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Hegyesd Község Önkormányzatának vízkár-elhárítási terve

Mőszaki leírással és javaslatokkal

1. A térség idıjárásának jellemzése, vízállásainak leírása,
tájértékelés
1.1 Területi adottságok
Hegyesd Veszprém megye dél-nyugati részén, a Tapolcai-medence keleti peremén, az Egerpatak mentén, Tapolcától 10 km-re, a Veszprém és Tapolca között húzódó 7301 jelő út mentén
fekszik. Határai: nyugaton Tapolca (Diszel), északon Sáska, keleten Monostorapáti, dél-keleten
Szentbékkálla, délen Mindszentkálla.
Hegyesd község Veszprém megye Kab-hegy – Agártetı-csoport kistájának területén található,
amelynek területe 340 km2.
Közlekedési kapcsolatai mind a megyeszékhely – Veszprém –, mind a kistérség központja,
Tapolca felé jók. Veszprémbıl a településre a 7301 jelő úton Nemesvámos, Nagyvázsony,
Kapolcs, Monostorapáti érintésével juthatunk. A településrıl Tapolca irányában továbbhaladva
a Balaton északi partja, Szigliget, Badacsony, valamint a 84. sz. fıútvonal érhetı el. Kapolcsról
déli irányban haladva mellékútvonalon Balatonrendesnél érkezhetünk a 71. sz. útra, a Balaton
északi partjának fıútvonalára.
Mikroformákban gazdag, változatos geomorfológiai arculatú kistáj. Alaphegységi domborzata
töréses szerkezető, ÉNY-DK-i és erre merıleges törésvonalak mentén horizontális és vertikális
mozgásokkal sasbérces szerkezetővé formálódott. Mai geomorfológiai képét vulkáni kúpok
(Kab-hegy), lávatakarók (Agár-tetı), mezozóos mészkı- és dolomit formációkból épült fedett
és részben fedett, exhumált sasbércsorok, fennsíkok, ezeket tagoló hegyközi medencék,
keskeny, enyhén lejtı hegylábfelszínek formacsoportjai határozzák meg.
Domborzata viszonylag tagolatlan, átlagos völgysőrősége 2,5 – 2,6 km/km2, az átlagos relatív
relief 51-60 m/ km2. Változatos litológiai felépítése következtében a termıhely típusok
sokfélesége jellemzi.
A vulkáni kúpokat, fennsíkokat erdıtakarók borítják (jellemzıen cseres-tölgyesek, de a
magasabb szinteken hegyi gyertyános tölgyeseket és szubmontán bükkösöket is találunk), a
mezıgazdasági termelés feltételei csak a hegyközi medencékben adottak. A község területén
található Hegyesd-tetı (281,00 mBf) is egy erdıvel fedett, jellegzetes formájú vulkáni
képzıdmény.
Természeti adottságai révén páratlan környezettel büszkélkedhet a település: A hegyrıl nagyon
szép panoráma nyílik a Káli-, és Tapolcai-medencére, a Bakonyra, valamint a csillogó
Balatonra. A botanikai értékei is jelentısek.
A település fejlıdésében meghatározó szerepet játszik Tapolca és a Balaton közelsége. A
lakosság zöme a környezı falvak és Tapolca város üzemeiben dolgozik, illetve több helybeli
vállalkozó is biztosít munkalehetıséget az itt élıknek.
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A falusi turizmus is jelentıs tért hódít, sokan kiköltöztek a városból és egyre több kiránduló,
pihenni vágyó keresi fel a községet.
Hegyesd és környéke természetvédelmi terület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része,
határában található a lovasturizmus egyik bázisa.
A kistérség életében meghatározó a Balaton. A tó földtörténeti kialakulása és Jelenléte
meghatározta mindig és meghatározza ma is a terület környezeti adottságait, az életfeltételeket,
ugyanakkor azokat a feladatokat is, amelyek a terület érzékenysége miatt mindig napirenden
kell legyenek.
Magyarország területén több millió évvel ezelıtt, a földtani harmadkorban az un. Pannon tenger
hullámzott. Ennek nyomait ma is megtaláljuk a Balaton-felvidék néhány pontján.
A Balaton a földtörténeti negyedkor elején keletkezett, a hazánk területét megrázkódtató árkos
vetıdések létrejötte után. A tómedence akkor alakult ki, amikor a vetıdések mentén feltört
bazaltláva végleg megszilárdult. A lávatakaró vagy az ugyancsak vulkanikus eredető bazalttufa
kisebb-nagyobb foltokba található meg a Balaton környéki síkságon.
A leggyakoribb északnyugati szél ma is alakítja a tájat. Elsısorban az emberi beavatkozások
következtében a tó és környezete rendkívül nagy változásokon ment át. Sok természeti érték,
amely szervesen hozzátartozott a tó arculatához, mára már eltőnt vagy éppen kipusztulóban
van. Ezért a tó szükségszerő fejlesztése mellett egyre több gondot kell fordítani arra, hogy
megırizzük e csodálatos táj pótolhatatlan természetes szépségét, gazdagságát, változatosságát
olyan módon, hogy biztosítjuk az itt élık boldogulását, életszínvonalának emelését is.

1.2 Általános klimatológiai viszonyok
A Tapolcai-medence és a Káli-medence éghajlata a változatos domborzat következtében
egyáltalán nem egységes, nagy különbségek is elıfordulnak a táj balatoni és északibb területi
között. A tanúhegyek menti települések a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telő
övezetbe esnek, ezzel szemben a közeli Balaton-felvidék csapadékszegényebb, nyáron erısen
felmelegszik.
Az egész területre jellemzı a vízfölösleg, tehát hogy a lehullott csapadék mennyisége
meghaladja az elpárolgó víz mennyiségét. Ennek köszönhetıek Tapolca térség bıviző forrásai
és patakjai.
A területen az országos átlagnál nagyobb a felhıborítottság, fıleg a táj északkeleti felén. Ennek
oka az itt jellemzı uralkodó észak-nyugatias, de inkább északi szél. Nagy a területen a köd és a
zúzmara gyakorisága. A magasabb területeken a téli napfénytartam nem sokkal marad el a
nyáritól, mivel ezek a hegyek gyakran kiemelkednek az alacsony ködfelhızetbıl, a téli
inverziós idıszakokban. Gyakoriak még a Déli-Bakony peremén a felhıszakadások és a
hosszantartó csapadékhullás.
Nagy mennyiségő hó hullik a 300 m feletti területeken, körülbelül 125-175 mm, és sőrőn
elıfordul hófúvás is. Emiatt gyakran elıfordul a medence északi területein, a Bakony lábainál,
hogy az itteni falvakat elzárja a hó a külvilágtól. Csekély mértékben tekinthetı szelesnek a
vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s. A szélcsend elıfordulásának
valószínősége magas, 19,4 %.
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Az évi középhımérséklet 10,6 °C, az évi átlagos csapadék 629 mm volt 1994-2009 között. A
legtöbb csapadék szeptember és június hónapokban realizálódik. A relatív páratartalom
kedvezı: 76,8 % az elmúlt tizenöt év átlagában. A napsütéses órák száma igen kedvezı
meghaladja a 2100 órát, az elmúlt idıszakra vonatkozó pontos mért érték: 2105 óra.
A Tapolcai Meteorológiai Mérıállomás adatainak 1994-2009-es felhasználásával készítettük a terület éghajlati
elemzését. Automata szélmérés 1998 óta folyik Tapolcán, így a szél alfejezet eredményei az 1998-2008 év adatai
alapján készültek.

1.2.1. Hımérséklet
A kistáj a mérsékelten hővös - mérsékelten nedves és a mérsékelten száraz éghajlati típus
határán fekszik, de a Kab-hegy térségében már közel nedves éghajlatú.
Az évi középhımérséklet 10,6 °C (1994-2009 év átlagában). Az elmúlt tizenöt év szélsıségei:
legmelegebb év az 1994 és 2000-es, amikor 11,7 °C évi átlag léghımérséklet volt, a
leghidegebb év az igen csapadékos 1996, amikor mindössze 9,0°C volt évi átlagban. A
leghidegebb hónap a csapadékban igen szegény január (-0,4°C). Július és augusztus (20,9 és
20,8°C) a két legmelegebb hónap, de magyarországi viszonylatban mérsékeltnek tekinthetı.
Nemcsak tájképi, de hidro-meteorológiai szempontból is uralkodó eleme a területnek a Balaton.
Az egymással elég sok ellentétes vonást tartalmazó éghajlat- típusokat összekapcsolja anélkül,
hogy azok eredeti arculatát mélyebben megváltoztatná. Összekötı szerepe elsısorban abban áll,
hogy a part menti, néhány száz méteres sávban - az un. „berkek”-ben ennél távolabb is párolgó vize a levegıt párásabbá; tükre ezt a sávot, szétszórva benne a sugarakat, fényben
gazdagabbá; síkja a rácsapó szelet sebesebbé teszi. Ugyanez a szők környezet tavasszal egy-két
nappal késıbb melegszik fel, ısszel ugyancsak néhány nappal késıbb hől le, mint a tágabb
környék.

Település
Tapolca

1. táblázat: Az évi középhımérsékletek alakulása, éves átlagban (°C)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (2009)
10,8
2.

Hónap
Léghımérséklet [°C]

I.

10,4 11,7

10,2

10,6 10,7 10,1

9,8 10,7 11,4 11,2

10,9

táblázat: A léghımérséklet havi átlagainak alakulása 1998-2008 év adatai alapján

II.

III. IV.

V.

VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.
.
-0,4 2,2 5,8 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,2 0,3

Átlag
(1998-2008)
10,6

Léghımérséklet [°C]

A léghım érséklet havi eloszlása 1994-2009 átlaga alapján
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1. ábra: A léghımérséklet havi átlag, maximum és minimumértékeinek alakulása 1994-2009 adatai alapján
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3. táblázat: A léghımérséklet közép- és szélsıértékeinek alakulása 1998-2008 között

Hónap
I.
II.
III. IV. V. VI. VII.
Átlag
-0,4 2,21 5,84 10,8 16,6 19,3 20,9
Maximum 5,15 8,61 12 17,7 23,3 26,4 28
Minimum -4,3 -3 0,27 4,16 9,3 12 13,4
A térség további jellemzıi:

VIII.
20,8
28,5
13,3

IX. X. XI. XII.
15,3 10,8 5,15 0,28
22,6 17,6 10,4 4,32
8,89 5,12 0,71 -4,1

Hıségnapok száma (Tmax≥30°C): 17
Nyári napok száma (Tmax≥25°C): 70
Fagyos napok száma (Tmin≤0°C): 92
Téli napok száma(Tmax≤0°C): 23
Fagymentes idıszak tartama: 269 nap
Elsı fagyos nap átlagos napja: október 22-e
Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 05.

1.2.2.

Csapadék

A Tapolcai-medence térségének csapadékviszonyai az elmúlt évtizedekben talán igen
kedvezınek hatottak, ami sajnos az utóbbi pár évben megváltozott.
A 24 órás nagycsapadékok összege eléri a 90 mm-t.
Az éves csapadékösszeg 13 – 15 %-át is kitevı napi csapadékok – a heves lefolyási viszonyok
miatt – a diffúz tápanyag bemosási mértékét növelik.
Az állandó intenzitású záporcsapadékok vizsgálata szerint a 4 és 10 éves visszatérési idejő
csapadék maximumok 97 mm/óra ill. 131 mm/óra értékek lehetnek a térségben.
A legszárazabb hónap a január és a február, tehát hóban meglehetısen szegény, telente 35-40
hótakarós nap fordul elı. A maximális hóréteg vastagság értéke 25-30 cm között változik.
A meteorológiai körzet 50 éves adataitól lényegesen eltérı körülmények és idıjárási helyzetek
is kialakulhatnak, mivel a helyi mikroklíma kialakításában a Déli-Bakony és a Balaton
közelségének együtt jelentıs szerepe van (pl. magas relatív páratartalom, záporcsapadékok
kialakulásának gyakorisága).
Az évi átlagos csapadék 1994-2009 között 629 mm volt, de már az utóbbi 9 évet vizsgálva,
2002-2010 évi átlagos csapadékmennyisége enyhe növekedést mutat, ugyanis ez az érték 640
mm. Az elmúlt 9 év legaszályosabb éve a 2003-as volt, amikor mindössze 443 mm csapadék
hullott, a legcsapadékosabb évjáratnak, pedig a tavalyi év bizonyult (1013,6 mm).

A térség csapadék-bevételének éven belüli eloszlására átlagban a kétcsúcsú görbe jellemzı. A
fımaximum szeptemberben (78 mm), a másodmaximum júniusban van (76 mm). Az év elsı
három hónapja igen száraz (25-34 mm), január-februárban a legkevesebb a csapadék, csupán
25-26 mm. A csapadék 59,4%-a a nyári, és 40,6%-a a téli félévben realizálódik.
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Havi csapadékösszegek alakulása Tapolcán (mm)
2002.
18,5
60,0
32,6
116,5
33,9
44,2
59,1
47,4
27,9
62,1
19,8
41,5

2003.
51,0
17,4
9,6
35,1
50,9
16,8
57,0
46,3
51
108
41,1
31,2

Összesen: 563,5

443.1

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

2004.
26,8
64,4
50,2
89,4
29,1
87,8
29,4
48,4
24,9
87,4
45,6
35,5

2005.
6,3
25,7
41,4
57,4
59,8
95,4
104,5
231,3
69,1
2,6
31,9
69,7

2006.
40,1
28,4
26,7
82,1
99,8
84,6
20,8
140
11,1
14,3
21,3
11,3

2007.
31,8
48,4
62,9
2,1
120
53,5
58,2
115
95,4
41,8
54,8
31,4

2008.
7,3
4,7
54,5
28,1
52,5
118
68,1
35,5
36,5
35,3
22
65

2009.
57,9
50,4
47,5
27
51,6
82,7
54,5
56,6
30,1
56,8
49,7
48,9

516,3 795,1

580,5

714,9

527,9

613,7 1013,6

OMSZ adatai alapján

2010.
37,3
41,4
20,7
50,2
166,7
91,8
47,7
161,6
136,5
59,8
95,4
104,5
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Csapadékeloszás éven belül

9,2%
9,4%

4,0%
4,0%
5,2%
8,6%

8,7%
8,1%
12,4%

11,9%
8,3%

Hónap
I
III
V
VII
IX
XI

II
IV
VI
VIII
X
XII

10,2%

2. ábra: Az átlagos havi csapadék alakulása a 2002-2010 idıszakban

Hónap
Csapadék
[mm]

4. táblázat: A csapadék havi alakulása számszerően (2002-2010)
I
II
III IV V
VI VII VIII IX X
XI XII
26 25 34 55 52 76 65 53 78 57 60 59

Összesen

629

5. táblázat: A csapadék éven belüli téli-nyári megoszlása (2002-2010)
Nyári félévi csapadék (IV-IX.)
Téli félévi csapadék (X-III)
[mm]
%
[mm]
%
374
59,4
255
40,6
Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 05-e.
További csapadékjellemzık:
Átlagosan 107 napon a csapadék mennyiség >1 mm
A levegı relatív páratartalma sok év átlagában 76,8%.
6. táblázat: A levegı relatív nedvesség-tartalmának havi átlagai az 2002-2010 közötti idıszakban
II.
III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X.
XI. XII. Átlag
Hónap I.
RH % 85,4 76,9 72,4 69,8 68,9 70,6 70,6 71,1 79,6 83,4 85,3 87,5 76,8

A napsütéses órák száma igen kedvezı, általában meghaladja a 2100 órát; a fenti 10 évre a mért
pontos érték: 2105 óra.

1.2.3.

Szélviszonyok

Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati (jóval kisebb gyakorisággal elıfordul a délies
áramlatok mindegyike, illetve a keleti szél is). Az idıjárási frontokkal többnyire északias, a
meleg beáramlással délies vagy keleti szélerısödések, szélviharok jelentkezhetnek. Csekély
mértékben tekinthetı szelesnek a vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s.
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A legélénkebb március, áprilisban de akkor sem haladja meg havi átlagban a 2,3 m/s-ot.
Szélcsend összesen 19,4 %-os gyakorisággal fordul elı.

