
tartozik, vagy alapvető kritériumok közül egy vagy több a 
legkedvezőtlenebb viszonyokat jelenti. (Pl. hidrogeológiai 
szempontból a nyílt karsztterületek és az alluviális- 
deluviális folyóteraszok és hordalékkúpok.)

Vulnerábilis területek
Ebbe a kategóriába tartoznak azok a térségek, ahol a 

kedvező és kedvezőtlen paraméterek aránya 50% körüli, 
de nincs alapvető kizáró kritérium.

Kissé vulnerábilis területek
A 25 - 50% közötti tartományba esik a kedvezőtlen 

paraméterek többsége ebben a kategóriában.

Nem vulnerábilis területek
Ide sorolandók azok a térségek, ahol a kedvezőtlen 

paraméterek aránya nem éri el a 25%-ot, illetve a ked- 
vezőeké meghaladja a 75%-os arányt.

ISZENNYEZŐFORRÁSO

Mindegyik típusú szennyezőforrást három kategória 
közül egy minősítési osztályba sorolva kell ábrázolni a 
térképen!

* I. kategória
A szennyezőforrás a maga nemében a környezetre 

nem fejt ki környezetkárosító hatás sem jelenleg, sem 
pedig potenciálisan.

* II. kategória
A szennyezőforrás a maga nemében a nem teljes 

biztonságot nyújtó kivitelezése következtében poten
ciálisan környezetkárosító hatást fejthet ki.

* III. kategória
A szennyezőforrás a maga nemében már jelenleg is 

kimutatható környezetkárosító hatású.
A kategorizálás alapja az objektum helyszíni és 

laboratóriumi minőségi vizsgálata a környezetre ható 
komponensekre, továbbá a deponálási mód szak- 
szerűségének, a műszaki állapotnak, valamint a jövőben 
várható változásoknak meghatározása a környezet geo
lógiai viszonyainak függvényében.

Szennyezőforrások
* Bánya-meddőhányók

-  szénbányászati
-  bauxitbányászait
-  ércbányászati
-  vegyes ásvány bányászati
-  építőipari nyersanyag bányászati
-  egyéb

* Erőművi pernye- és salakhányók
* Ipari hulladéklerakók (Külön jelölendő a

veszélyességi fokozatuk és halmazállapotuk.)
-  kohászati
-  feldolgozó-ipari
-  vegyipari
-  egyéb

* Mezőgazdasági szennyezőforrások (veszélyes
ségi fokozat elkülönítő jelölésével)
-  szilárd mezőgazdasági hulladéklerakó
-  folyékony mezőgazdasági hulladéklerakó 

dögkút
-  növényvédő szer raktár
-  állati fehérje feldolgozó
-  egyéb

* Kommunális hulladéklerakók
-  szilárd kommunális hulladéklerakó 

illegális kommunális hulladéklerakó
-  szennyvíziszap lerakó

-  szennyvíztisztító telep
-  egyéb

♦ Egyéb környezeti szennyezőforrások

KÖRNYEZETKÁROSODÁS ELLENH  ^  
FOKOZOTTAN V ÉD EN D Ő  TERÜLETEK
о вТЕКтимокДИИИИШИИМ

* Hidrogeológiai védőidom
* Mély fúrású kút
* Vízmű kútcsoport
* Víztározó
* Víztartály vagy víztorony
* Reménybeli vízbázisok
* Ásványi nyersanyag előfordulások
* Megkutatott és kategorizált

-  energiahordozók
-  fémes ásványok
-  vegyes ásványok
-  építési és építőipari nyersanyagok

* Reménybeli vagyonok és koncessziós kutatási 
területek
-  Energiahordozók
-  fémes ásványok
-  vegyes ásványok
-  építési és építőipari nyersanyagok

* Üdülőkörzetek
* Épített környezet védendő objektumai

dr. Bohn Péter - dr. Gyuricza György 
Magyar Állami Földtani Intézet

A vízbázis védelem helyzete 
és feladatai a

kormányhatározat tükrében

Jelen publikáció elhangzott 1997. március 22- 
én “A Víz Világnapja” alkalmából a Magyar Tudo
mányos Akadémián megtartott Központi Rendez
vényen.

A vízgazdálkodásban előttünk álló konkrét feladatok 
közül kiemelt helyen szerepel ivóvízbázisaink védelme. 
Köztudott, hogy Magyarország hidrogeológiai adott
ságainak megfelelően a hazai ivóvízellátás döntő mér
tékben, több mint 90 %-ban felszín alatti vízkészleteinkből 
történik. Ez összhangban van az Egészségügyi Világ- 
szervezet, a WHO ajánlásával, mely felhívja az ön- 
kormányzatok figyelmét arra, hogy az ivóvíz szolgáltatás 
lehetőleg felszín alatti vizekből történjék, nem csak azért, 
mert védettebbek a haváriaszerű szennyezésekkel 
szemben, egyenletesebb mennyiséget és minőséget jelen
tenek, hanem általában jóval kevésbé igénylik a költséges és 
- sok esetben veszélyes hulladékot eredményező - 
vegyszeres vízkezelési technológiákat.

