgyak 

létesítése, több szennyvíztisztító telep a vízfolyás mentén stb.) fordul elő. Ezeknél fontos a 

pontos ismeretanyag megléte. Általában viszont elégséges lenne ritkábban felmérni a 

vízfolyásokat, akár a VGT támogatására, akár konkrét beavatkozások tervezése előtt. 

Javasolt kategóriába sorolni a kisvízfolyásokat, például „fontos” és „kevésbé fontos” 

vízfolyásokat kijelölni, majd a kategóriákhoz kapcsolni a mérési sűrűséget. Ez meglátásom 

szerint a „fontos” kisvízfolyások esetében 1-2 év, a „kevésbé fontosaknál” pedig 5-6 év lehet. 

2. Ajánlott felmérési szakasz hossza 

Mindenképpen érdemes szakaszokban gondolkodni. Egy kisvízfolyás esetében ki lehet 

jelölni egy olyan, nagyjából 1 km-es szakaszt, amely pontos képet ad a vízfolyás morfológiai 

állapotáról. Érdemes lehet még e vízfolyásoknak a torkolati szakaszait külön megvizsgálni, 

hiszen ezek tulajdonságai több esetben eltérnek a felső szakaszoktól. Ilyen fordul elő például 

a Duna kisebb mellékvizeinél, amelyek nagy része, főleg települések belterületein burkolt 

mederrel rendelkezik, emellett pedig a befogadó különböző hidrológiai szélsőségei is hatással 

vannak rá. 

Több jellemzőt, mint például a vízfolyás rajzolatát vagy a vízfolyáson található 

műtárgyakat teljes hosszban érdemes vizsgálni. A műtárgyak felmérésére meglévő 

adatbázisok felülvizsgálata is alkalmas lehet. 

A vízjárás vizsgálatát segíthetik a törzsállomások adatai és a VKI monitoring mérések 

eredményei, emellett érdemes kijelölni olyan keresztszelvényeket, amelyek vízhozam 

eredményei jól jellemzik a kisvízfolyások vízjárását. Az árhullámok pontos felmérése is 

fontos lehet, erre kisvízfolyásoknál használhatóak korszerűbb (pl. videóalapú) felmérési 

módszerek. 

3. Referencia-vízfolyások kijelölése 

A 2.2. fejezetben bemutatott projekt módszertana szerint úgy határozták meg a 

felmérendő vízfolyásokat, hogy azok jellemzői megfeleltethetőek több hasonló típusú 

vízfolyásnak is. Felmerül, hogy miképpen lehet hasonló vízfolyásokat kijelölni, erre jó alapot 

ad a VGT tipológiai besorolása és a földrajzi közelségek figyelembevétele is. 

Ez egy jól alkalmazható közelítés, és költség-, valamint időtakarékos is, mivel egy adott 

környezetben nem szükséges az összes vízfolyás morfológiai és hidrológiai jellemzőit 

felmérni. Egyes elemeket azonban, mint például az emberi beavatkozások, nem lehet más 

vízfolyásokra megfeleltetni. 
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A VKI is lehetőséget ad az úgynevezett „grouping” módszerre a monitoring 

tevékenységeknél, amely szerint az azonos tulajdonságú víztestek csoportosíthatóak hasonló 

terhelések és egyforma tipológiai besorolás esetén. 

4. Egyszerűsített módszertan kidolgozása VIZIG-es 

információgyűjtéshez 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Csoporttal 2014 márciusa óta számos dombvidéki 

kisvízfolyás VKI monitoring keretében történő vízhozammérésen vettünk részt a Közép-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban KDVVIZIG) területén (Nógrád megye, Pest 

megye, Heves megye nyugati része). A mérések alatt egy 2008-ban összeállított, a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervezést segítő jegyzőkönyv alapján, rövid szakaszokon vizsgáltuk ezeknek a 

vízfolyásoknak a hidromorfológiai tulajdonságait. 

 

4. ábra: Régi felmérési jegyzőkönyv KDVVIZIG (részlet) 
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A felmérendő vízfolyás főbb adatai mellett a következő fizikai jellemzőket veszi 

figyelembe: 

- a meder vonalvezetése, 

- hidrológiai viszonyok (vízhozam, vízsebesség), 

- medertípus, mederanyag, 

- hullámtér területhasználata, 

- különböző struktúraelemek (emberi beavatkozások, szemét, természetes 

képződmények) számba vétele, 

- a víz színe, szaga, 

- a parti zóna vegetációja. 

A felmérések fő célja a vízhozammérés volt, ezért a jegyzőkönyvekben foglalt 

különböző tulajdonságokat főként „ránézésre”, pontos mérések nélkül töltöttük ki. Tehát ezek 

a mérések nem mérvadóak a pontos állapotok szempontjából, viszont jó képet adnak a 

dombvidéki kisvízfolyások jellemzőiről. 

Itt jön elő az a probléma, hogy idő és erőforrások hiányában a VIZIG-nek más 

lehetősége nincs, csak rövid felmérések, megfigyelések elvégzése az egyébként is elvégzendő 

hidrológiai monitoring mellett. Teljeskörű hidromorfológiai felmérésekhez külön projekt vagy 

program lenne szükséges. 

Ezekhez a rövid, gyors mérésekhez egy egyszerű jegyzőkönyvet készítettem el, ezt 

mutatom be a következő fejezetben. 

4.1. Egyszerűsített jegyzőkönyv hidromorfológiai felmérésekhez 

A jegyzőkönyv készítésénél a fentebb bemutatott korábbi VIZIG-es jegyzőkönyvből, 

valamint az eddigi felmérési tapasztalatokból indultam ki. A célom egy gyorsan kitölthető, de 

mégis információtartalommal rendelkező jegyzőkönyv készítése volt. 