7. táblázat: A szélirány gyakoriságok számszerő megoszlása Tapolcán (1998-2008)
Irány
É
ÉK
K
DK D
DNY NY ÉNY Szélcsend
Gyakoriság 17,0 5,7
10,8 9,0
9,8
8,2
5,5
14,4
19,4
[%]
É

Sz élirány gyakoriság

20
15
10
5
0

ÉNY

NY

ÉK

K

DNY

DK
D

3. ábra: A szélirány gyakorisága Tapolcán (1998-2008)

X.

1,7

1,6

IX.

1,8

1,6

1,6

IV.
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4. ábra: A havi átlagos szélsebesség Tapolcán (1998-2008)

A térségre mindössze 1,8 m/s átlagos szélsebesség jellemzı, amely igen csekély légmozgás az
ország más vidékeihez képest.
Az évi átlagos szélcsend gyakoriság: 19,4 %.
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5. ábra: A szélcsend gyakoriság éven belüli eloszlása Tapolcán (1998-2008)

1.3.

Hidro-meteorológiai viszonyok

A Dunántúli-középhegység más területeinél melegebb, az utolsó fagyos nap április elején fordul
elı, az elsı fagyos nap pedig többnyire csak november elején jelentkezik, Az évi átlag
hımérséklet a Bakony magasabb fekvéső területeinél 1-2 ºC-kal magasabb, ötven év átlagában
10,3 ºC.
A tapolcai mérıállomás adatai alapján a sokévi csapadékösszeg átlaga az 1958-2008 közötti
idıszakban 657 mm volt, ugyanakkor a Káli-medence és a Dél-Bakony karsztos vízgyőjtıjét
jobban jellemzik a nyirádi és nagyvázsonyi mérıállomás adatai, ahol 742 és 763 mm volt az
említett idıszak sokévi csapadék átlaga.
A legtöbb csapadék nyáron esik. Ezen belül júniusban és júliusban, amikor az átlag Tapolcán
eléri, Kapolcson meghaladja a 80 mm-t, de jellemzı az ıszi másodmaximum is, novemberben
(63, illetve 73 mm.) A csapadékos napok átlagos száma az országos átlagnál lényegesen
magasan, meghaladja a 160-t.
Az ország más területeihez képest a csapadék bizonytalanság kicsi, az aszályos idıjárás itt
kevésbé fenyeget. A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlag, illetve havi összeg
értékeit a 8. táblázatban foglaltuk össze.
8. táblázat: A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlagadatai
Éghajlati adatok Tapolca környezetére (havi átlag, ill. összeg)
Márc. Ápr. Máj.
Jún.
Júl.
Aug. Szept. Okt.

Jan.

Febr.

Csapadék
(mm)

32,4

32,6

36,8

47,9

63,0

82,6

79,7

66,3

57,7

Hımérséklet
(ºC)
Napfénytart.
(óra)
Harmatpont
(Cº

-0,7

1,1

5,4

10,7

15,6

18,9

20,5

20,0

64,6

97,8

145,1

189,8

242,7

253,8

284,2

-2,9

-1,9

1,0

4,5

9,3

12,9

19,9

20,6

15,8

19,1

8,1

5,6

Beszivárgás
(mm)

Nov.

Dec.

éves

47,2

62,6

48,5

657,3

16,0

10,6

5,1

0,9

10,3

267,6

196,0

151,3

73,1

50,7

2016,7

14,2

14,0

11,3

7,0

2,5

-1,1

5,9

5,6

4,0

3,8

12,0

16,4

27,6

168,5
VITUKI KHT
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A borultság évi átlag értéke ezen a vidéken 58 % körül van, ami nagyjából megegyezik a
Dunántúli-középhegység átlag értékével. A felhızet évi menetében a maximum decemberben
van, amikor a gyakori köd felléptével 70-80%-ra emelkedik a havi átlag, borultság, a minimum
pedig augusztusban. A borult napok száma évi átlagban 109, ami valamivel alacsonyabb mint a
Bakony területén. A napsütéses órák száma 2105, ami meghaladja a Bakony – Balatonfelvidékre jellemzı 1900-2100-es intervallum felsı határát.
A leggyakoribb szélirány az É-i, ellentétben a Bakony más területeivel, ahol az ÉNy-i. A
szélsebesség évi menetében tavaszi (3,5-2,8 m/s) és nyári (3,0-2,5 m/s) maximumok karsztos
felszín kifejlıdéstıl függıen beszivárgó, és/vagy lefolyó vízmennyiség.
Az egykor feltöltött balatoni öblöt öt kisvízfolyás torkolati szakasza tagolja, ebbıl az egyik az
Eger-víz, mely Hegyesd legfontosabb vízfolyása. A 32 km hosszú, 365 km2 vízgyőjtı területő
patak mély szurdoka választja el a Déli-Bakonyt a Balaton-felvidéktıl. Hosszú szakaszán
vízimalmok sorát hajtotta. Ezek a malmok ma már üdülési funkciót kaptak, vagy
vendéglátóegységet létesítettek bennük, de településképet meghatározó szerepük ma is
ugyanúgy érvényesül.
A település jellemzı éghajlati adottságit a déli, délnyugati fekvés és a Balaton is közelsége
befolyásolja. A hımérsékleti szélsıségek különösen a nyugati oldalon enyhülnek: a tavaszi
fagyok némileg gyengébbek, mint a déli oldalon, a nyári hıségek, pedig enyhébbek, különösen
a nyugati hegyoldali területeken.
A település nagyobb vízgyőjtıje az Eger-patak, állandóan vízfolyásához tartozik.
A talajvíz átlagosan 2-4 m között található, mennyisége nem jelentıs. Vízrendezések hívták
életre azt a csatornarendszert, mely az Eger-víz menti rétek lecsapolását eredményezte.
A jelenlegi szántó és gyepterületek mentén húzódó árkok és csatornák környezetében kialakult
ligetes fás-cserjés állományok értékes ökológiai kiegyenlítı felületeknek számítanak, fontos
puffer szerepet is betöltenek a mezıgazdasági területek szomszédságában.
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történı besorolásáról a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 10. §-ának (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:
1. § (1) A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történı besorolását a
legveszélyeztetettebb településrész határozza meg. (2) A település: a) erısen veszélyeztetett
„A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetıleg, amelyet a
védmő nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederbıl kilépı árvize szabadon elönthet.
Hegyesd község a rendelet szerint nem tartozik fokozott szennyezıdés-érzékenységi
kategóriába, azaz szennyezıdésre kevésbé érzékeny település.
A talajt és a talajvizeket szennyezhetik viszont az illegális hulladék-elhelyezések, a rosszul zárt
szennyvíztárolók, a szakszerőtlen trágyaelhelyezések és a talajba kerülı veszélyes hulladékok.
A település csapadékvíz-elvezetése nyílt árkos rendszerő, normál csapadékos idıjárás mellett,
rendszeres karbantartással megfelelı.
Vízellátás
A kistérség településeinek vízellátása megoldottnak tekinthetı. A vízgyőjtı települései közül
Kékkút, Köveskál és Kıvágóırs vízellátása a Nyugat- Balatoni RV V/A ütemében kiépült
Tapolca-Révfülöp távvezetékrıl történik. Ábrahámhegy, Révfülöp és Salföld szintén a NyugatBalatoni RV-rıl, a Badacsony felıli vezetéken kapja az ivóvizet.
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Mindszentkálla és Szentbékkálla közös vízmővet üzemeltet, amelynek vízbázisa a
Szentbékkálla község területén található mélyfúrású karsztkút. Balatonhenye önálló
vízmőrendszerrel rendelkezik, mely vizét a település közelében lévı forrásból nyeri.
Diszel, Gyulakeszi, Kisapáti, Káptalantóti, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Badacsonytomaj ivóvízellátása szintén a Nyugat-Balatoni Regionális vízellátó rendszerrıl biztosított.
Zalahaláp, Sáska, Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs, Vigándpetend települések önálló
vízmővel rendelkeznek.
Taliándörögd vízellátása a BAKONYKARSZT Rt. által üzemeltetett önálló vízmőrıl történik.
Tapolca és Szigliget számára a Nyugat-Balatoni Regionális Vízellátó Rendszerrıl biztosított a
vízellátás.
Az ivóvíz biztosítása a településen hosszútávon megoldott. A háztartásoknak csaknem 100%-a
rendelkezik vízbekötéssel. A község vízigénye átlagosan 125 m3/nap.
A község külterületén a Hegyesd-hegy oldalán, található ingatlanokon vízellátás nincs
biztosítva. A hálózatra való csatlakozásnak elsısorban a terepviszonyok (nem megfelelı
nyomás) ill. az anyagi lehetıségek szabnak határt.
Balaton, a Közép-Dunántúli régió egyik legfıbb vízgyőjtıje
A Balaton felszíne 600 km2. Északról a Dunántúli-középhegység szegélyei, délrıl az alacsony,
lankás Dunántúli dombság határolja. Déli és délnyugati peremén az egykori nagyobb
tómederbıl lefőzıdött öblözetek, berkek találhatók, ezek részben még ma is mocsaras területek.
Legismertebb a Kis-Balaton és a Nagy-berek. Mindkét oldalról több kisvízfolyás torkollik a
Balatonba.
A Tapolcai kistérség területén található a Balaton északi parti vízfolyásainak jelentıs része, a
Kétöles-patak, a Tapolca-patak, az Eger-víz és a Burnót-patak. A Balaton víztömege átlagosan
2000 millió m3. A tó vízszintjét és vízkészletét a tóra hulló csapadék, a vízgyőjtıre hulló
csapadékból adódó vízfolyás, azaz a vízfolyások és a talajvíz által szállított vízhozam, a
vízfelület párolgása és a siófoki zsilipen leeresztett vízmennyiség — beleértve a más helyeken
mesterségesen kivett vizeket is — határozza meg.
Felszíni vizek minısítése 2009. évben az MSZ 12749193. szabvány szerint:
Jel

Vízfolyás
neve

Mintavételi
hely

Minısítés
Oxigén

04FB39
04FB97
04FF61
04FF60

Burnót patak
Egerpatak
Kétöles patak

Ábrahámhegy
KapolcsBírómalom, vm
Raposka
71.sz.út
szelvénye

Tápanyag

Mikrobiológiai
paraméterek

Szervetlen
és
szerves
mikroszennyezık

Egyéb
paraméterek

háztartás
Balaton vízgyőjtıje
IV.
Ill.
Ill.

III.

IV.

III.

III.

III.

IV.

III.

III.

V.

III.

IV.

III.

V.

IV.

II.

IV.

IV.

A táblázat adataiból látható, hogy a tóba beömlı vízfolyások vízében a nitrogén- tartalom
mennyisége számottevı. Az oxigénháztartás értékek alapján szennyezett víz kategóriának
(IV. osztály) felel meg az Eger-patak és a Kétöles-patak vízminısége. A tápanyag háztartás
mutatóinak szempontjából a foszfortartalom alapján az V. osztályba tartozik a Kétöles-patak és
a Tapolca-patak. Az Eger patak és a Burnótpatak vize a IV. osztálynak felel meg
szennyezettség szempontjából.
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A mikrobiológiai mutatók (coli bakt.szám) szerint szennyezett (IV. osztály) az Eger- patak és a
Tapolcai patak. A tó mellékvízfolyásainak többsége a szervetlen és szerves anyagok
mennyisége, alapján a IV. osztály kategóriába tartozik.
A tárgyalt vízfolyások vizének minısége az egyik legfontosabb tényezı, amely befolyásolja a
legnagyobb felszínt víz, a Balaton vízminıségét és az ökológiai állapotot. A Balaton kiemelten
kezelt nemzeti érték, amellyel kapcsolatosan a Kormány az 1049/1994. (Vl.29.) Korm.
határozattal, valamint az 1068/1996. (Vl.21.) Korm. határozattal rendelkezett a legszükségesebb
tennivalókról.
A Balaton vízminıségét a környezeti elemek (víz, hulladék, levegı, szennyvíz, csapadék, talaj)
állapota együttesen befolyásolja, azonban különösen fontos, hogy a Balatonba kerülı
vízfolyások milyen terhelést jelentenek a Balatonra. Az is teljesen egyértelmő, hogy a
környezeti elemek egymás hatását mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolják, így
esetenként igen nehéz csak egy-egy környezeti elem hatásáról beszélni. Azt azonban túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy bármely környezeti elem állapotában is történik pozitív beavatkozás, az
a Balaton ökológiai állapotára pozitív hatású lesz.
A felszíni vizekre vonatkozó kérdéskörben, különös tekintettel a kistérség felszíni adottságaira,
nagy feladat hárul az önkormányzatokra a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatosan. A települések
csapadékvíz elvezetése nagyrészt nyílt árkokban, kisebb részt burkolt, illetve zárt rendszerben
történik.
Nemcsak a kistérség vonatkozásában, hanem országosan is igaz az a tény, hogy a természetes
vízfolyások, a belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz elvezetı árkok, a zártrendszerő csapadékvízcsatornák, a záportározók állapota rendkívül sok kívánnivalót hagy maga után. Ezt felismerve
határozta meg a kormány a vízgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban a 120/1999.
(Vlll.6.) Korm. rendelettel a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokat, ezen belül is a települési vízrendezéssel összefüggı fenntartói feladatokat.
Igen fontos a vízkár-elhárítási terveknél figyelembe venni a megye környezetvédelmi helyzetét,
stratégiai Környezetvédelmi Programjait. A megye ellátottsága környezetvédelmi monitoring
szinten jónak mondható.
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1.3.1.