Hogy az ivóvízellátást szolgáló felszín alatti - és termé
szetesen felszíni - vízkészletek hosszú távon megfeleljenek 
a minőségi elvárásoknak, az eddiginél sokkal nagyobb 
gondot kell fordítanunk védelmükre.

Világszerte elismert, hogy a jó minőségű ivóvíz 
biztosításának legolcsóbb és legbiztonságosabb eszköze a
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megelőzésen alapuló vízbázisvédelem. Természetesen 
ideális az lenne, ha semmiféle szennyező tevékenység nem 
veszélyeztetné a vízbázisokat.

Mivel azonban ez lehetetlen, az úgynevezett mérlegelt 
védelem elvét alkalmazzuk, mely szerint a szennye
zőforrásokkal szemben időben és olyan mértékű 
intézkedésekkel kell fellépni, amelyekkel a szennyezés 
megelőzhető, illetve elhárítható. Ez azonban csak meg
felelő figyelőrendszerek működtetésével lehetséges, 
hiszen csak így lehet a folyamatokat előre jelezni és még 
időben beavatkozni.

Legjobb, ha a közműves ivóvízellátás fejlesztésével 
együtt, egy időben történnek meg a vízbázisvédelmet 
szolgáló intézkedések: a védőterületek kijelölése, a szeny- 
nyezőforrások távoltartása, megfigyelő rendszerek te
lepítése. Mivel a hazai közműves vízellátás kiépülésével ez 
utóbbiak nem tartottak lépést, egyre inkább előtérbe 
került az utólagos biztonságba helyezés szükségessége a 
hosszú távon fenntartható ivóvízellátás érdekében.

Ezért szoros együttműködésre van szükség az állami 
szervek, hatóságok, az ivóvízellátásért felelős és közmű
tulajdonos önkormányzatok és természetesen az egész 
társadalom között, hiszen mindannyiunk jogos igénye az 
egészséges ivóvíz, ugyanakkor a társadalom mindennapi 
tevékenységeiből származik a vízkészleteket veszélyeztető 
sokféle szennyezőanyag is.

A mindnyájunkat érintő, közös feladatot csakis úgy 
lehet hatékonyan megoldani, ha az érintettek is átérzik 
annak fontosságát. A  múlt év végén végzett reprezentatív 
felmérésünk alapján joggal kijelenthetjük, hogy az ön- 
kormányzatok, illetve a települések lakossága meglepő 
tájékozottsággal rendelkezik.

Az ivóvízbázisok egyik jelentős szennyezőforrása a 
települések csatornázatlansága. A helyzet súlyosságát mu
tatja, hogy a vizsgált 555 település közül 355-ben nincs 
közcsatornás szennyvízelvezetés. Ugyanakkor az utóbbi 
években (1991-96. évek között) a jelentős mértékű állami 
támogatással végrehajtott nagyarányú viziközmű fejlesz
tések alapján az önkormányzatok viziközműveiknek 
műszaki állapotát 261 településen jó, illetve nagyon jó 
színvonalúnak ítélték. A régebben épített viziközművek 
műszaki állapotát döntően közepesnek tartják (248 tele
pülés) és csak 40 település minősített alacsony, illetve 
nagyon alacsony színvonalúnak.

A “Hogyan jellemeznék településük ivóvízminőségét” 
kérdésre a települések 94 %-a (521 település) megfelelő, 
illetve teljes mértékben megfelelő választ adott. A nem 
megfelelő választ adó 34 település viszont már jelzi, hogy 
az ivóvízminőség javítását célzó ivóvízbázis-védelmi prog
ram végrehajtása nem tűr halasztást.

Az ivóvízminőségre vonatkozó megállapításokat az 
önkormányzatok a hivatalos szervektől beszerzett adatok 
alapján tették, jelezve, hogy komolyan veszik a törvényben 
rájuk rótt ellátási kötelezettségüket.

162 település jelezte, hogy tudomása van olyan kör
nyezetszennyezésről, amely veszélyezteti az ivóvíz mi
nőségét, illetve a település ivóvízellátását, ugyanakkor 
mindegyik önkormányzat tett valamilyen intézkedést az 
ivóvízbázist veszélyeztető környezetszennyezés elhá
rítására. A települések 86%-a (480 település) elenged
hetetlenül fontosnak tartja az ivóvízbázisok védelme 
érekében konkrét intézkedések megtételét.