A felmérés során a vízrajzos kollégák vízhozam mérésének ideje alatt kitölthető a 

jegyzőkönyv, emellett fotódokumentációit is kell készíteni a jobb beazonosíthatóság 

érdekében. A mérési szelvény 500-1000 m-es körzetét érdemes vizsgálni egy vízfolyáson (ez 

lehetőség szerint az adott vízfolyásra jellemző szakasz legyen, ha értékelni is szeretnénk az 

eredményeket). 

Az alapadatok mellett a jegyzőkönyv tartalmazza a látható tulajdonságokat (rajzolat, 

mederalak, stb.), az emberi beavatkozások, továbbá a területhasználat és vegetáció leírását, 

valamint néhány felmérés nélkül becsülhető tulajdonságot. Egy GPS-készülék segítségével 

gyorsan felvehető lenne néhány keresztszelvény, továbbá a mederesés is. 

Látszik tehát, hogy megfelelő idő és eszközök rendelkezésre állása esetén ez az 

egyszerű jegyzőkönyv tovább bővíthető lehet… 
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5. ábra: Új felmérési jegyzőkönyv KDVVIZIG 
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4.2. Az eredmények használata és értékelése 

A függelékben található egy kitöltött jegyzőkönyv és a hozzá kapcsolódó 

fotódokumentáció. A jegyzőkönyv adattartalma jelen állapotában egy általános képet ad a 

vizsgált kisvízfolyásról, amely még állapotértékelésre nem használható, viszont támpontot 

adhat néhány felszíni vizekkel kapcsolatos vagyonkezelői feladathoz. 

A VGT hidromorfológiai állapotértékelésének támogatásához bővebb ismeretanyag 

(térinformatikai támogatás, több felmérés) szükséges. Kapcsolható a felméréshez egy rövid 

vízminőségi mintavétel is (hordozható mobillaborral) általános vízkémiai paraméterek 

felméréséhez. 

A változások követéséhez meglátásom szerint nagyjából évente szükséges a tárgyalt 

kisvízfolyásoknál hidromorfológiai felméréseket elvégezni, viszont részletesebb 

állapotértékelést elegendő lehet ennél ritkábban (5-6 évente) is. 

Egy adott vízfolyáson történő több mérés és a fotók vizsgálatával megfigyelhetőek 

lehetnek a változások a mederben. Erre vonatkozik a következő példa. 

4.3. A felmérések összehasonlítása 

Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak (dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – 

szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű) 

 

6. ábra: A mérési szelvény műholdképe (Szokolya) 

A víztest mérési szelvénye Szokolya belterületén, a Török-patak közúti hídjánál volt. 

Két időpontban is történt felmérés ebben a szelvényben az elmúlt 2 év során, ezek 

eredményeit hasonlítottam össze. 
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4. táblázat: A Török-patak hidromorfológiai állapotfelméréseinek jellemző adatai 

 
1. felmérés 2. felmérés 

dátum 2014.08.12. 2015.10.12. 

becsült tengerszint feletti 

magasság 
200 m 200 m 

meder vonalvezetése finoman kanyargó finoman kanyargó 

mederalak csésze csésze 

átlagos vízmélység 8 cm 10 cm 

átlagos víztükör szélesség 1,5 m 1 m 

becsült vízhozam 25 l/s n.a. 

mederanyag típusa 
2-20 cm átmérőjű kavics, 

kő 

2-20 cm átmérőjű kavics, 

kő 

struktúraelemek medencék, szűkületek 
fatörmelék, gyökérfelület, 

szűkületek 

víz színe színtelen színtelen 

víz szaga nincs nincs 

területhasználat a 

hullámtéren 

erdő, vegyes füves-bokros 

terület 

erdő, vegyes füves-bokros 

terület 

 

 

1. kép: Az 1. felmérés során készített kép a Török-patakról  

2. kép: A 2. felmérés során készített kép a 

Török-patakról 

A mederjellemzők és a tengerszint feletti magasság jól jellemzi a víztest tipológiai 

besorolását (durva mederanyag, dombvidék). A víztest hidromorfológiai állapota kiváló a 

VGT szerint, ezzel kapcsolatos ellentmondás a felmérések alapján nincsen, viszont ehhez 

hosszabb szakaszokat szükséges vizsgálni.  

Bár a két felmérés között több mint egy év telt el, már észlelhetőek változások a meder 

morfológiájában, leginkább a struktúraelemek esetében. A fenti két képet összehasonlítva 



Hidromorfológiai állapotfelmérés módszertanának kidolgozása és alkalmazása dombvidéki kisvízfolyások esetében 

 

17 

 

feltűnik, hogy kevesebb nagyméretű kő látszik a mederben. Ezt a látszatot a nagyobb 

vízmélység mellett valószínűleg egy két mérés közt lefolyó hevesebb árhullám (ezt jelzik a 

fatörmelékek is) okozhatta, de erre alvízi VIZIG-es mérőállomás hiányában nincs bizonyíték. 

A szakaszon mért átlagos szélesség csökkent, de a mélység nőtt, így medermélyülés 

figyelhető meg, annak ellenére, hogy a második méréshez nincsen vízhozam adat. Látható 

tehát, hogy ilyen típusú vízfolyásoknál már 1 év alatt is létrejönnek változások a meder 

morfológiájában. 
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Függelék 

 

Kitöltött jegyzőkönyv 
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Fotódokumentáció 