Tájértékelés

Magyarországon azért változatos, sokszínő a flóra, mert a Kárpát-medence földrajzi
helyzeténél fogva a hosszú történelmi múlt során nem csak népek országútja, találkozó- vagy
éppen ütközıpontja volt, hanem a különbözı klímaáramlatoké is.
A kontinentális, szubmediterrán és atlantikus klímahatások hadakozásának gyakran bosszantó
eredménye hazai idıjárásunk szeszélyessége.
Az ország meghatározott területein egy-egy évben elıfordul, hogy egy bizonyos klímatipus
(atlantikus, kontinentális, szubmediterrán, alpesi-nyugatbalkáni, stb.) válik meghatározóvá. Az
atlantikus klímájú évekre a nagyon sok csapadék, a kontinentális évekre épp ennek ellenkezıje
a jellemzı. A szubmediterrán jellegő klímasajtja a kettıs (május-júniusi és szeptemberoktóberi) csapadékmaximum, közte aszályos hónapokkal.
Az alpesi-nyugat-balkáni klímajelleg hasonlóan két csapadékmaximummal jellemezhetı, de
lényeges különbség, hogy nincsenek száraz nyári hónapok.
A vizsgált terület növényföldrajzilag a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) dunántúliközéphegységi flóravidékének (Bakonyicum) déli területeihez, a balatoni flórajáráshoz
(Balatonicum) tartozik.
A tájat északról a Vesprimense flórajárás, keletrıl a Duna-vidék flórajárás (Colocense), délrıl
a Balaton (Somogyicum és Kaposense), nyugat felıl a zalai flórajárás (Saladiense) határolja. A
Hegyesden a hegy felsı, erdıvel borított szakaszán az erdık elsıdleges rendeltetése védelmi
célú (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területe).
Itt az erdık állapota kedvezıbb, mint a hegyoldali, utakat kísérı fás-cserjés ligetekben vagy a
telepített erdıfoltok esetében, melyek többnyire csatornák, vagy az Eger-víz közelében
létesültek, vagy mezıgazdasági területek közé szorultak. Az erdıállományok zöme lombos,
vegyes korú. Természet-közeliséggel csak a hegyperemi erdık, elsısorban szurdokerdık
jellemezhetık. Nagy foltokat borít a hegyoldalban, különösen a mélyutak mentén az akác
(Robinia pseudoacacia), mely az útmenti kisebb erdıfoltokban, a hegyoldali fás-cserjés
állományokban gyakran egyeduralkodó.
A hegy legértékesebb társulásai a hegytetın és –peremen található sziklagyepek, és az azokat
felváltó erdıfoltok. A hegylábi területeket elsısorban szılıtermesztésre hasznosítják, melyek a
meredek hegyoldali területekre is felkúsznak.
Cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris)
A Hegyesdnek a falu felé esı oldalán kevéssé jellemzı erdıtársulás, helyét többnyire akácosok
(Robinia pseudoacacia) és mővelt területek váltották fel. Inkább a cserjeszintben jelennek meg
fajai, mint a fagyal (Ligustrum vulgare), galagonya (Crataegus monogyna), kecskerágó
(Euonymus europaeus, E. verrocosus). A gyepszintben dominálnak a fő- és sásfélék, a tavaszi
vegetációra jellemzı a gazdagon virágzó aljnövényzet salátaboglárkával (Ficaria verna),
ibolyákkal (Viola sylvestris, V. odorata), salamonpecséttel (Polygonatum sp.). Egész évben
díszlik a talajtakaró, félörökzöld kis télizöld meténg (Vinca minor).
Hársas törmeléklejtı erdı (Mercuriali-Tilietum)
A hegyperem felsı, védett szakaszának legjellemzıbb társulása. A lombkoronaszintben a
nagylevelő hárs (Tilia platyphylos), magas kıris (Fraxinus excelsior) uralkodnak, közéjük
vegyül a mezei juhar (Acer campestre). A cserjeszintet számos faj alkotja, változó
fejlettséggel, benne tömeges a fává növı húsos som (Cornus mas). A cserjeszintben fejlıdik az
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a vaskos levelő ostorménfa (Viburnum lantana), a
fekete termésu varjútövis (Rhamnus catharticus), és sokhelyütt tömeges a mogyoró (Corylus
avellana). Homogén felületeket borít az erdık aljában a borostyán (Hedera helix).
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Természetvédelmi értékük különösen nagy, mivel a növényzet kompetíciója a pannon
vegetáció jégkorszak utáni történetének egyik korai fázisáról (az ún. mogyoró kor, ill. kevert
tölgyesek kora) tanúskodik.
Szilikát sziklagyep (Asplenio septentrionali-Melicetum ciliatae)
Ez a társulás típus a Hegyesd peremére jellemzı, foként délies kitettségben. Edafikus társulás,
mely kifejezetten vulkanikus kızeten él. Sajátossága, hogy nappal erısen magába szívja a
meleget, éjszaka viszont gyorsan lehől. Jellemzı fajai: a sárga virágával feltőnı sziklai ternye
(Alyssum saxatile), fehér varjúháj (Sedum album), a törpe madárhúr (Cerastium pumilum), és
a nagytermetu bablevelu varjúháj (Sedum maximum).
Nádas (Phragmitetum communis)
Állományait az Eger-víz és a réteket átszelı csatornák mentén, kisebb foltokban találjuk.
Domináns faja a nád (Phragmites australis), amelyhez keskeny- és széleslevelő gyékény
(Typha angustifolia, T. latifolia), mocsári nıszirom (Iris pseudacorus), közönséges lizinka
(Lysimachia vulgaris) társul. A nádas határán lévı cserjés helyenként bokorfüzessé alakul.
Hegyesd alacsony fekvéső területein többnyire mocsár- és lápréteket találtunk volna a
szabályozás elıtti idıkben. Az Eger-víz menti területek ma is nedvesek, egy részüket
legelıként hasznosítják.
Természetvédelmi értéke ezeknek a területeknek a részleges degradáció ellenére nagy, és a
regenerálódó csatorna-menti élıhelyekkel, bokorfüzesekkel a nedves rétek és a vízfolyások,
csatornák, pedig együtt fontos ökológiai szerepet töltenek be.
A térségben található (viszonylag kisebb ökológiai akadályokkal rendelkezı) magterülete:
 A község külterületén a nagyobb, összefüggı szántóterületek, a szılıhegyek, az
erdısávok, az Eger-vizet kísérı galérianövényzet és ligetes gyepek a település számára
nemcsak vizuális-esztétikai szempontból, de településökológiai és környezetvédelmi
szempontból is kiemelkedıen fontosak.
A tervezési terület gazdag helyi táji- és természeti értékekben. Ilyenek a vízfolyások és
galérianövényzetük, a gyepterületek növénytársulásai, ligetes facsoportjai, valamint a szép
panorámájú természeti környezet, a szép hagyományokkal rendelkezı szılıhegyi kultúrák.
A nagy kiterjedéső és kedvezı élıhely-rekonstrukciós lehetıségekkel bíró magterület
északra a Bakony, nyugatra a Keszthelyi-hegység magterületeivel, dél-keletre a Balatonfelvidék élıhely-komplexek által alkotott magterülettel kell, hogy kapcsolatban maradjon.
E kapcsolatot az "ugródeszka" jellegő élıhely töredékek és az ökológiai folyosók hivatottak
megteremteni. Sajnos a magterületeknél elmondott jó természetességi állapot az ökológiai
térstruktúra ezen elemeire már csak részben, vagy helyenként egyáltalán nem igaz.

1.3.2.

Környezeti és ökológiai állapot

Veszprém megye területén és a Balaton vízgyőjtıterületén a táj, a természeti és a települési
környezet minıségének védelme, a jelentıs gazdasági potenciált képviselı üdülés és
idegenforgalom minıségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megırzése és
javítása, a térség kiegyensúlyozott területi fejlıdése és a térség megfelelıen szabályozott
területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai állapot egyensúlyának
megırzéséhez.

17

Az ökológia az élılények és környezetük közötti kölcsönhatásrendszert vizsgálja. Az
ökológiai rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyílt rendszerek. Az
élırendszerek természetes körülmények között is változnak, de az emberi élet tartamához
képest lassan, míg az emberi beavatkozások hatására a változások felgyorsulhatnak.
Ha a környezetvédelmi szempontból negatív hatások dominánssá válnak (pl.: illegális
hulladéklerakó), a rendszer gyors ütemben degradálódik, sıt el is pusztulhat. Az élı
rendszerekben fennálló törvényszerőségek ismeretében az ember szabályozhatja azok
mőködését, így kellı tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és tudatosan
létrehozható egy új dinamikus egyensúlyi állapot.
Az ökológiai állapotot a kibocsátott szennyezıanyag-terhelés számottevıen befolyásolja. A
levegıtisztaságot a nagy ipari üzemek által okozott légszennyezıanyag kibocsátás, valamint
a közlekedés, különösen az átmenı forgalomból származó terhelés határozza meg
elsıdlegesen.
A meglévı környezeti problémák ellenére, Hegyesd és környéke Veszprém megye egyik
legkedvezıbb természeti-ökológiai adottságú térsége. Jó arányban maradtak fenn
természetes, illetve természetközeli területek; „hagyományosan” mővelt tájak, melyek
növényzete, állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más vidékein
találhatók.
Hasznosítható nyersanyagok a térségben:
Település
Ábrahámhegy
Ábrahámhegy
Ábrahámhegy
Badacsonytördemic
Badacsonytomaj
Badacsonytomaj
Badacsonytomaj
Balatonhenye
Gyulakeszi
Gyulakeszi
Gyulakeszi
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegyesd
Hegymagas
Hegymagas
Káptalantóti
Kıvágóörs
Kıvágóörs
Kıvágóörs
Kıvágóörs
Kıvágóörs
Kıvágóörs
Kıvágóörs
Köveskál
Kisapáti
Mindszentkálla
Mindszentkálla
Monostorapáti

Ásványkincs
díszítı homokkı
falazó homok
falazó homokkı
falazó homokkı
bazalt
bazalt zúzottkı
falazó homok
díszítı mészkı
falazó homok
faragható bazalt
kvarchomokkı
okker festékföld
dolomitmurva
festékföld
lápföld
mezıgazdasági tözeg
faragható bazalt
öntödi homok
bányászati betonkavics
egyéb öntödei homok.
falazó homokkı
hidrokvarcit
kvarchomok
vakoló homok
mészkımurva
vakoló homok
hólyagos bazalt
kvarchomokkı
bazalt

Mértékegység
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer tonna

Készlet
5609
233
73
15
15
5
10
180
5
5
10
4438
749
148
904
1745
258
283
10
16
281
33
67
421
114
15
2153
234
19948
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Nemesgulács
Nemesgulács
Nemesgulács
Nyirád
Raposka
Raposka
Raposka
Salföld
Salföld
Szigliget
Szigliget
Szigliget
Szigliget
Szigliget
Szigliget
Tapolca
Tapolca
Tapolca
Tapolca
Tapolca
Tapolca
Tapolca
Zalahaláp
Összesen:

1.3.3.

csiszoló homok
falazó homok
faragható bazalt
bauxit
faragható bazalt
lápföld
mezıgazdasági tızeg
homokkı
kavics
falazó homok
faragható bazalt
hólyagos bazalt
kvarchomokkı
lápföld
mezıgazdasági tızeg
bazalt zúzottkı
falazó homok
falazó mészkö
faragható bazalt
lápföld
mezıgazdasági tızeg
tömör téglaagyag
bazalt

ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer tonna
ezer m3
ezer m3
ezer tonna
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer m3
ezer tonna

4573
5
15
16700
15
938
1354
69
12
10
10
3507
144
6800
17707
35833
4
184
774
258
368
8
5644
l32909

Területhasználat

A település külterületén elsısorban szántóként hasznosított területek csak a völgyben az
Eger-víz-patak és a község belterülete közötti területeken találhatók összefüggıen. A
szılıhegyen csak a hegylábi területek egy részén találhatók szántók. Nagyobb jelentısége
van a legelı-, réthasznosítású területeknek.
Az erdıgazdálkodás elsıdlegesen a Hegyesd-tetı csúcsának környezetében, míg a mélyebb
térszíneken lévı egykori összefüggı erdık helyét ma egyrészt mővelt területek (szántók,
szılık) foglalják el, másrészt a megmaradt foltokon többnyire telepített nyarasokat találunk,
melyek elsıdleges rendeltetése gazdasági.
Az erdık rendeltetése a hegyen védelmi célú, melynek kezelését a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság ellenırzi. Ezeken a fokozottan védett területeken elsısorban
hársas-kırises törmeléklejtı erdıket és cseres-tölgyeseket találunk. A hegylábi, és védettség
alól kiesı területeken gyakoriak a gazdasági rendeltetéső erdık, elsısorban telepített
nyarasok és égeresek. Az erdımővelés alatt álló területek aránya összességében a
mezıgazdasági (szılı-, gyümölcs-, szántó-, rét- és legelı) hasznosítású területekkel
szemben alacsony.
Hegyesd közigazgatási területe 1104,54 hektár, ebbıl 1075,31 hektár külterület és 29,23
hektár belterület.
A hegy oldalában a meredekebb részeken kisebb szılıterületek, míg az enyhébb lejtıkön (a
hegytıl nyugatra és délre) nagyobb, összefüggı szılık találhatók.
A község lakosságának csak kis része foglalkozik mezıgazdasággal. Jelentısebb
mezıgazdasági vállalkozás csak 1-2 található a községben.

19

Elıfordul a turisztikai célú állattartás, a háztáji gazdálkodás kisebb mértékben, csak néhány
család kiegészítı jövedelem forrása.
Hegyesd területhasználati megoszlására az erdıterületek dominanciája (a közigazgatási
terület közel fele), valamint a szántók és a gyepterületek nagyobb aránya (a kettı együtt a
teljes terület közel 40%-a) jellemzı.
A Hegyesd és Monostorapáti közötti víztározó (halastó) részben Monostorapátihoz tartozik.
Az erdıknek lefolyást késleltetı hatása van, az fıleg olvadások után érzékelhetı.
A térség jó szılıtermelı adottságaiból fakadóan a település jelentısebb
agrárvállalkozásainak profilja a szılıtermesztés és a borászat, valamint a borértékesítés.
Két ilyen jellegő nagyobb cég mőködik a községben, a Monostori Kistermelıi
Pinceszövetkezet (Alsómajor) és az Inhoff Malom és Borház (Zrínyi u.).
A község közigazgatási határain belül az erdıterületek aránya 49 % körüli, ami jóval az
országos átlag felett van. A település erdıterületein a pápai székhelyő Bakonyerdı Erdészeti
és Faipari ZRt. gazdálkodik. Az erdıgazdasági területeken vegyes korú keménylombos
erdık díszlenek. Az erdık éves folyónövedéke az országos átlagnál (3,7 m3/ha) alacsonyabb
(2,5 - 3,5 m3/ha).
A szılıkultúra, illetve a szántók gazdálkodása során tapasztalható eróziós hatás, amelyeket
fıleg a tavaszi szántások, mélylazítások befolyásolnak. Ebben az idıszakban a nagy
intenzitású esık okoznak károkat. (pl. a helytelen agrotechnológia a vetések iránya és a lejtı
összefüggésében).
Ugar és nem mővelt területekrıl csak kis mértékő bemosódás tapasztalható. Itt a talajban
való szivárgás miatt víz visszatartó hatás érvényesül.
A község területén dolomitbányászat folyik, korábban homokot is termeltek ki a községi
bányában.

2./ Település közigazgatási területének vízrajzi jellemzése
Az elızı évben az Észak-atlanti térségben megerısödı anticiklonok keleti peremén igen
gyakran hideg levegı áramlott dél felé a mediterrán térségbe, amely nagyon kedvezett a
mediterrán bı csapadékot hozó ciklonok kialakulásának. A markáns mediterrán ciklonok
csapadékrendszerei elıször 2010. májusában érték el az országhatárt. A nyár elejétıl ország
területén óriási, 100 mm-t meghaladó csapadékmennyiségeket mértek; volt amikor két nap
alatt lokálisan kb. egy havi csapadék is hullott.
A Dunántúl térségében a csapadékot viharos, sıt orkán erejő szél kísérte néhol meghaladva
a 80-100 km/órás szélsebességeket is. A 2010-es esztendıben a csapadék mennyisége
meghaladta a sokévi átlagot.
Hegyesd környezetében ez a tendencia nyomon követhetı volt, hiszen a löszös-homokos
talajban a kapilláris-telitettség a maximumot érte el. A belvizesedés mellett (Zrínyi u, Petıfi
utca) megjelenhet az elöntés veszélye is.
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2.1. A vízgyőjtı mőszaki jellemzése
A térség átlagos sőrőségő vízhálózattal rendelkezik. A vízfolyások alapvetıen kis vízhozamúak, sıt idıszakosan ki is száradnak. Csapadékos idıjárás esetén azonban tekintélyes
vízmennyiséget szállíthatnak, hirtelen vízjárásúak. Meghatározó a vízfolyások
mezıgazdasági igénybevétele is, különösen öntözéshez és mesterséges tavak fenntartásához
biztosítanak vízmennyiséget.
Hegyesd területe a Balaton északi vízgyőjtıjének része. A település teljes közigazgatási
területe az Eger-víz-patak vízgyőjtıjéhez tartozik. A vízfolyás Hegyesd közigazgatási
területének részét képezi, a terület ÉNy-i, Ny-i és DNy-i részén.
Az Eger-víz (Eger-patak) a Balaton-felvidék leghosszabb vízfolyása. Öcs község határában
ered és rövid szakasz után Vigántpetend közelében egyesül a Vázsonyi-Séddel.
Kapolcs belterületén torkollik bele a Ráskó-patak, majd keresztül folyik a Tapolcaimedencéig tartó völgyön. Monostorapáti-újfalunál a Vese-patak torkollik bele, majd a
Hegyesd és Monostorapáti határán elhelyezkedı mesterséges víztározóba (halastóba)
folyik.
A tározóból elfolyó patak Diszel, Gyulakeszi, Kisapáti és Nemesgulács községek
érintésével, több kisebb vízfolyás vizével gyarapodva Badacsonytördemic és Szigliget
között ömlik a Balatonba.
Az Eger-víz egykori természetes állapotában a Balaton-felvidék legbıvízübb vízfolyása
volt, amelynek felsı szakaszát igen sok kisebb-nagyobb hozamú forrás táplálta. A patakot
tápláló források hozama a Bakony térségi bányászati tevékenység depressziós hatására és az
utánpótlódás (csapadék) jelentıs csökkenése miatt minimálisra vagy nullára csökkent. A
fenti okok miatt 1990 nyár végén a patak már a Balatonba való betorkollásnál is kiszáradt.
Korábban a vízfolyás évi átlagos vízhozama 0,3 m3/s volt. Az Eger-víz teljes vízgyőjtı
területe 365,6 km2, hossza 32,0 km. A Nemesgulács feletti vízgyőjtı terület 356 km2.
Az Eger-(víz)patak vízhozamát a KDT Vízügyi Igazgatóság mérései alapján ismerjük.
A vízfolyás 10 évi átlagos vízhozamai a nemesgulácsi vízmércénél a következıképpen
alakultak:
Évi legkisebb vízhozamok átlaga: 0,005 m3/s
Évi közepes vízhozamok átlaga:0,214 m3/s
Évi legnagyobb vízhozamok átlaga: 3, 2 m3/s
Hegyesd felszíni vízfolyásai közül legjelentısebb az Eger-patak.
A környék területein lévı vízfolyásokat országos-, regionális- és lokális hálózat keretében
rendszeresen a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség vizsgálja minimum 612 db/év gyakorisággal.
Általánosságban elmondható, hogy az MSZ 12749. számú szabvány szerinti minısítéssel a
korábbi szabványhoz képest a vízfolyások kedvezıtlenebb vízminıségi osztályba
sorolhatók. Ebben közrejátszik, hogy a minısítés a 90%-os tartósságú vagy a legrosszabb
mérési eredmény alapján történik, és az egy-egy komponenscsoporton belüli osztálymeghatározó a legrosszabb minısítést kapott komponens. A vízminıségi osztályok
közérthetı jellemzését a már hivatkozott szabvány meghatározásai- alapján kell értelmezni.
I. osztály: kiváló víz
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Mesterséges szennyezı anyagoktól mentes, tiszta természetes állapotú víz, amelyben az
oldott anyagtartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a tápanyagterhelés csekély és
szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs.
II. osztály: jó víz
Külsı szennyezı anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben
terhelt víz. A vízben oldott és lebegı, szerves és szervetlen anyagok mennyisége, valamint
az oxigénháztartás jellemzıinek évszakos és napszakos változása az életfeltételeket nem
rontja. A vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, szennyezı baktériumok száma igen kevés.
III. osztály: tőrhetı víz
Mérsékelten szennyezett víz, amelyben a szerves és a szervetlen anyagok, valamint a
biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. Szennyvízbaktériumok következetesen kimutathatók. Az oxigénháztartás jellemzıinek évszakos és
napszakos ingadozása, valamint az esetenként elıforduló káros vegyületek átmenetileg
kedvezıtlen életfeltételeket teremthetnek.
Az életközösségekben a fajok számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása
figyelhetı meg. Esetenként szennyezésre utaló szag és szín is elıfordul.
IV. osztály: szennyezett víz
Külsı eredető szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag
hozzáférhetı tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzıi tág határok között
változnak, elıfordul oxigénhiányos állapot is. A baktériumok, ezen belül a
szennyvízbaktériumok nagy száma jellemzi. A biológiailag káros anyagok koncentrációja
esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelı értéket is elérheti.
V. osztály: erısen szennyezett víz
Szervetlen, szerves anyagokkal, szennyvizekkel erısen terhelt, esetenként toxikus víz.
Szennyvízbaktérium-tartalma megközelíti a nyers szennyvizekét. A biológiailag káros
anyagok korlátozzák az életfeltételeket.
Tapolcai-medence és Káli-medence vízgyőjtı területein: A Tapolca és Kétöles-patakok
vízgyőjtıje, az Eger-víz (Eger-patak) vízgyőjtıje és a Burnót-patak vízgyőjtı területe
mérvadó. Ezek besorolósa „szennyezett”(III-IV. osztály) vízminıségő, erısen
veszélyeztetett.
A kistérség területén lévı jelentısebb vízfolyások és vízi-létesítmények:
Sor
szám