Az önkormányzatok aktivitását jelzi, hogy 80%-uk (441 
település) 1990 óta testületi ülésen foglalkozott a tele
pülés ivóvízellátásának kérdéseivel.

A reprezentatív felmérés előzetes feldolgozásának 
eredménye azt tanúsítja, hogy az önkormányzatok döntő 
többsége tudatában van az ivóvízellátás fontosságának és 
nyilván partner lesz az ivóvízbázis-védelmi program 
végrehajtása során. A  Kormány által 1995-ben jóváhagyott 
ivóvízbázis-védelmi program célul tűzte ki egyrészt a

stratégiai ivóvíztartalékainkat képező távlati vízbázisok 
védelmét, másrészt a már üzemelő, jelenlegi 
vízellátásunkat szolgáló vízbázisok utólagos biztonságba 
helyezését. A biztonságba helyezés folyamata három 
részre bontható.

Először szükség van a vízbázisok jelenlegi 
állapotának felmérésére, az esetleges szennyezési 
folyamatok feltárására, lehetőleg korábban, mintsem a 
szennyezés elérné a termelő kutakat. Ennek érdekében a 
meglévő figyelőrendszereket felül kell vizsgálni, ki kell 
egészíteni, a hiányzókat ki kell építeni, a vízbázisok 
környezetében lévő szennyezőforrásokat - sok ezer van 
belőlük - számba kell venni, fel kell tárni, a védőterületeket 
ki kell jelölni. Ezen feladatok végrehajtását az állami 
költségvetés teljes egészében fedezi, a vízügyi igaz
gatóságok szakmailag koordinálják és felügyelik, hiszen 
ezek olyan elmaradt lépések, melyeket a vízművek 
létesítésekor kellett volna megtenni, az önkormányzatok 
pedig többnyire sem anyagilag, sem szakmailag nincsenek 
még felkészülve ezekre a feladatokra.

Az alapállapot-felmérés végén meg kell kezdeni a 
következő szakaszt, a biztonságba helyezést. Ekkor 
kerül sor azokra a tényleges intézkedésekre, melyek révén 
a vízbázisok minőségét hosszú távon meg lehet őrizni. 
Szükség lehet egyes szennyezőforrások, szennyezések fel
számolására, elszigetelésére, aktív vízbázisvédelmi intéz
kedésekre vagy - rossz esetben - fel kell készülni vízkezelési 
technológia alkalmazására. Ezek finanszírozása többféle 
forrásból kell, hogy történjen. Gondolok itt “a szennyező 
fizet” elv alkalmazására, egyéb programokra, mint amilyen 
a kármentesítési program, a különböző központi 
támogatási formákra (címzett- és céltámogatás, Központi 
Környezetvédelmi Alap, Vízügyi Alap, területfejlesztés, 
stb.).

A harmadik szakasz a folyamatos biztonság
ban tartás, a megfigyelő rendszerek működtetése, a 
vízbázis állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. 
Ezek a feladatok szerves részei a vízbázisok üzemel
tetésének.

Az 1996-ban elvégzett előkészítés eredményeképpen 
658 üzemelő vízbázis került abba a körbe, ahol szükség van 
az utólagos biztonságba helyezésre. Ide tartoznak az 
úgynevezett sérülékeny környezetben lévők, a karszt-, 
talaj- és partiszűrésű vizet termelő minden vízbázis és a 
rétegvízbázisok közül azok, amelyeknél a földtani 
védettség bizonyítottan vagy akár csak feltehetően nem 
elégséges.

Az első szakaszra kiterjedő beruházási program teljes 
költsége mintegy 7,5 milliárd Ft (1996-os áron, ÁFA nél
kül). Ez minimum 2, maximum 70, átlag 11 millió Ft-os elő
irányzatot jelent vízbázisonként és a feladatok időigénye is 
egy és négy év között változik.

Idén - a felállított prioritási szempontokat figyelembe 
véve - azokon a vízbázisokon tudjuk elkezdeni az 
alapállapot-felmérést, ahol az a legsürgősebb. Ahol már 
megjelentek az elszennyeződés jelei, ahol a káros hatások 
sok ember vízellátását érintené hátrányosan, ahol nem áll 
rendelkezésre a közben más vízellátási lehetőség, és nem 
utolsó sorban ott, ahol az önkormányzatok és vízművek 
már maguk is sokat áldoztak a vízbázisvédelem érdekében.

Remélhetőleg a költségvetés az elkövetkező években 
is biztosítani tudja a szükséges fedezetet és az alapállapot
felmérést mintegy hat-nyolc év alatt végre lehet hajtani.

Rétnai János
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 

Vízgazdálkodási Főosztály
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