Vízbázis-védelem
Magyarországon a közműves ivóvízellátás több mint 90 %-ban felszín alatti vízkészletet
megcsapoló vízbázisra települt. Ezeknek a vízbázisoknak a 2/3 része sérülékeny, ami azt jelenti,
hogy a felszínen megjelenő szennyeződés lejuthat a vízadó rétegbe. Minőségük megóvására ebből
fakadóan fokozott figyelmet kell fordítani.
Az ivóvízbázisokon belül megkülönböztettünk üzemelő és távlati vízbázisokat. A távlati vízbázisok
potenciális, jó vízadó adottságokkal rendelkező területek, amelyeken jelenleg még nem alakítottak
ki víztermelő telepeket.
Az ivóvízbázis-védelem célja az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a
természetes (jó) vízminőség megőrzése. 1995-ben kormányprogram indult az ivóvízellátást szolgáló
sérülékeny környezetű üzemelő vízbázisok védelmére, védőterületek kijelölésére. Ennek
jogszabályi alapját „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről” alkotott 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet adja meg. A program
végrehajtásának befejezését a 2052/2002. (II. 27.) Korm. határozat 2009. december 31-re tűzte ki,
de később a vonatkozó jogszabály módosításával ez határidő nélkülire módosult.
A program első szakaszában megtörtént minden vízbázis előzetes értékelése, meghatározásra került
azon vízbázisok köre, ahol a vízbázis-védelmi feladatok végrehajtandók, illetőleg megtörtént a
munkák költségbecslése.
Az egyes vízbázisokon végzett diagnosztikai vizsgálatok 2 fő munkarészből állnak. Egyrészt a
vízbázis területének, állapotának felmérése annak érdekében, hogy a védőövezeti rendszer
modellezéssel meghatározható legyen; másrészt a szennyezőforrások alapos ismeretében elkészített
modell alapján a vízbázis biztonságba helyezését/védelmét szolgáló intézkedések kidolgozása.
A jogilag is alátámasztott védelem szempontjából az 50 éves elérési idő a mérvadó, ezen belül
viszont a különböző védőzónákat kell kijelölni, amelyeknek eltérő a védelmi funkciója.
A kijelölés a feltételezett szennyeződés adott víztermelő helyig való elérési idején alapul:
belső védőidom (a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a
szennyeződéstől és a megrongálódástól) – 20 napos elérési idő,
külső védőidom (a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyezésekkel
szembeni védelem) – 6 hónapos elérési idő,
hidrogeológiai A, B védőidomok (különböző veszélyességű, nem lebomló
szennyezésekkel szembeni védelem) – elérési idők: 5 év, 50 év.
Az egyes zónáknak különböző funkciójuk van, de összességében azt a célt szolgálják, hogy a
meglévő és a jövőbeni szennyező tevékenységeket különböző mértékben lehessen megakadályozni,
illetve korlátozni. A védőterületek a védőidomok terepfelszínnel alkotott metszetei. A földtanilag
védett (nem sérülékeny) vízbázisoknak csak védőidoma van, de a jogszabály szerint a kutak körül
ekkor is kötelezően ki kell jelölni egy minimum 10 m sugarú belső védőterületet. A belső
védőterületek annak érdekében, hogy a termelőkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított
legyen, állami illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védőterületen az ingatlan
tulajdonosának kötelessége, hogy a védőterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét
a vízbázis védelem szempontjait figyelembe véve végezze.
A védőidomok és védőterületek kijelölési folyamata a hatósági határozat kiadásával és ennek
következményeként a telekkönyvi bejegyzéssel ér véget.
Forrás: http://www.kdvkovizig.hu/fomenu_vizbazisvedelem.htm