Megnevezés

Hossz
km

Befogadó

1.

1,8

2.

Lesencetomaji
árok
Németfalusi árok

3.

Törekpusztai árok

2,7

4.

Nemesvitai árok

5

5.

Világos patak

8,2

Lesence
patak
Lesence
patak
Lesence
patak
Lesence
patak
Balaton

6.

Világos mellékág

2,3

7.

Viszló patak

12,8

8.

Szentkúti árok

7,5

9.

Király forrás

2,1

10.

Szentgyörgyhegyi á.
Avorsa

1,8

11.

4

4,8

Világos
patak
Kétöles
Tapolca
patak
Tapolca
patak
Tapolca
patak
Tapolca

Vízgyőjtı
Érintett települések
terület km2
TÁRSULATI kezelésőek
2,5
Lesencetomaj

Rendezés
éve

Állapot

Megjegyzés

1965,75,89

7,3

Nemesvita,L.falu,L.tomaj

1974,86.

4,7

Nemesvita,L.falu,L.tomaj

3,9

B.ederics,Nemesvita

19645,75,86
1966-67,89

8,1

1968

3,2

Szigliget,Hegymagas,Raposka,L
.tomaj
Lesencetomaj

Kistérségen
kívül
Kistérségen
kívül
Kistérségen
kívül
Kistérségen
kívül
Kistérségen
kívül
Kistérségen
kívül

39,8

Tapolca,Zalahaláp,L.tomaj

23,7

Tapolca,Zalahaláp,L.tomaj

1965-6667
1965,75

6,3

Tapolca,Zalahaiáp,L.tomaj

1965,72

1,5

Raposka

1967

9,5

Hegymagas,Kisapáti

1967

Felújítandó
50 %
Felújítandó
50 %
Felújítandó
30 %
Megfelelı
70 %
Felújítandó
30 %
Felújítandó
50 %
Felújítandó
50 %
Felújítandó
50 %
Megfelelı
80 %
Felújítandó
30%
Felújítandó

1973
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12.

Káptalanvíz

5,7

13.

2,9

15.

Egervíz
malomcsat.
Erzsébetkerti
árok
Zalahalápi árok

16.

Vese patak

5,45

17.

Ráskó patak

5,7

18.

2

20.

Eger patak felsı
sz.
Mindszentkálli
árok
Szentbékáli árok

21.

Köveskáli árok

5,3

22.

Kigyós
patak
felsı sz.
Kígyós-Melegvíz
cs.

7

14.

19.

23.

3,3
7

3,1
3

3,81

patak
Eger
patak
Eger
patak
Eger
patak
Eger
patak
Eger
patak
Eger
patak
Eger
patak
Brunót
patak
Burnót
patak
Burnót
patak
Kígyós
patak
Kígyós
patak

18,2

Nemesgulács,Gyulakeszi,K.tóti

1964,71,79

3,9

Nemesgulács, Gyulakeszi

1966,77

2,8

Kisapáti,Gyulakeszi,Tapolca

1972

25,7

Diszel,Zalahaláp,Sáska

8,1

Monostorapáti,T.dörögd

30:11

Kapolcs,T.dörögd

12,5

20 %
Felújítandó
50 %
Felújítandó
60 %
Felújítandó
50 %
Rendezendı

1976

Felújítandó
30 %
Rendezendı

Taliándörögd

1974

Rendezendı

10,5

Kékkút,Mindszentkálla

7,8

Szentbékálla,Mindszentkálla

1970-71,
86-88
1968,87-88

7

Köveskál,Kıvágóırs,Szt.békálla

1987

49,9

Nyirád

1988

7,9

Nyirád

1979-80

Megfelelı
80%
Megfelelı
80 %
Megfelelı
80 %
Felújítandó
60 %
Megfelelı
80 %

MAGÁNTULAJDONÚ halastavak:

1.
2.
3.

Monostorapáti
halastó
Ráskó
patak
halastó
Kígyós
patak
halastó

Eger
patak
Ráskó
patak
Kígyós
patak

Diszel

Felújítandó
50 %

Taliándörögd, Kapolcs
Nyirád

Csapadékvíz-elvezetés
Hegyesd belterületén a csapadékvíz győjtése részben burkolt, részben burkolatlan, nyílt
csatornahálózatban történik. A kiépített hálózat hossza 1230 fm, ebbıl zárt, felszín alatti 1040
fm. 2120 fm hosszan nincs esıvíz elvezetı árok.
Az árkok a burkolatlan részen füves rézsővel lettek kialakítva. A csatorna állapota jó, de
nagyobb esızések alkalmával a nagy mennyiségő hordalék ülepedése miatt tisztításra szorul. A
csapadékvizet az Eger-vízbe vezetik.
A településen a csapadékvíz elvezetése így csak részben megoldott. A csapadékvíz
elvezetésére nyílt felszíni árkok, illetve felszín alatti csatornák szolgálnak, melyek a közutakkal
párhuzamosan futnak. A kiépített nyílt vízelvezetı rendszerek karbantartása, az árkok kaszálása
túlnyomórészt megfelelı.
A külterületi vízelvezetı árkok elsıdleges szerepe a mezıgazdasági területek víztelenítése az
Eger-víz vízgyőjtıjében. A karbantartása a tulajdonosok kötelezettsége. Esetenként a gyepes
partok kaszálása elmarad és a túlburjánzott növényzet akadályozza a víz lefolyását.
2010 évben a belvizesedéssel érintett útszakaszok mentén ezt szakszerően megoldotta a
település vezetése (Zrínyi u).
A településrendezési terv alapján a 20 illetve annál több gépkocsit befogadó
(rendezvény)parkolókat a csapadékvíz összegyőjtése és elvezetése miatt kiemelt szegéllyel kell
kivitelezni. A nagyobb parkoló-felületekrıl összegyőlı csapadékvíz olajfogó mőtárgyon
keresztül vezethetı a csatornahálózatba. A nagyobb lejtéső területen vízfolyás elleni védelemre
övárok létesítése javasolt!
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2.1.1. Védett árterek, belvízvédelmi öblözetek
Hegyesd, a Taplocai-medence kistáj tagjaként felszíni vízfolyásokban igen gazdag. A település
menti síkságot több szikkasztó jellegő árok szabdalja (Alsó-rét). A déli belterületi határt az
Eger-víz vízgyőjtıje adja. A település vízgyőjtıje a lakóházaktól északra és nyugatra található.
Legmagasabb pontja a Hegyesd-tetı: 281,00 mBf. abszolút magasságban található, míg a
mélypontja az Eger-víz-pataknál van: 140 mBf. értékben.
A településtıl közel 2 km-re húzódik a vízgyőjtı határa, így a felszíni vizek lefolyásának
leghosszabb útja is ez. Vízgyőjtın található szılıhegyek, a K-NY-i irányú idıszakos
vízfolyások, vízmosások tömegét alakítják ki.
Jellemzı a vízgyőjtıre a szabdaltság, több (3) rész-vízgyőjtıbıl álló terület. Adódik mindez a
hullámzó domborzati viszonyokból. (lásd.: Átnézetes térkép melléklet)
A lefolyó felszíni vizek befogadója az Eger-víz-patak, befogadva a községrıl lefolyó vizeket.
A 2010-es esztendı rendhagyó volt, hiszen az egész éves esızések alkalmával elvizesedı
talajok, ha rossz agrotechnikai területhasználattal találkoztak, megindult az erózió (pl. Petıfi
u). A lakott területet É-D-i irányban kettészeli a fıutca, így az útárkoknak csak a helyben leesett
csapadékot kell levezetni.
A települést is magába foglaló kistáj vizeit DNy-on az Eger-víz vezeti a Balatonba. Jelentıs
vízfeleslegő terület. A kistájnak két állóvize van, az úrkúti tározó (4,5 ha) és a hegyesdi
tározó (96 ha).
A vízgyőjtın, a külterületi szakaszon szórványerdık, szántók, szılıtelepítések találhatók.
A település topográfiájából adódóan védett ártér a környéken nincs. Nagyobb vízfolyás, mint
az Eger-víz közel található településhez, így árvízi veszély is jelentkezhet a településen.
Belvízvédelmi öblözet a községtıl észak-keletre található, de az ott kialakuló belvízszint
(135,00 mBf.) is több mint 2 méterrel alatta van az Eger-patak fenékszintjének, így
belvízveszély csak igen nagy esızések alkalmával (mint 2010!) fenyegetheti a falu egyes
részeit.

2.2. Az esetlegesen kialakuló ár-, bel- és csapadékvizek által okozott károk elleni védekezés
Az elızı idıszakban a domborzati viszonyoknak köszönhetıen komolyabb árvízvédelmi, sem
belvízvédelmi káresemény nem veszélyeztette a települést.
A 2009-2010-es esztendık azonban rendkívül csapadékos évek voltak. Az évekkel ezelıtt
készített katasztrófavédelmi tervezéshez képest több jogszabály-változás és minısítési kategória
is megváltozott.
Kiszervezésre került a vízkár-elhárítási és polgári védelmi szakigazgatási feladat, de
mindezekkel együtt kötelezısége megmaradt és a legutóbbi évek tapasztalatai után, az
önkormányzatnak fel kell készülnie, egyrészt tervezıi szinten, másrészt jogszabályi és pályázati
(vis major) megfelelıségi szempontból.
A 2003-tól a veszélyességi osztályokba sorolt települések már más elbírálás alá esnek. A helyi
polgári védelem vezetıje (polgármester) és a képviselı-testület el kell, hogy fogadja a település
katasztrófavédelmi tervét és menekítési tervét, melyet a polgári védelem kirendeltsége
(Tapolca) részérıl a felelıs kell, hogy összeállítson.

24

Esetleges vízkáresemény során bekövetkezı védelmi feladatok ellátásában e programozás
alapján kell felkészülni a mentésre és menekítésre.
A település védelme érdekében fontos feladat a hegylábakról lefolyó vizek ellen övárkok
kialakítása, mezıvédı fasorok telepítése (akác), valamint az Zrínyi út és más utcákban a
káresemények megelızése.
Továbbá a patakok és vízfolyások vonalában, vizes területek mellett az égeres ligeterdık,
galérianövényzetek megtartása, bıvítése, esetlegesen magánterületi szántóföldek végében
cellulóznyarasok, véderdık kialakítása.
Felszíni vízhasználat
Az Eger-vízrıl vízjárási és vízminıségi adatok nem állnak rendelkezésünkre. A Hegyesdi
tározót eredetileg öntözési célból létesítették. 1982-ben kapott vízjogi üzemelési engedélyt, az
engedélyes az Eger-völgy MgTsz volt. 1998-ban a tulajdonos és az engedélyes személyében
változás történt, ekkor öntözési célra az üzemelési engedélyben 3,2 M m3/év vízfelhasználásra
kaptak engedélyt.
Hegyesdi tározó
tározónév Hegyesdi tározó
vízgyőjtınév Eger-víz (Balaton)
jelleg halastó
vízügyi igazgatóság neve KÖDU KÖVIZIG
vízfolyás neve Eger-víz
szelvényszám 18+300 (gát: 18 +350)
üzembe helyezés éve 1998
jelenlegi tulajdonviszonyok
kezelı Duna Farm 2000 Kft.
engedélyes (használó) Duna Farm 2000 Kft.
jelenlegi tulajdonviszonyok
kezelı Duna Farm 2000 Kft.
engedélyes (használó) Duna Farm 2000 Kft.
jellemzık
gát magasság [m.B.f.] 150,88
átlagmélység[m.] 1,70
lekötött vízkészlet [l/s] n.a.
tározó felszíne [ha] 96,1
tározótérfogat [e m3] 1600
tározószintek [m.B.f.] 148,895
funkció
mezıgazdasági halastó
rekreáció, üdülés ilyen célra nem vehetı igénybe
egyéb –
mőtárgyak lecsapoló zsilip, árapasztó

A halastó leeresztése évente megtörténik. A leürítéskor leeresztett víz egy része a teleltetık
feltöltésére szolgál. A tározó létesítése óta a tó térfogatát a feliszapolódás lényegesen
csökkentette.
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2.2.1. Ár- és belvízvédelmi mővek
Hegyesd területén keresztül folyik az Eger-víz, amely Öcs község határában ered, és Szigliget
keleti oldalán torkollik a Balatonba. A mesterséges karsztvízszint süllyesztések elıtt évi átlagos
hozama 0,5 m3/s volt.
A vízfolyás vízgyőjtıjének északi határa a D-i Bakonyban húzódik. A 300-600 m tszf
magasságú vidéken a vízgyőjtı határ két legmagasabb pontja az 511 m magas Agár-tetı és az
599 m-magas Kab-hegy. A vízgyőjtı K-i határa Tótvázsony és Nemesvámos között húzódik.
A tó fölötti vízgyőjtı terület déli délkeleti határát a Balaton-felvidék 300-450 m magas triász
karbonátos és bazalt kızetekbıl álló vonulata alkotja.
A vízgyőjtı területen számos kisebb - nagyobb vízfolyás táplálja az Eger-vizet, amelyek
részben karsztból, bazaltból ill. fiatalabb üledékekbıl fakadó forrásokból táplálkoznak. Az
Eger-vízbe torkolló legjelentısebb patak a Vázsonyi-Séd, amellyel Vigántpetend elıtt egyesül.
A torkolat alatti szakaszon északról folyik a vízfolyásba a Ráskó-patak és a Vese-patak.
A vízgyőjtı legfelsı része, a Vázsonyi - medence, 300 m magas, 400-600 m magas dombokkal
határolt terület. A Vázsonyi-Séd Pulánál egy szőkületen keresztül jut a Vigántpetendi
medencébe, majd már Eger-vízként Kapolcs és Monostorapáti között egy szők, kanyonszerő
völgyben halad. Monostorapátinál kiszélesedik a völgy és ennek a medencének nyugati végén
épült meg a község állóvizét, a halastavat kialakító völgyzárógát.
A Hegyesd-Monostorapáti tározó vizét az Eger-víz, az Atak-dőlı erdejében eredı több mint 10
kisebb forrás, valamint a ma már a tómederben található Mária-forrás táplálja, amelyek
vízhozama jelentısen megcsappant a karsztvízkiemelés (nyirádi bányák) és az elmúlt évek
csapadékszegény idıjárása miatt, de a jövıben a csapadékosság függvényében a vízhozam lassú
visszaállása várható.
A tározó lecsapoló zsilipjénél elhelyezett vízmérce "0" pontja: 145,07 mBf
- a legkisebb vízállás: - 10 cm (1996. október 5., 700 óra)
- a legnagyobb vízállás: + 391 cm (1975. július 4., 700 óra)
Eger-víz patak burkolatlan mederben folyik: Magyar Állam, kezelı: KÖDU KÖVIZIG
Hegyesdi tározó tározó halastó: Duna Farm 2000 Kft.

