VÍZBÁZISVÉDELEM

A vízbázisvédelem fogalma az utóbbi évtizedben szakmai körökbıl egyre inkább
bekerült a köztudatba, egyik jeléül annak, hogy az ivóvízellátásra alkalmas vízkészletek
jelentısége szerte a világon megnıtt. Gazdasági, társadalmi elemzések az ivóvíz
kérdését
a
jövı
évtizedek,
évszázadok
fejlıdésének
egyik
legfontosabb
kulcstényezıjének tartják. Bár a fogalom alatt nálunk sokan értik a vízkészletek általános
értelemben vett védelmét, valójában ez a fogalom a vízkészletek egy szőkebb,
meghatározott részének az általánosnál jóval fokozottabb védelmét jelenti.
A vízbázis fogalmát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény a következıképpen
határozza meg.
Vízbázis: vízkivételi mővek által hasznosításra igénybe vett, vagy arra kijelölt terület
vagy felszín alatti térrész és az onnan kitermelhetı vízkészlet a meglévı, illetıleg a
tervezett vízbeszerzı létesítményekkel együtt.
E meghatározás szerint a vízbázisok két nagy csoportja a jövıbeni igények kielégítésére
szolgáló ún. távlati vízbázisok, és a jelenlegi ivóvízellátást biztosító ún. üzemelı
vízbázisok.
Mint köztudott, Magyarország természeti adottságainak köszönhetıen a közmőves
ivóvízellátás döntı mértékben, több mint 90%-ban felszín alatti vízkészletekre települt.
Ez egyébként összhangban van az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO
önkormányzatok számára kiadott ajánlásával, mely szerint a lakossági ivóvízigényeket ahol erre mód nyílik - felszín alatti vízkészletekbıl kell kielégíteni, mivel ezek kevésbé
érzékenyek a haváriaszerő szennyezésekre, mint a felszíni vizek, mennyiségük és
minıségük egyenletesebb, és általában jóval kevésbé igényelnek különbözı vízkezelési
technológiákat. Több nyugat-európai példa van arra, hogy felszíni vizet pl. folyóvizet elızetes tisztítás után - mesterséges úton beszivárogtatnak a felszín alá, majd – mintegy
„mesterséges” felszín alatti vízként – onnan termelik ki kutakkal. Az is tény ugyanakkor,
hogy a bekövetkezett szennyezések felszámolása, a tönkrement felszín alatti vízbázisok
rehabilitációja sokkal nehezebb, költségesebb és hosszabb idıt igénylı (esetleg évtizedes
nagyságrendő) tevékenység, mint felszíni vizek esetében.
Bár a felszín alatti vizek a felettük lévı földtani képzıdményeknek köszönhetıen valóban
jóval védettebbek, mint a felszíniek, ugyanakkor ez mégsem jelent teljes biztonságot.
Egyes felszín alatti vízbázisok különösen sérülékenyek, ami azt jelenti, hogy nincs
fölöttük olyan vastag, vagy olyan jellegő (vízzáró) réteg, mely megakadályozná, hogy a
felszínen jelenlévı szennyezıanyagok leszivárogjanak a vízadó rétegekbe és - azok
elszennyezését okozva - elıbb-utóbb megjelenjenek a kitermelt vízben is. Víztípust
tekintve sérülékenyek a felszín közeli talajvizek, a karsztvizek, a partiszőréső vizek és a
rétegvizek egy része.
A magyarországi ivóvízellátás mintegy 2/3-a ilyen sérülékeny vízbázisokon alapul,
ugyanis egyúttal általában ezek a kedvezı vízbeszerzési adottságú helyek.
Mivel e vízbázisok területén, a felszínen többnyire számos szennyezı forrás található, a
sérülékenység (amely természetes állapotot jellemzı fogalom) mellett egyúttal
veszélyeztetettnek is kell tekintenünk ıket.
A felszín alatti vizekre veszélyes leggyakoribb szennyezıforrások és szennyezı
tevékenységek: csatornázatlan települések, túlzott mezıgazdasági vegyszerhasználat,
állattartó telepek (trágya, hígtrágya-elhelyezés), nem megfelelı hulladék-elhelyezés,
olaj- és üzemanyag-tárolás, katonai és ipari létesítmények, felszíni és felszín alatti
bányászat stb.