Eger-víz
Hossz: 2,57 km Hegyesd közigazgatási területén
Vízgyőjtı terület: 278 km2
Illetékes vízügyi igazgatóság: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Vízszállító-képességek (m3/s) külterületen: NQ33% = 2,9 belterületen: NQ3% = 7,9
Kezelı: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Veszprémi
Szakaszmérnöksége
Mőtárgyak 16+396-97 kmsz: fahíd
16+836-40 kmsz: 4,0 m ny. dőlıúti híd
17+176-182 kmsz: 2x3,9 m ny. kı boltíves híd
17+363-364 kmsz: 2,3 m ny. malom bejáróhíd
17+566 fahíd
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18+074 hegyesdi halastó zsilipje
Mederállapotok: A meder a község területén teljes hosszában burkolatlan, a rézsőhajlás 1:2.
Elöntések: Nincs információ.
Elöntött és veszélyeztetett terület: Nincs információ.
Helyi/települési vízkárok: Helyi vízkárokról nincs információ.

Az Eger-víz vízgyőjtı területének É-i és Ny-i felén rendezett mederben, védtöltések nélkül
folynak a kisebb vízfolyások. Ezeken a területeken a vízgyőjtı-területek magas vízállásai esetén
vízjárta területek egész Tapolcai-medencében találhatóak. A vízjárta területeken idıszakos
elöntések elıfordulhatnak.
A vízgyőjtı csatornák parti szegélyei állami tulajdonban vannak, így magánterületi korlátozást
a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet szerint a vízügyi szabályozás szerint kell csupán elıírni.
A Tapolcai térség folyóinak, vizeinek kezelıje a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság. A természetvédelmi hatóság elıírása szerint külterületen 50 m széles
védıterületet kell biztosítani az élıvízfolyások számára, melyen belül csak gyepgazdálkodás
folytatható.
A vízfolyások és a többi befolyó csatorna és árok kiemelt védettségő, általános védvonallal nem
töltésezett, kezelıje a KD-KÖVIZIG.
A területen a kora tavaszi hóolvadás és csapadék együttes hatására, valamint a nyári
záporcsapadékokból és késı ıszi ciklonális eredető csapadékokból alakulnak ki jelentısebb
belvizek. A csatornák vízjárására egyébként a viszonylagos kiegyensúlyozottság a jellemzı.
A felszíni vizeket terhelı szennyvízkibocsátás sajnos a mai napig elıfordul, a csatornázatlanság
hiánya miatt.
Felszíni vizeket szennyezı kibocsátás adódhat még mezıgazdasági tevékenységbıl a
talajlemosódások révén. A természetvédelmi törvény elıírása szerint külterületen 50 méteres,
gyeppel, vagy erdıvel borított védıtávolságot kell biztosítani az élıvízfolyások mentén.
A talajvíz felszínközelsége miatt a település teljes közigazgatási területén fokozott
sérülékenységgel kell számolni.

2.2.2. Idıszakos vízjárta területek
Idıszakos vízjárta területek a közigazgatási határ nyugati oldalán vannak. Három részvízgyőjtı található itt, melynek teljes területe 650 ha-ra tehetı.
Az idıszakos vízfolyások csak nagy intenzitású csapadék esetén lépnek „üzembe”. A lankás
területeken nagy mennyiségő csapadékvíz kerül a talajba. Idıszakos vízjárta területen
kialakították a vízmosásokat, illetve a bevágódásokba vezetett hegyi utak mentén
funkcionálnak. (Petıfi u)
A védelem övárkolással megoldható!
2.2.3. Erodált területek
Eróziós hatások az elızıekben taglalt idıszakos vízfolyások mellett alakulnak ki. A magasabb
térszíneken és a medencébıl kiemelkedı lepusztult hegykúpokon erdıtalajok találhatók,
melyek többnyire homok, kisebb részben homokos vályog mechanikai összetételőek, kövesek,
kedvezıtlen vízgazdálkodásúak és gyengén savanyú kémhatásúak.
A szigetszerően kiemelkedı vulkáni kúpon erubáz talaj képzıdött, mely szinte teljesen
terméketlen. Az alacsonyabb területeket, az Eger-víz völgyét réti talajok jellemzik, vályog
mechanikai összetétellel, gyengén savas kémhatással.
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A talajok nagy része gyenge talajminıségi kategóriába (VIII-IX. ) tartozik.
A lejtésviszonyok és a talajok tulajdonságai miatt nagymértékő az erózió, ebbıl kifolyólag
alacsony a humusztartalom, a tápanyag szolgáltató képesség és kedvezıtlenek a vízháztartási
tulajdonságok. A talaj teherbíró képességénél figyelni kell viszont arra, hogy ne szabdalják
meg nagyon a területet (rossz szántóföldi agro-technológiával), mert mindez erózió
kialakulásához vezethet.
A nagy mennyiségő és intenzív csapadékhullás területén a hegyoldalról, szántóterületekrıl
(Hámori-domb, Irtás-domb, Koloka) lezúduló víz elöntheti a falu egyes részeit, jelentıs
mennyiségő hordalékkal párosulva.
2.2.4. Talajvíz problémák
A felülvizsgálatra szoruló környezetvédelmi programban ki lett dolgozva az a talajvédelmi és
vízbázis-védelmi feladat, melynek végrehajtása komoly ütemezést igényel. Megjegyzendı,
hogy az úthálózati rendszer nem megfelelı karbantartása emelheti a talajvízszintet, hiszen az
elfolyó vizek helyett beszivárgó vizek jelentkezhetnek. A talaj és rétegvizek szempontjából
fontos feladat a település teljes csapadékvíz-elvezetı rendszerének kiépítése, rendszeres
karbantartása.
2.2.5. Ipari és mezıgazdasági vízhasználatok, vízi mővek
A településen jelenleg nem üzemel jelentısebb, ipari jellegő gazdasági vállalkozás.
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása
– A meglévı árokrendszer karbantartása nem megfelelı.
− A csapadékvíz-elvezetés hiányosságai veszélyeztetik a felszíni vizek vízminıségét, és nem
akadályozzák meg az eróziót.
− Agrotechnikai környezethasználat komoly konfliktus forrása lehet.
− A vízfolyások mentén jórészt feltöltıdött állapotban vannak a hordalékfogó mővek.

2.3. Felszín alatti vizek rendszere
A felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás fı irányait az 1995. évi LVII. tv., a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. A törvény sorrendet határoz meg - a korlátozott
mértékben rendelkezésre álló – a vízkészletekbıl kielégíthetı vízigényekre, különös tekintettel
a jó minıségő, azaz az emberi fogyasztásra is alkalmas felszín alatti vízkészletekre.
A vízkészletek védelmére az azokkal való takarékosságra vonatkozó további elıírások és
meghatározások is az ivóvíz célú felhasználást, illetve az ilyen célra való alkalmasság
megtartását irányozzák elı.
A Dunántúli-középhegység fıkarsztvíz rendszerében a Déli-Bakony nyugati elıtere önálló
vízföldtani tájegység. A középsı kréta korinál idısebb mezozoós karbonátos kızetek egy
hidrodinamikai rendszert alkotnak, és a fedıhegység víztároló kızetei többé-kevésbé
kapcsolódnak a fıkarsztvíz rendszerhez.
A kistérség települései közül Hegymagas, Raposka, Gyulakeszi, Tapolca, Sáska, Zalahaláp,
Nyirád, Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs, Taliándörögd, és Vigántpetend felszín alatti vizei a
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Bakony fıkarsztvíz rendszerébe tartoznak, annak ellenére, hogy az utóbbi három község
jelentıs elkülönült fedıkarsztvíz-rendszerrel is rendelkezik.
A Keszthelyi-hegység nyugati elıterében Balatonederics, valamint a Lesencék vidéke a
mélységi vizeket tekintve a hegység karsztvízrendszeréhez tartozik.
Hiányzik a mezozoós karsztvíztároló Ábrahámhegy, Salföld, Kékkút, Kisapáti,
Badacsonytördemic, Szigliget közigazgatási területének egy részén, és a Badacsony-hegy
falvaiban. itt a fedıhegység a paleozoikumra települ.
A Balaton-felvidék önálló karsztvízrendszere földtani tektonikai okból jóval tagoltabb,
összefüggései kis területen érvényesülnek. A paleozoós övezettıl az Eger-patak völgyéig
elterülı részt évtizedekig önálló áramlási rendszernek tekintették. Kıvágóırs, Káptalantóti,
Nemesgulács, Szentbékálla, Balatonhenye, Köveskál és részben Kékkút ebbe a geológiai tagolt
övezetbe tartozik.
A térség rendkívül gazdag forrásokban, amelyek jelentıs része gyógyvíznek minısül. A
karsztvízszint emelkedése miatt reális esély van arra, hogy a kistérségben egyre több forrás fog
visszatérni. Ezek jelentısége nemcsak természetvédelmi szempontból nagy, hanem gazdasági
vonzatuk sem elenyészı.
Tapolca és térsége, így Hegyesd is természeti, vízföldtani adottságai folytán - az
ivóvízkészletek egy része - a felszín felıl történı szennyezés szempontjából sérülékeny.
Az ivóvízkészletekkel való gazdálkodás alapvetı koncepcionális kérdésköre ezért az
ivóvízbázisok biztonságba helyezése és védelme.
Több éves elıkészítı munka után a Kormány jóváhagyta a 2249/1995 (VIII.31.) Korm.
határozatával az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramot, ami szerint az elmúlt
években elkészült az ivóvízbázisok alapállapot-felmérése és biztonságba helyezési terve.
A tervezést követı biztonságba helyezési tevékenység már a vízbázis-vízmő tulajdonosok
felelısségi körébe tartozó, de terv szerint továbbra is jelentıs állami támogatással segített
tevékenység maradt.
Speciális területe a vízbázis-védelem szabályozási hátterének a település-rendezési tervek ilyen
irányú felülvizsgálata és módszeres kiegészítése, pontosítása.
A vízbázis-védelem alatt általában minıségi védelmet értünk, azonban a vízkészlet-gazdálkodásnak számos feladata van a felszín alatti vízkészletek mennyiségi viszonyainak
szabályozásában is, különösen azokon a területeken, ahol a különleges vízminıség és a
készletek mennyiségi korlátai már korán a teljes kihasználtság helyzetét teremtették meg.
Ezekben az esetekben kerül elıtérbe a vízigények pontosításának meghatározása és konkrét
korlátozások elrendelése.
Talaj- és rétegvíz
Hegyesd közigazgatási területe a Balaton kiemelt vízminıség-védelmi övezetébe tartozik.
Az alaphegységet képezı ópaleozoos Lovasi Agyagpala Formáció gyakorlatilag vízzáró kızet.
A középhegységben legjelentısebbnek számító triász karbonátos vízadó kızetek a község
területén is elıfordulnak. A Buchensteini rétegek kevésbé jó vízvezetık. Ezzel szemben az
Iszka-hegyi Mészkı jó vízvezetı, víztároló képzıdmény.
Az alaphegységre települı miocén kızetek közül vízföldtani jelentıséggel a Tapolcai
medencében nagy területen és viszonylag nagy vastagságban elıforduló miocén mészkövek
bírnak.
A falu területén a miocén mészkıben tárolt karsztvizet feltáró mélyfúrás nem létesült. A
szomszédos Nemesgulácson a Tinnyei Mészkı Formációt szőrızték be 56,0 és 78,0 m között a
Bányatelepen 2001-évben lemélyített K-4. jelő ásványvíz kút esetében is. A mészkı rétegben
tárolt réteg-karsztvíz nyugalmi nyomásszintje a felszín felett +1,38 m, tehát a vízadó
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nyomásalatti. A mészkı felett települı bazalt törmelékbıl álló összlet is beszőrızésre került.
Feltehetıen ebben a rétegben tárolt víz azonos a mészkı vizével.
A leírások szerint a bádeni repedezett mészkövet (Pécsszabolcsi Formáció) szőrözték be a 46,0
és 72,0 m között a Kisapáti Kossuth u-ban lemélyített K-2. jelő ásványvíz kút és a Diskamajorban létesített 60 m mély kút esetében is. A mészkı rétegben tárolt réteg-karsztvíz
nyugalmi nyomásszintje a felszín alatt 17,2 m ill. 4,46 m. A nyomáskülönbség a terepszint
különbségébıl adódik.
A Tinnyei Formáció fedıjében található Somlói Formáció is tárolhat rétegvizet. A
rendelkezésre álló ismeretek szerint a formációba sorolható agyagos homok rétegek kisebb
vízigény kielégítésére is alkalmasak.
A Hámori-domb mellett egy régi ásott kút található, amelyet a szılıtulajdonosok még ma is
használnak. A kútban a vízszint általában 15-20 m-el a felszín alatt van.
A környékbeli tulajdonosok szerint a legutóbbi vízminıség vizsgálat alapján a kút vize ivóvíz
minıségő. A vízadó réteg nem ismert, valószínőleg bazalttörmelék vagy pannon agyagos
homok lehet.
A település területén a talajvíz szintje a morfológiai viszonyoknak megfelelıen tág határok
között mozog.
A kistáj területén a talajvíz összefüggı rétegben csak a Felsı-Eger-völgyben található 4 - 6 m
között. Mennyisége ott sem jelentıs. Kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegő.
Keménysége 15-25 nkº között, szulfát tartalma 60 mg/l alatt van.
Az Eger-víz völgyében a talajvíz a környezı területekhez képest némileg magasabban, 4-5 m-es
mélységben található. A Hegyesd és Monostorapáti közötti halastó létrehozását követıen a
tó körüli területen a talajvíz szintje kis mértékben megemelkedett, emiatt a környezı
területek egy részének mezıgazdasági célú hasznosítása nem lehetséges.
A kistáj rétegvíz készlete a tározókızet kapacitása szerint váltakozva 1-2 l/s.km2 között van. Az
artézi kutak száma kevés. Mélységük és vízhozamuk erısen váltakozik. A karsztvíz szintje az
utóbbi évtizedekben a viszonylag közeli nyírádi vízkivétel befolyása alatt állt.

2.4. Felszín alatti vizek jellemzıit befolyásoló tényezık
Hegyesd teljes területe „felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny”. A sérülékenység azt
jelenti, hogy a felszín alatti víztartó képzıdményt sekélyen fedi csupán olyan kızet, illetve a
szennyezı anyagot át nem eresztı földtani képzıdmény, amely visszatartaná a terepfelszínrıl
beszivárgó szennyezı anyagokat.
A sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése komplex feladat, mely megoszlik a hatóság, a
tulajdonos (önkormányzat, állam) és az üzemeltetı között.
A kistáj felszínének litológiai felépítésébıl következik, hogy hasznosítható anyagai elsısorban
építkezésre alkalmas nyersanyagok.
Fıbb felszínépítı kızetei triász dolomit (24,2%), triász és jura mészkıtípusok (11,2%),
pannóniai kavics és homokkı (2,3%), bazalt és bazalttufa (15,8%), lejtıtörmelék (3,7%),
lejtılösz (31,6%), folyóvízi kavics (3,5%), öntésföld, homok, iszap (2,5%).
Hasznosítható nyersanyagok: dolomitmurva 749 E t, festékföld 148 E m3 (Hegyesd), bazalt 19
948 E t (Monostorapáti), tőzkıliszt 147 E t (Úrkút).
A község területén dolomitbányászat folyik, korábban homokot is termeltek ki a községi
bányában.
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A kistáj az erdıtalajok övezetébe tartozik. Litomorf talajtípusa, a mészkövön képzıdött
rendzina a terület 67%-át fedi. E talajtípus 75%-át erdı, 15%-át füves vegetáció borítja.
A Kab-hegy bazalt alapkızetén durva vázrészeket tartalmazó, sekély termırétegő és emiatt
szélsıséges vízgazdálkodású barnaföldek keletkeztek. Területi részarányuk 23%. A gyenge
termıképességő (VIII.) talajokat 95%-ban erdık borítják.
A község területére a köves-kavicsos rendzina, az Eger-patak mentén a vályogon kialakult réti
öntés-, a déli részen pedig a homokos vályogon, vályogon kialakult Ramann-féle barna
erdıtalaj jellemzı.
A talajvízszint az utóbbi években jelentısen süllyedt, aminek okai a szokatlanul száraz
idıjárás, illetve a környezı mélyfúrások következtében fellépı – talán hosszú évekre,
évtizedekre – megörökölt vízdepresszió.
A településen számos talajvíz kút található, amelyek vizét elsısorban locsolásra használják.
Vízminıségi adat kutakból nem áll rendelkezésre.
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása
•
A csapadékvíz elvezetés rendszer kiépítettségének növelése; a meglévı
vízelvezetı árkok karbantartása
•
A felszíni patakok (Eger-víz-patak) mederrendezése nem kielégítı.
•
A (finn- típusú) szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének szorgalmazása
•
A terület felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny, komplex védelem
kidolgozása szükséges
•
A település felszíni vízfolyásainak mederrendezése nem kielégítı
• Jelentısen megnıtt a talajvízszint, belvizes utak, szántóterületek
• A Tapolcai-medence, Eger-víz vízgyőjtıjének vízminıségét veszélyeztetheti a
települési illegális hulladéklerakások számának növekedése.

2.5. Az önkormányzatok vízkár-elhárítási feladatai
A vízkár-elhárítás jogi szabályozásának alapja az 1995. évi LVII, törvény (Vgtv) és az 1990.
évi LXV törvény (Ötv). Törvényi szinten került meghatározásra: A vizek kártétele elleni
védelem érdekében szükséges eladatok ellátását – a védımővek kiépítése, fejlesztése,
fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a
károk megelızésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. (Vgtv 16 §)
Az állam, pontosabban a jogszabályban meghatározott állami szervek a vizek kártételei elleni
védelemmel, a védekezéssel összefüggı feladatait a Vgtv 2. § a kárelhárítási tevékenység
szabályozásában, szervezésében, irányításában és ellenırzésében, valamint a helyi
közfeladatokat meghaladó védekezésben nevesíti. A törvény a vizek és közcélú vízilétesítmények állami tulajdonából következıen is rögzíti a vízkárelhárítással kapcsolatos állami
feladatokat, így pl. az elsırendő árvízvédelmi töltések, stb. fenntartását és azokon a tényleges
védekezés ellátását.
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A vízkár-elhárítással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok az Ötv. és Vgtv. szerint a helyi
vízrendezést és vízkárelhárítást. az ár- és belvízmentesítést jelentik. A vízrendezés és a
csapadékvíz-elvezetés, mint helyi közszolgáltatás került nevesítésre.
A feladatok – mindig a települési vízkárok lehetséges okaira figyelemmel – a megelızı
mőszaki beavatkozások, fejlesztések megvalósítását, a vízelvezetı rendszerek, védelmi
létesítmények kiépítését és fenntartását, üzemeltetését, a védelmi tervek elkészítését,
összességükben a vízkárok megelızését szolgálják.
A hatályos joganyag szerint az önkormányzati feladatok – a teljesség igénye nélkül – a
következık:
• a legfeljebb két település érdekében álló árvízvédelmi mővek létesítése, a helyi
önkormányzat tulajdonában lévı védımővek fenntartása, fejlesztése és azokon a
védekezés ellátása,
• a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb
vizek által okozott kártételek megelızése - kül- és belterületi védımővek építésével - a
védımővek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
• a természetes állóvizek, holtágak, patakok, partszakaszok szabályozása, fenntartása,
partvédelme,
• belvízelvezetı mővek, belvízcsatornák, tározók, szivattyútelepek létesítése, fenntartása,
ezeken védekezés végrehajtása
• a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggı - külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az
elızıeken túl külön nevesíti a helyi vízkár-elhárítást is, mint önkormányzati feladatot. A vizek
kártételei elleni védekezés mőszaki feladatainak végrehajtása során az árvíz- és
belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésrıl szóló 10/1997. (VII. 17.)
KHVM rendelet rendelkezéseit kell betartani. A miniszteri rendelet meghatározza a
védekezésre felkészülés feladatait és a védekezés megszőnését követı feladatokat.
Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védımővek hiányában fellépı káros vizek elleni
védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba,
csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.

Ennek mőszaki feladatai az alábbiak:
• felkészülés a védekezésre
• a védekezés
• a védekezés megszőnését követı intézkedések.

3. Vízkárelhárítás érdekben indokolt beavatkozások
A leírtak alapján a település kevésbé veszélyeztetett községek közé tartozik. A biztonság
fokozása érdekében az alábbi beavatkozások azonban szükségesek:
 Elkészíteni a település egységes belterületi vízelvezetı rendszerének tervét.
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 A tervek alapján kiépíteni a teljes belterületi árokrendszert, melyet folyamatosan
karban kell tartani (Petıfi u, Zrínyi u)
 A felszíni csatornák, vízfolyások mederrendezését el kell végezni.
 Az Eger-patak mentén biztosítani kell a vízlefolyást, így a vízfolyáson 2-3 évente
bokrozni kell, iszapolást, pedig 5 évente szükséges végezni.
 A meglévı vízelvezetését is kihasználva a csapadékvíz szabályozott elvezetését meg
kell oldani, melynek végsı kialakítása oldja meg a komplex csapadékvíz rendezést a
faluban.
 Külterületrıl érkezı vizek a lakóházakat a mezıvédı fasorok hiánya miatt komolyan
veszélyeztetik (Hámor-domb, Péter-hegyi-dőlı), övárkok és más árokrendszerek
hiányossága fokán leginkább a Hegyesd-tetı felıl érkezhetnek.

3.1. Felkészülés a védekezésre
A sikeres védekezés elsırendő feltétele a vízelvezetı mővek (vízfolyások, csatornák, árkok)
kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való tartása, mőködıképességének megırzése, azaz
a preventív védekezés, vagyis a védekezést megelızı tevékenység. A településeken jelentkezı
károk nagysága nagymértékben csökkenthetı, ha az önkormányzatok a helyi vízkár
megelızéséhez szükséges beavatkozásokat - a belterület vízrendezését - tudatosan
megvalósítják. Az önkormányzat képviselıtestülete - ismerve a település vízkár problémáithivatott döntést hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyigazdasági alapot, gondoskodni az elkészült mővek fenntartásáról, üzemeltetésérıl.
Ez tulajdonképpen a védekezést megelızı (preventív) szakasz. A vízelvezetı mőveket
létesíteni, fenntartani és üzemeltetni kell. Kiépítésük elsısorban a rendelkezésre álló
mindenkori pénzügyi-gazdasági alaptól, a veszélyeztetettségtıl és a vezetıi döntéstıl függ.
A település vízrendezési feladataival kapcsolatos kötelezettségeket a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 10. §-a tartalmazza.
Eszerint a fenntartó a természetes vízfolyások és belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-elvezetı
csatornák, árkok, a zárt rendszerő csapadékvíz-csatornák, a tározók, záportározók,
szivattyútelepek és egyéb mőtárgyak fenntartásával gondoskodik arról, hogy azok az
önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési
feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.
Gondoskodni kell különösen a vízfolyás- és csatornamedrek vízszállító képességének
megtartásáról (így például kaszálás, iszapolás), az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések,
burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról, stb.
A védekezésre való felkészültséget segíti ezen kívül a patakvízi medrek, a parti sávok, a
vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31..) Korm. rendelet is.
Az önkormányzati mővek felülvizsgálatát minden év ıszén (lehetıleg novemberig) végre
kell hajtani, így a:
- befogadók állapotát illetıen
- nyílt és zárt árkok, illetve csövek állaga, feliszapoltság, az esetleges eltömıdések
(út, utcák árkai)
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-

út alatti átereszek
hordalékfogó gátak és udvaraik tekintetében.

A megállapításra került hiányosságokat (fontossági sorrendben) sürgısen meg kell szüntetni.
A felülvizsgálatot vízkár-esemény után is le kell folytatni a szükséges helyreállítási feladatok
meghatározása végett.
Javasolt meghívni az érintett intézményvezetıket és a KD-VIZIG vagy a tapolcai Polgári
Védelem képviselıit. El kell végezni a vízkár-elhárítási terv kétévenkénti aktualizálását.
A Közerı mozgósítási tervet, a Közerı kiállítási tervet, a Kiürítési és mentési tervet,
valamint a Védekezési anyagokra vonatkozó táblázatokat a 3. sz., 4. sz. 5. sz. illetve 6.
számú – önkormányzat által kötelezıen kitöltött és rendelkezésre álló - mellékletek
tartalmazzák.
A tervhez tartozó 1, 2, 3, 4, 5, 6. számú mellékletek és jegyzıkönyvi minta csak részlegesen
tartalmaznak adatokat, ezeket a terv alkalmazása – választások esetén történı változása – esetén
pontosítani, aktualizálni kell. Az „Eseménynapló minta” elhelyezése a tervben, egy esetleges
védekezési tevékenységet követıen benyújtandó „vis major” kérelemhez szükséges!

3.2. Védekezési feladatok
A felkészülés idıszakában a már meglévı kiépített belterületi árvízvédelmi és vízelvezetı
mőveken rendszeres fenntartással biztosítani kell az árhullám visszatartását, a kiépítési
vízhozam kiöntés mentes levezetését.
Az árvízvédelmi töltések gyepfelületét évente legalább kétszeri kaszálással, a töltéskorona
járhatóságát rendszeres kátyúzással kell fenntartani, a mőtárgyak üzemképességét rendszeres
karbantartással kell biztosítani. A vízfolyások és csatornák medrébıl szükség szerint, de
legalább évente egyszer el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket,
víznövényzetet), az uszadékot, a belekerült hulladékot. Biztosítani kell továbbá a
szivattyútelepek, szivattyúk üzemképességét.
A belterületen lévı záportározókat vagy a zápor tározására alkalmas területet szabadon kell
hagyni. A záporvízzel való feltöltıdés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését.
A ciklikus fenntartási munkák az elhasználódás, rongálódás bizonyos mértékének elérésekor,
nagyobb idıközönként, de rendszeresen jelentkeznek.
Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként - a feliszapolódástól
függıen - a nagyobb károk megelızésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt
kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, mőtárgyak, mederrézsők hibáinak kijavításáról.
Az árvízvédelmi és a vízrendezési létesítmények megfelelı üzemeltetésének és fenntartásának
alapfeltétele a mővek rendszeres és szakszerő felülvizsgálata. Az árvízvédelmi és a belterületi
vízrendezési mővek állapotát ezért minden évben legalább egyszer - ısszel - ellenırizni
szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgısen meg kell szüntetni.
Célszerő minden nagyobb árvíz és csapadéklevonulás után szemlét tartani és a keletkezett
károkat azonnal helyreállítani. Az ellenırzés során a belterülettel határos külterületeken
bekövetkezett változásokat is figyelemmel kell kísérni (pl. mővelési ág változás, erdıirtás stb.),
a mély fekvéső beépített területek talajvízszint változását fel kell tárni. Javasolható a
szomszédos önkormányzatok, az illetékes KD-KÖVIZIG, vízgazdálkodási társulat
képviselıjének meghívása is az ellenırzı bejárásokra.
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A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter 10/1997. /VII. 17./sz. KHVM. rendelete az
árvíz- és belvízvédekezésrıl rendelkezik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45.§-a (8) bekezdésének a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 232/1996.
/XII.26./sz. Kormány rendeletben foglaltakkal.
E rendelet az ár- és belvíz-védekezési tevékenységre kötelezetteknek a vizek kártételei elleni
védekezés mőszaki feladatait határozza meg és rendelkezik a védekezési terv tartalmi
követelményeirıl. Az árvíz- és belvízvédekezéshez hasonlóan a védekezést megelızı
felkészülési idıszakban a helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátásához is szükséges a
védekezési tervek elkészítése, illetve rendszeres aktualizálása. A védekezési tervnek
tartalmaznia kell mindazokat a nyilvántartásokat, adatokat, melyek az eredményes
védekezéshez szükségesek.
A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság az önkormányzatok védekezési
terveinek elkészítéséhez:
• szolgáltatja a befogadó állami fımő mőszaki alapadatait
• véleményezi az elkészített védekezési tervet
• közremőködik az önkormányzati mővek felülvizsgálatában.
Jellemzı a vízgyőjtıre a szabdaltság, több (3) rész-vízgyőjtıbıl álló terület. Adódik mindez a
hullámzó domborzati viszonyokból, melyek közel 650 ha össz-vízgyőjtı területet tesznek ki.
A lefolyó felszíni vizek befogadója az Eger-víz-patak, mely övárok jelleggel üzemel. Az elızı
tapasztalatokból kiindulva a zónánként elıfordulható vízkáreseményekre való tájékoztatást az
alábbi összefoglaló táblázat ad:
Helyi vízkár kialakulása és
jellege
Gyors hóolvadás
Gyors hóolvadás esızéssel
Átlagostól nagyobb mennyiségő
csapadék
Rövid idejő (nagy intenzitású)
csapadék

Jelmagyarázat:
Érintettség, veszélyeztetettség:

-

Zóna érintettsége, veszélyeztetettsége
Z1
Z2
Z3
●●
●●●
●●●
0
+
+++
●●
●●●
●●●
++
++
+++
●●
●
●●
+++
++
+
●●
●●●
●●●
0
+
++

●
●●
●●●

Egyidejő árvíz esetén a veszélyeztetettség: 0
+
++
+++

- kicsi
- közepes
- nagy
- nem változik
- kicsit nı
- közepesen nı
-jelentısen nı

Fenti táblázatban foglaltak szerinti káreseményekre kell felkészülni, illetve védekezést folytatni
ellenük.
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Z1
A község nyugati oldala a közigazgatási határárig a Hegyesd vízgyőjtıjén hózódó magasabb
térszintő terület: 160,0 - 281,0 mBf. Ezen a szakaszon relatíve nagy különbségő, hosszan
elterülı térformák vannak, esetenként nagy lejtıszöggel, erıs lefutással a Hámori-domb alsó
szakaszáig.
Itt a lakóházas ingatlanok fölött, zártkerti pincék, valamint erdı és szılı található.
Az esızések hatására a terület nyíltszíni árkai eltömıdhetnek, eliszapolódhatnak, ezekbıl a
vizet le kell szivattyúzni.
Z2
Hegyesd településközponttól északra fekvı terület. A legszeszélyesebb vízgyőjtık közé
tartozik. Nagyon változatos talajtípusok találhatók e nagy kiterjedéső részen (löszös homok–
kötött agyag). Legmagasabb pontja az Irtás-domb (230 mBf). Határvonalai kiterjednek a
Vízterülı, Csekenye-lap, Ágói-dőlı vonalakig. Hosszú lefutású árvízveszélyes vonalak és mély
barázdás bevágások taglalják a felszínt. A terület befogadója az Eger-víz-patak (135 mBf).
Gyors olvadás, ill. nagy intenzitású csapadék a területrıl érkezhet a község északi, lakott
területeire (Zrínyi u), mely során övárkolással, védsáncolással, vízkormányzással meg kell
akadályozni a domboldalról lezúduló vizek, iszapos sár, úton való átfolyását, elöntését.
Folyamatosan ellenırizni kell a települési nyílt árkos csapadékvíz-csatornák megfelelı
mőködését, eltömıdés esetén azonnal intézkedni kell tisztításukról, teljes karbantartásukról.
Csapadékos idıjárás esetén állandó közfoglalkoztatotti felügyeletet igényel e területrész! A
szomszédos magánterületi szántókon rendeletben kell kötelezni a gazdákat a helyes
agrotechnológiai szabályok betartására!
Nagy csapadék esetén be kell védeni a lakóházakat, fontosabb objektumokat homokzsákos
víztereléssel. (A pincékbıl szivattyúzásra is szükség lehet, szivattyú kapacitás ~ 100 l/perc.)
Z3
Elhelyezkedése a településközponttól, a település belterületeitıl délre a Péter-hegyi-dőlı
Sátormapuszta közti rétek, szántók, belvizesedı árterek területei irányában, 130,0 - 145,0 mBf.
Ezen a behatárolt területen terül el a település kisebbik dél-keleti külterületi része és a Hegyesdi
halastó és az Eger-víz felé esı vízgyőjtıvel.
Az esızések hatására a területrıl a vizet el kell szivattyúzni, az árkokat ki kell tisztítani, ahol
kell szélesíteni. Belvizes elöntés esetén homokzsákokkal (nyúlgát), szántóföldi rávezetéssel kell
védekezni a belterületi lakóingatlanok védelmében.
Folyamatosan ellenırizni kell a nyílt árkos csapadékvíz-csatornák megfelelı mőködését,
eltömıdés esetén azonnal intézkedni kell tisztításukról, teljes karbantartásukról.
Az utak, útszakaszok elöntését meg kell akadályozni, különösen éjszakai fagyok esetén.
Nagy csapadék esetén be kell védeni a fontosabb objektumokat homokzsákos víztereléssel
(intézmények, mőemlék jellegő épületek).
(A pincékbıl, udvarokból szivattyúzásra is szükség lehet, szivattyú kapacitás ~ 100 l/perc.)