A mindenkori szabványnak megfelelı ivóvízminıséget többféle módon lehet (és kell)
biztosítani. Sok minden elérhetı megfelelı vízkezelési technológia alkalmazásával, nem
szabad azonban figyelmen kívül hagyni ezek általában igen magas beruházási és
üzemelési költségeit, valamint azt a tényt, hogy alkalmazásuk sokszor jelentıs
vegyszerhasználatot is igényel, ezen kívül a keletkezı technológiai iszapok és egyéb
hulladékok elhelyezésének környezetvédelmi problémáit sem.
Az ivóvízellátás az önkormányzatok felelıssége. A vízgazdálkodási törvény szerint a
vízbázisvédelem egyaránt szerepel az állami és az önkormányzati feladatok közt. A
jövıbeli vízigények kielégítésére, illetve esetlegesen elszennyezıdött vízbázisok
kiváltására szolgáló távlati vízbázisok elızetes biztonságba helyezése és védelme
kizárólagos állami feladat mindaddig, míg konkrét felhasználói igény jelentkezik. A vízjogi
engedély alapján igénybevett (üzemelı) ivóvízbázisok védelme viszont már az
engedélyes feladata.
Nyilvánvaló, hogy a megfelelı minıségő ivóvíz hosszú távú biztosításának legolcsóbb és
egyben legbiztonságosabb módja a szennyezés megelızésén alapuló vízbázisvédelem.
A megelızés céljából a területileg illetékes vízügyi hatóság övezetes elrendezéső
védıterületeket (valamint felszín alatti védıidomokat) jelöl ki határozatban mind az
üzemelı, mind a távlati vízbázisok vonatkozásában. Az egyes övezetekhez különbözı
területhasználati korlátozások tartoznak, amelyek a vízkivételi helytıl kifelé távolodva
enyhülı jellegőek. E korlátozások figyelembevétele nagyon fontos a települések
rendezési terveinek készítésekor.
A vízbázisok elszennyezıdésének lehetısége akkor a legkisebb, ha a védıterületek
kijelölésére a vízbázis telepítésével, a vízmő üzembe állításával egy idıben kerül sor. Így
megakadályozható a szennyezıforrások betelepülése a vízbázisok körzetében. Ez
azonban azokban az évtizedekben, mikor a hazai közmőves vízellátás döntı része
kiépült, csak igen kevés helyen valósult meg. Ennek több oka van. Bár volt rendelkezés a
védıterületek kijelölésére és azokon
belül
minden
szennyezı tevékenység
felszámolására, mivel a hangsúly elsısorban a mennyiségi fejlesztéseken volt, valamint
nem ismerték kellıképpen a sérülékenység és veszélyeztetettség jelentıségét sem, nem
került sor azokra a kiegészítı kutatásokra és vizsgálatokra, megfigyelırendszerek
kiépítésére, melyek alapján a védıterületek kijelölhetık lettek volna. Ezek híján a
hatályos elıírások végrehajtása ugyanakkor olyan költséggel járt volna, hogy erre
általában nem is került sor.
A védıterületek kijelölésének módját, valamint a védelmük érdekében szükséges
területhasználati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szabályozza.
A kormányrendelet legfontosabb elemei az alábbiak:







közcélú vízellátást szolgáló vízbázisokra nézve kötelezı, saját célú vízellátás
esetében lehetıség
a védıterület elérési idın alapuló védıövezetekbıl áll, ezeket a vízbázis
hidrogeológiai adottságai, és a víztermelés alapján kell meghatározni
a védıterület meghatározása: tervezıi feladat
kijelölése: hatósági határozat
kialakítása: a kijelölés során elrendelt intézkedések végrehajtása
a védıterületen elrendelt korlátozások a belsı övezettıl kifelé haladva egyre
enyhébbek
a mérlegelt védelem elvét alkalmazva, a területhasználatokat (beépítés, ipar,
mezıgazdaság, közlekedés stb.) és az ezekkel összefüggı szennyezı
forrásokat a jogszabály tételesen is eltérıen kezeli

A védıterületi határok számítása az úgynevezett „elérési idık” alapján történik, vagyis
a tervezık a számítások során meghatározzák a felszínen azt a távolságot, ahonnan a
vízrészecske adott idı alatt elér a konkrét vízkivételi helyhez. Ez a mértékadóul
választott idıtartam általában valamilyen fizikai, kémiai, biológiai folyamat
idıszükségletéhez igazodik (pl. baktériumok elpusztulásának vagy növényvédı szerek
lebomlásának ideje). A jogszabály értelmében 20 napos, 6 hónapos, 5 éves és 50 éves
elérési idejő védıterületeket különböztetünk meg.
•

Belsı védıterületnek nevezzük a 20 napos „elérési idejő” felszíni területet, ahol
csak a vízmő létesítményei lehetnek és csak ivóvíztermeléssel kapcsolatos
tevékenységek folytathatók. A területet minden esetben be kell keríteni, oda csak
a kezelıszemélyzet léphet be. A vízmő tulajdonosának rendelkeznie kell a terület
tulajdonjogával.

•

Külsı védıterület a belsı védıterületet veszi körül és 6 hónapos elérési idı
tartozik hozzá. Csak akkor kell kijelölni, ha a védıidomnak van felszíni metszete.
A külsı védıterületen szigorúan szabályozott az építés, közlekedés, földhasználat
és minden olyan egyéb tevékenység, ami a talaj természetes védıképességét
ronthatja (pl. bányászat).

•

Hidrogeológiai védıterület a védelem további fokozata aminek „A”, „B” és „C”
zónája lehet. Az „A” jelő az 5 éves a „B” jelő az 50 éves elérési idıkhöz tartozik,
míg a „C” jelő annak a teljes vízgyőjtı területnek a határát jelzi, ahonnan a
felszínre hulló csapadék egyáltalán eljuthat a vízkivételi helyhez (teljes
utánpótlódási terület).

Jogszabályban tiltott tevékenységek az „A”, „B” és „C” zónákban:
Hidrogeológiai „A” védıövezet
-

Új lakó és üdülıterület kialakítása

-

Hulladéklerakó létesítése

-

Szennyvíz szikkasztása

-

Mérgezı és radioktív anyagok elıállítása, feldolgozása, tárolása

-

Hígtrágya kijuttatása termıföldre

-

Dögkutak létesítése

Hidrogeológiai „B” védıövezet
-

Mérgezı és radioaktív anyagok elıállítása, feldolgozása, tárolása

-

Veszélyes hulladék lerakása

-

Ipari szennyvíz szikkasztása

-

Hígtrágya és trágyalé leürítése

Hidrogeológiai „C” védıövezet
A korlátozások nincsenek jogszabályokban konkrétan elıírva, de meghatározásuk nem
lehet szigorúbb, mint a „B” övezetnél elıírtak. A „C” védıövezet kijelölése nem kötelezı,
szükségességét egyedileg kell meghatározni.