Mindegyik zónára vonatkozik, de különösen a Z2-re:
- a vízgyőjtı menti utcákban lévı árkok levonuló vizét figyelni kell, szükség esetén a lefolyás
javítása érdekében be kell avatkozni. Övárkolással, megfelelı nyílt áteresz kiépítésével és
bevezetésével z Eger-víz-patakba!
Provizórikusan telepítendı átemelı szivattyúk kapacitásának meghatározása folyamatban van.
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Hegyesd területei általában nem képeznek önálló belvíz-öblözetet, belvízrendszert, hanem egyegy vagy több öblözet, rendszer területén helyezkednek el. A 3 vízgyőjtıre osztható területi
elhelyezkedésbıl adódik, hogy a településen folyó helyi vízkárelhárítási-védekezési munkákat
össze kell hangolni az adott belvízrendszerben folytatott külterületi védekezéssel.
A védekezés folyamán a belvízrendszerben az összehangolt vízelvezetést a vízügyi igazgatóság
koordinálja, de a víz elvezetésekor - a területek mentesítésekor - elsıbbséget kell adni az
értékesebb lakott területeknek.
A vízelvezetési sorrend kialakításában a mentesítendı területen található települések érdekeit
össze kell hangolni. A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezetı
állapítja meg és a fokozatnak megfelelıen rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a
területileg illetékes vízügyi igazgatóságot a fokozat elrendelésérıl.
I. fokozatot a védelemvezetı akkor rendel el, ha a település csapadékvíz-elvezetı csatorna
rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvéső
település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezıtlen belvízi helyzet várható.
II. fokozatot a védelemvezetı akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a
csapadékvíz-elvezetı csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a
meteorológiai elırejelzés alapján további csapadék várható.
III. fokozatot a védelemvezetı akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvéső területek, utcák,
pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár
fenyegeti.
Vízkár-elhárítási környezeti konfliktusok:
 Elkészíteni a település egységes belterületi vízelvezetı rendszerének tervét.
 A tervek alapján kiépíteni a teljes belterületi árokrendszert, melyet folyamatosan
karban kell tartani (Petıfi u, Zrínyi u)
 A felszíni csatornák, vízfolyások mederrendezését el kell végezni.
 Az Eger-patak mentén biztosítani kell a vízlefolyást, így a vízfolyáson 2-3 évente
bokrozni kell, iszapolást, pedig 5 évente szükséges végezni.
 A meglévı vízelvezetését is kihasználva a csapadékvíz szabályozott elvezetését meg
kell oldani, melynek végsı kialakítása oldja meg a komplex csapadékvíz rendezést a
faluban.
 Külterületrıl érkezı vizek a lakóházakat a mezıvédı fasorok hiánya miatt komolyan
veszélyeztetik (Hámor-domb, Péter-hegyi-dőlı), övárkok és más árokrendszerek
hiányossága fokán leginkább a Hegyesd-tetı felıl érkezhetnek.

3.3. A védekezés megszőnését követı intézkedések
A védekezés megszőnése után a védelemvezetı gondoskodik:
a védekezés megszőntérıl való tájékoztatásról (KD-VÍZIG, egyben a lakosság felé is)
- a védelmi mővek felülvizsgálatáról, a legsürgısebb helyreállítások elvégzésérıl
- összefoglaló jelentés készítésérıl, mely a védekezési munkákat és a szükséges
helyreállításokat, valamint a védekezési tapasztalatokat-javaslatokat tartalmazza.
-

Ebben javaslatot tesz arról, hogy milyen tevékenységekkel lehetne csökkenteni a károkat,
illetve a védekezés tapasztalatai alapján, mely területeken kell további mőszaki tevékenységet fejlesztést, fenntartást - folytatni a hatékonyabb vízelvezetés, a vízkárok megelızése érdekében.
Az értékelés 1-1 példányát a képviselı-testület és az KD-VÍZIG kapja meg.
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Az árvízi és belvízi veszélyhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következhetnek be,
melyek szükségessé teszik a mentesítést és a fertıtlenítést:


súlyos, halálos lefolyású tömegesen megjelenı kórokozó vagy megjelenésének

lehetısége, amely származhat kórokozót ürítı embertıl, kórokozót tartalmazó holttestbıl,
korokozóval szennyezett élelmiszerbıl, vízbıl, állattól vagy állati tetembıl,


ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyezıdése, fertızése,



környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyezıdése,



élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyezıdése, fertızıdése,



épületek, közmővek megsemmisülése, szennyezıdése, fertızıdése.

Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a
közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi RBV., elsısegélynyújtó, ellátó,
mőszaki-mentı szolgálatok is együttmőködnek az alábbiakban:
 kárfelmérés (elızetes, folyamatos, végleges)
 földi és légi rovarirtás
 rágcsálóirtás
 állati tetemek győjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése
 veszélyes anyagok, mőtrágyák összegyőjtése, környezeti károk felszámolása,
 lakó-, közösségi-, mezıgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, fertıtlenítése,
 terület mentesítése, fertıtlenítése,
 víznyelı helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sőrített
ellenırzése,
 takarmány ellenırzése, szétválogatása, megsemmisítése,
 élelmiszer ellenırzése, szétválogatása, megsemmisítése,
 sőrített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál,
 tilalom elrendelése: állatitatási
 védıöltözet biztosítása.
A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik:
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
 Állategészségügyi és Élelmiszerellenırzı Állomás,
 Növényegészségügy és Talajvédelmi Felügyelıség,
 Vízkivételi mővek laboratóriumai,
 egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkezı vizsgálati helyek.

38

Feladat:
 védekezık ivóvízzel, teával, meleg élelemmel való ellátása,
 szükségillemhelyek fertıtlenítése, tisztálkodási lehetıségek biztosítása,
 kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fertıtlenítése.
A mentesítési, fertıtlenítési feladatok:
 adattárak pontosítása (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány,
veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadóhelyek, ivóvíz-, ásványvíz
palackozók, stb.)
 a kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a
felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fertıtlenítés végrehajtásához
szükséges feltételek biztosítása (fertıtlenítı, mentesítı anyagok, RBV. szolgálat
alkalmazásának tervezése),
 az eredeti helyzet visszaállítása.
A normál élet visszaállításának feladatai:
 kárfelmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása,
 segélyek fogadásának, elosztásának megszervezése, koordinálása,
 ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása,
 mentesítés, fertıtlenítés végrehajtásának koordinálása,
 járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása,
 a közmővek beüzemelésének koordinálása,
 a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása,
 a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel.

4. A település veszélyeztetettsége:
A veszélyeztetettség minden település esetében más és más. Jelenleg Hegyesd települése nem
rendelkezik veszélyességi besorolással.
A község polgári védelmi szempontból, azonban kiemelt fontosságú, mivel a település egész
vonala (jelentıs belterületi érintettséggel!) az Eger-víz vízgyőjtı területhez tartozóan, annak
belvízveszélyes árterületeként potenciális veszélyforrás lehet, melyet bármely
katasztrófavédelmi terv készítésénél a továbbiakban is figyelembe kell venni.
A keleti közigazgatási határt az Eger-patak vízgyőjtıje adja. A hátság nyúlványán lévı völgyek
patakjai, árkai a csapadék-maximumok idején telítıdnek vízzel, melyet igen jól szemléltetett a
2010-es esztendı.
A település nagyobb vízgyőjtıje a Balaton állandóan vízgyőjtıjéhez tartozik. A vizsgált
területen természetes állóvíz nincs. A talajvíz domborzattól függıen 4 m-tıl 2 m-ig húzódik.
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A tervet a legrosszabb helyzetre készülve kell összeállítani, természetesen nem hagyhatók
figyelmen kívül az idıjárásból és más természeti jelenségekbıl adódó veszélyhelyzetek,
katasztrófák.
Ennek megfelelıen a földrengésekre, a rendkívüli idıjárási helyzetekre (esı, hó, aszály,
szélvihar) valamint a nukleáris veszélyhelyzetekre (atomerımői baleset – Paks, vagy a 2011.
tavaszán Japánból érkezı felhızet esetleges hatásai), mindenképpen veszély-elhárítási tervvel
(települési polgári Védelmi Terv) kell rendelkezni.
Ezen tervek tartalmazzák az egyes veszélyhelyzetekben követendı általános (és speciális)
magatartási szabályokat, a további veszélyhelyzetek kialakulásának megelızését szolgáló és
akár felszámolást célzó rendszabályokat, intézkedési (polgármester, községi polgári védelmi
parancsnokság), beavatkozási feladatokat.

4.1. Környezetbiztonság
A környezetbiztonság szempontjainak figyelembevétele már a települési Környezetvédelmi
Program kidolgozásakor és késıbbi folyamatos felülvizsgálatakor azért lényeges elem, mert a
környezet állapotában beálló változások hosszú távon is befolyásolhatják a településen folyó
tevékenységet és a lakosság életfeltételeit.
A település állapotát környezetbiztonsági szempontból azok a tevékenységek alakítják, melyek
környezeti kibocsátása, vagy a kibocsátás szennyezés mennyisége/minısége, vagy a kibocsátás
módja szerint potenciális környezeti kockázatot jelentenek.
A környezetbiztonság a természeti és környezeti katasztrófák számának világszerte
tapasztalható növekedése miatt kiemelt társadalmi megítélést kap. Ennek és a felelıs politikai
gondolkodásmódnak köszönhetı, hogy az Országgyőlés elfogadta a katasztrófák elleni
védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrıl szóló 1999. évi LXXIV. törvényt (katasztrófavédelmi törvényt).
A katasztrófavédelmi törvény a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés fı települési
feladatainak végrehajtását a polgármesterekre bízza. Létrejött 2000. január 1-i hatállyal a BM
Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és az általa irányított és felügyelt végrehajtó
szervezetek. Ezek az adott problémák megoldásához igénybe veszik a társszervezeteket
(Vízügyi, Környezetvédelmi szervezetek, ÁNTSZ, stb.).
A polgári biztonság érdekében jelenleg folyik az állami szervezetben a környezeti kockázatok
felmérése. A környezet állapotát egyrészt természetes, másrészt mesterséges (ember által
elıállított) tényezık változtathatják meg gyorsan és nagymértékben. Ezeket a gyors és
nagymértékő környezeti változásokat nevezhetjük katasztrófáknak.
Természetes eredető katasztrófák lehetıségei:
Földrengés,
Légköri természeti csapások (csapadék, szél, villámcsapás, magas hımérséklet
okozta károk),
Természetes eredető tőzvész.
A mesterséges (emberi tevékenység által okozott) katasztrófák lehetıségei:
Üzemi robbanás, üzemi környezetszennyezés (mérgezés, tőz, tankautó baleset),
Tőzvész,
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Terrorista merénylet következményei.
Repülıgép-baleset

Hegyesd közigazgatási területén azonban nincs olyan ipari létesítmény, amelynek
mőködése a környezetbiztonságot jelentısen befolyásolná, esetleg környezeti katasztrófát
idézne elı.
Természetes eredető kockázatot az elöntés és belvíz, valamint az ártereket kísérı nádasok,
kiterjedt szántóföldi növénytermesztés, illetve elhanyagolt ruderáliák esetleges égése,
felgyulladása jelentheti. A domborzati viszonyok és a település fekvése miatt a belterület
elöntésének veszélye nagy, a nádas- és avartőz viszont az utóbbi évek aszályos idıjárása, a
talaj nedvességtartalmának csökkenése miatt figyelmet igényel. Közvetlen veszélyt a
belterületre csak a tőzzel járó légszennyezés jelent. Forgalmas (belterületi) közút nem lévén, a
település környezetének biztonságát a közlekedés egyenlıre nem veszélyezteti.
Az 1999. évi LXXIV. törvény („katasztrófa-törvény”) pontosan meghatározta a különbözı
szervezeteknek, a felelısöknek és az állampolgároknak a katasztrófák elleni védekezésben
rájuk háruló feladatokat. Az ipari termelés, tevékenység különbözı formában és mértékben
veszélyezteti a környezetet.
A lakosság komfortérzetének, biztonságának megteremtése, az információ, tájékoztatási
lehetıségek korszerősítésével valósítható meg. A veszélyeztetések a keletkezés oka alapján
három fı csoportra oszthatók:
 technikai (technológiában bekövetkezı zavar, veszélyes anyag tárolása, kezelése)
 természeti (földrengés, tőz, vízbázisok elszennyezıdése)
 egyéb (terrorcselekmény, nukleáris veszélyeztetés, háborús veszélyeztetés).
Célok: Az állampolgárok és a környezet biztonságát garantáló gazdálkodás és termelés.
BIZ-1. A Nemzeti Környezetvédelmi Program, az OECD és az EU követelményeivel
összhangban ki kell dolgozni a kémiai biztonsággal foglalkozó országos szabályozást, és ezt
követıen helyi szinten is külön programot szükséges indítani az ipari balesetek, a kémiai
kockázatok csökkentésére
BIZ-2. Haváriatervet kell kidolgozni a településen, az 1999. évi LXXIV. törvény vonatkozó
elıírásaival összhangban
BIZ-3. A önkormányzatnak tájékozódnia kell és leltárt kell készítenie a település közigazgatási
területén mőködı veszélyes technológiákról és a tárolt, szállított veszélyes anyagokról
 csak olyan tevékenységet engedélyezhet, amely megfelelı környezetbiztonsági garanciákkal
rendelkezik
BIZ-4. A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban helyi környezetbiztonsági
informatikai rendszer kiépítése szükséges, ügyeleti rendszer kialakításával és mőködtetésével.

4.2. Rendkívüli környezeti károk megelızése
2010. év sok csapadékot hozott: már július végére lehullott az átlagos éves mennyiség. Ezért az
év során a belvíz bıven adott munkát – bel- és külterületen egyaránt – a védekezésre kötelezett
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szervezeteknek: a vízügyi igazgatóságnak, a vízitársulatoknak és természetesen az
önkormányzatoknak is.
Belvízvédelmi szempontból a hidrológiai helyzet jelenleg sem kedvezıbb. Az elmúlt év
esızései hatására a vízelvezetı csatornák vízszintje 2011. januárjáig tartósan magas volt. A talaj
legfelsıbb rétegeinek vízzel való telítettsége meghaladja az 1999-es rendkívüli belvizet
megelızıt.
A hosszú távú meteorológiai elırejelzések alapján az átlagosnál csapadékosabb idıszak tovább
folytatódik, ezért az elıttünk álló téli-tavaszi idıszak alatt akár jelentıs belvízhelyzet is
alakulhat.
Tapasztalatok szerint 2010-ben leginkább azokon a helyeken okozott gondot a belvíz, ahol a
csatornák, átereszek illetve zsilipek rossz állapotban voltak, valamint a védekezés nem
tervszerően, nem összehangoltan folyt.
Mivel a Veszprém megyében található belvízcsatorna-hálózat nagyobb része – közel 6900 km
– önkormányzati kezelésben van, ezért ezeknek a szerveknek meghatározó szerep jut a teljes
vízrendszer
mőködıképességének
fenntartásában,
különösen
a
belterületek
belvízmentesítésében.
Mit tehet ezért egy polgármester, hogy megelızze vagy mérsékelje a súlyos belvízkárokat
településén?
1. Szervezzen védmő-felülvizsgálatot (ha 2010-ben eddig még nem tette)
a) Ezen értékelje – helyszíni szemlével egybekötve – a kezelésében lévı létesítmények
(csatornák, zsilipek, átereszek, szivattyúállások, nyárigátak), a védelmi
szakfelszerelések (homokzsák, szivattyú, stb.) állapotát, a védelmi szervezet
felkészültségét, valamint a védelmi terv megfelelıségét.
b) A védmő felülvizsgálatra hívja meg a KD-KÖVIZIG-et, amely szakmailag segíti az
ellenırzést.
c) A védmő felülvizsgálatról állítson össze jegyzıkönyvet, meghatározva a szükséges
intézkedéseket.
2. Hajtsa végre a védmő felülvizsgálaton született intézkedési tervet, illetve folytassa a vízkárelhárítási célú létesítményeinek karbantartását. Szükség szerint aktualizálja vízkár-elhárítási
szabályzatát.
3. Belvizes helyzetben rendeljen el készültséget, és irányítsa a védelmi szervezetet az
elıírásoknak megfelelıen.

Hegyesd demográfiailag sajnos az ország egyik fogyó tendenciájú, de fejlıdıképes területi és
agráradottságokkal rendelkezı települése a Tapolcai-medence szélén, Tapolca városától alig 10
km-es távolságra. A község Veszprém megye területén, a Tapolcai-medence kistáján
helyezkedik el.
A szomszédos Dél-Bakonyi vízgyőjtıterület értékes vízbázisa indokolttá és szükségessé teszi a
rendkívüli környezeti károk megelızısének, elhárításának és hatásaik csökkentésének kiemelt
feladatként történı kezelését.
Célkitőzések: A lehetséges környezeti veszélyek elhárítása és a környezetkárosodás
csökkentése, a környezeti biztonság, a település védekezıképességének növelése.
Feladatok:
-

a környezetbiztonság, mint egységesített települési intézmény, informatikai
rendszerének kialakítása az országos hálózathoz illeszthetı módon (ennek
keretében fontos a potenciális veszélyforrások felmérése)
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súlyos környezeti veszélyek és károkozások kezeléséhez a szükséges szervezeti
feltételek megteremtése
a részletes és folyamatos lakossági tájékoztatás fenntartása

Javasolt irányító: Polgármester, körjegyzı
Közremőködésre felkért javasoltak: Polgári Védelem, Katasztrófavédelem
Határidı: folyamatos
Becsült költség: -

4.3. A polgármester javasolt feladatai katasztrófa bekövetkezésekor
- Saját riasztását követıen meggyızıdni arról, hogy valóban olyan esemény történt-e, amely az
ı beavatkozását teszi szükségessé. Központilag történt riasztáskor meggyızıdni az elrendelés
jogosságáról.
- Kiinduló adatok megszerzése, hol, mikor, mi történt, mi várható még, sebesültek, halottak
száma, anyagi károk mértéke, közmővek sérülései, veszélyeztetett lakosok száma.
- Vezetési pont felállítása a munkahelyen, vagy egyéb kijelölt objektumban, vezetési okmányok
elıkészítése. Intézkedni a veszélyeztetett lakosság, PV Parancsnokság riasztására.
- Eldönteni, hogy a kárelhárításra kiket tervez bevonni (Mentık, Tőzoltók, Honvédség, saját
Polgári védelmi erık, lakosság, stb.) (PV. erıket csak akkor célszerő alkalmazásba helyezni, ha
a kárelhárítás, kárfelszámolás ideje várhatóan meghaladja a 12 órát!)
- A polgári védelmi kirendeltség értesítése, a kárfelszámolásra tervezett együttmőködık
riasztása.
- Azonnal foganatosítandó rendszabályok meghatározása, kiadása (pl. kárterület azonnali
elhagyása, a kárterületre való belépés megtiltása, elzárkózás elrendelése, lakosság tőzgyújtási
tilalma, kitelepülési személyi csomag összeállítása.)
- A mentésben résztvevı erık fogadásának, munkafeltételeik megteremtésének megszervezése.
A kárterületre irányításuk, élelemmel, vízzel való ellátásuk, pihenıhely kijelölése.
- A mentés fı irányának, rendjének meghatározása. Milyen erık, milyen feladatot, hol milyen
sorrendben hajtsanak végre.
- A községi PV Parancsnokság beosztottjai számára a feladatok meghatározása.
- Az irányítás, vezetés rendjének meghatározása. Vezetési pont helye, összeköttetés rendje,
jelentkezések ideje szempontjai, módja, eseménynapló vezetése.
- Adatok győjtése a tájékoztatáshoz. Káresemény jellege, halottak, sebesültek száma,
összetétele, anyagi károk mentımunkálatok helyzete, a kárfelszámolás és a helyreállítás
helyzete, várható ideje.
(Milyen segítség kell még késıbb? Szóvivı kijelölése, sajtótájékoztató megszervezése.
Kárfelszámolás helyi ellenırzése, szükséges intézkedések megtétele.)
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- A mentıerık váltásának megszervezése, anyagi-technikai biztosítás megszervezése. A
kárfelszámoláshoz szükséges eszközök, gépi berendezések, szerszámzat, építési anyagok stb.
- Az eredeti helyzet visszaállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Kárfelmérési,
kárrendezési feladatok megszervezése, segélyek fogadása, elosztása, ideiglenes helyreállítási
munkák tervezése, mentesítés, fertıtlenítés végrehajtása.
- A közmővek beüzemelése, a lakosság ellátásának megszervezése. Az intézmények mőködési
feltételeinek megteremtése. A lakosság visszatelepítésének megszervezése, ha volt kitelepítés,
költségelszámolások végrehajtása
 Feljegyzések, jelentések készítése a káreseményrıl, a tett
intézkedésekrıl és a mentımunkák tapasztalatairól.

4.4. Helyzetértékelés feladatai
o A kapott információk alapján meghatározni a lakosság veszélyeztetettségének
mértékét. A veszélyelhárításhoz szükséges erıket, eszközöket.
o Meghatározni az elsıdlegesen végrehajtandó feladatokat.
o A kárterület részletes értékelése, a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése.
o Lakott - nem lakott területek, közlekedési utak állapota, területzárás szükségessége,
elzárkóztatás,
kimenekítés
szükségességének,
lehetıségének
lehetısége,
mérlegelése.

4.5. A riasztás és tájékoztatás feladatai
Hegyesd polgári védelmi parancsnokság központi riasztása a Veszprém megyei Védelmi
Bizottság Elnökének illetve a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának
intézkedése alapján történik – a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Ügyeletén vagy/ és a
Tapolcai Polgári Védelmi Kirendeltségen (Horváth András) keresztül. Ezt követıen kell
meghatározni a védekezéshez szükséges, riasztandó saját - és együttmőködı erık körét.
A veszély-elhárítási feladatok nagyságát mérlegelve, kijelölni a veszély-elhárítási feladatok
ellátásához szükséges közerıket és technikai eszközöket, amennyiben a helyi erık a feladat
megoldására nem elégségesek a megyei VÉB elnökétıl, HVB elnökétıl, Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójától területi PV. szervezetek mentésbe történı
bevonását lehet igényelni.

Megszervezni a lakosság riasztását, tájékoztatását, majd kidolgozni a lakosság tájékoztató
részletes, pontos szövegét. Meghatározni a lakosság tájékoztatás rendjét és módját.
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5. A vezetés általános rendje a védekezés során
(lásd.: A polgári védelem által jóváhagyott „Veszély-elhárítási részterv” általános kikötései.Veszprém - 2005.)

5.1.) A vezetés hierarchiája
A vezetés elve: Polgármester ⇒ Parancsnokság ⇒ Végrehajtó szervezetek
POLGÁRMESTER
⇓
PARANCSNOKSÁG

EGYÜTTMŐKÖDİK

⇓
RIASZTÓ İRS
TÁJÉKOZTATÓ
İRS

ELHELYEZÉSI RAJ
FİZİ,
ÉTKEZTETİ ÖRS

MŐSZAKI – MENTİ

ALEGYSÉG.

Gyenesdiás, 2011. március 25.
………………………………………….
Gál Lajos
természetvédelmi (K-T) szakértı
Sz-516/2006.
K ny sz.: 20-06 20
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1. számú melléklet
A védekezésben együttmőködık elérhetıségei, tájékoztatás és nyilvánosság
A védekezés alapelvei közül (1. Elıvigyázatosság, megelızés és helyreállítás, 2. Felelısség, 3.
Együttmőködés, 4. Tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság) igen fontos a 4. pont hatékony
teljesítése a védekezés sikere érdekében.
Védekezésben
résztvevı szervezet

Felelıs vezetı
beosztás

Elérhetıségek
Telefon/fax/mobil

e-mail

A tájékozódást - tájékoztatást segíthetik még az alábbi honlapot:
1. www.kvvm.hu
2. www.vizugy.hu
3. www.ovf.hu
Fontos: folyamatosan figyelni kell a www.met.hu honlap figyelmeztetı (riasztási)
elırejelzéseit.
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2. számú melléklet
VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezetı állapítja meg és a
fokozatoknak megfelelıen rendeli el az ügyeleti szolgálatot.

Védekezési fokozatok a síkvidéki településrészen
I. fokozat: akkor kerül elrendelésre, ha település csapadékvíz-elvezetı rendszere 80%-ban
telített, szivattyúzni kell, és/vagy egyes mély fekvéső településrészeken kisebb elöntés
keletkezik. Emellett a kedvezıtlen belvízi helyzet további romlása várható.
II. fokozat: a védelemvezetı akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés-víztelenítés
ellenére a csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre nı, és várhatóan további felszíni
lefolyás (esı, olvadó hó) várható.
III. fokozat: elrendelésére akkor van szükség, amikor a mélyebb fekvéső területek (utcák,
kertek, pincék) víz alá kerültek és az intenzív védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak
állagát vízkár fenyegeti.

Védekezési fokozatok a hegy- és dombvidéki településrészen
Védekezési készültség elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a település vízgyőjtı területén (vagy
annak egy részén) az átlagosnál nagyobb intenzitású csapadék hullik és/vagy a téli hótakaró
olvadásnak indul, és várható a helyi vízkár kialakulása.
Intézkedés, tájékoztatás és védekezés az elızı pontban foglaltaknak megfelelıen történik.
Rendkívüli védekezési készültség elrendelésére akkor van szükség, - ha rendkívüli
hidrometeorológiai helyzetben - a helyi vízkár veszély nagy térségre (több vízgyőjtıre) terjed
ki. Ekkor a Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával az önkormányzatok védekezési
munkájukat összehangoltan végzik.
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3. számú melléklet
Közerı (polgári erı) mozgósítási terv
Közerık mozgosításáért felelısök neve
Megye
Város
Község
1

Mőszaki irányító
(ügyintézı)
2

Élelmezési
felelıs
3

Egészségügyi
felelıs
4

Bérjegyzék
kezelıje (kifizetı)
5

Közerık
elhelyezése
6

Közerı, anyag,
eszköz
szállítására
felhasználható
jármővek
7
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4. számú melléklet
Közerı (polgári erı) kiállítási terv
/külön beosztási terv szerint/
Közerı felett
rendelkezni
jogosult neve,
szolgálati
beosztása,
lakcíme,
telefonszáma

Kéziszerszámokkal rendelkezı
munkaképes emberek brigádokba
való beosztása

Anyagszállításra alkalmas
Szivattyúkezelık
neve, lakcíme

Brigádvezetı
neve, lakcíme

Brigádtagok
neve, lakcíme

Brigádvezetı
neve, lakcíme

Brigádtagok
neve, lakcíme

2

3

4

5

1
(polgármester,
jegyzı)

6

A község területén állandó telephellyel rendelkezı
személy- és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik,
szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok,
motorok
Kiállításra
Gépkocsi
Gépjármő
köteles
teherbíró
megnevezése
szervezet,
képessége
frsz-a
személy
(tonna)
7
8
9

Megjegyzés

Kitelepítendı állatállomány
Település

Hegyesd

Szarvasmarha
Összesen
Ebbıl: bika
(db)
(db)

Sertés (db)

Ló
(db)

Juh
(db)

Kecske
(db)

Nyúl
(db)

Baromfi
(db)

Méh
(család)

Egyéb
(db)

Egyéb (megnevezés)

122

Hobbi állatok, házırzı kutyák

10

Családok száma
Lakosok száma
Szarvasmarha / Ló
Sertés
Egyéb

Gabona

Lovaskocsi
Vízi jármő
Tehergépkocsi
Vontató, pótkocsi
Kiürítési idı
Tehergk, vontató,
pótkocsi
Közerı
Karhatalom

1
2
fı
3
db
4
db
5
db
6
tonna
7
db
8
db
9
db
10
db
11
óra
12
db
13
fı
14
fı
15

Közös konyhán
Magánosoknál
Egészségügyi
személyek

16

Magánosoknál

Szükséges idegen
jármő
Középületben

Rendelkezésre álló jármő

Távolság

Kiürítendı

Város, község neve

Város-község neve
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Kiürítési és mentési terv

5. számú melléklet

Befogadó
Elhelyezés
Élelmezés

km
17
fı
18
fı
19
fı
20
fı
21
fı
22
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6. számú melléklet
Védekezési anyagok

Lapát

Balta

Ácskapocs

Főrész

Csáklya

Talicska

Csónak

Zsák

Világító eszköz

Deszka

Gerenda

Palló

Rızse

Karó

Terméskı

Homok

Lágyhuzal

1

Ásó

Tárolás helye

Védelmi anyagok, eszközök

db
2

db
3

db
4

db
5

db
6

db
7

db
8

db
9

db
10

db
11

m3
12

m3
13

m3
14

kéve
15

db
16

tonna
17

m3
18

q
19

51

JEGYZİKÖNYV
(MINTA)
Készült:

Tárgy: ………………………………. Önkormányzat ár- és belvízvédelmi mőveinek
……….

évi felülvizsgálata.

Jelen vannak:

Név

Cím

Beosztás

A felülvizsgálat megállapításai a következık:
1.

A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévı
belvízvédelmi létesítmények mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem
értendı ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által
üzemeltetett csatorna):

Belterületet mentesítı belvízvédelmi mővek
hossza
(m)

állapota (jó,
megfelelı,
felújítandó,
változó)

Zárt
csatorna
(nem
áteresz):
Nyílt,
hagyományos
lapburkolattal rendelkezı
csatorna:
Nyílt,
korszerő
elıregyártott
vasbeton
elemmel burkolt csatorna:
Nyílt földmedrő csatorna:
Folyóka:
Szikkasztó árok.
Csatorna mindösszesen:
Záportározó:
Szivattyúállás:
*kiépítettség= meglévı vízelvezetı létesítmények hossza

szükséges vízelvezetı létesítmények hossza

* 100

kaszáltság (%)

feilszapolódottság
(tól – ig) (cm)

darabszám /
térfogat

kiépítettség*
(%)
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Külterületet mentesítı belvízvédelmi mővek
hossza
(m)

állapota (jó,
megfelelı,
felújítandó,
változó)

kaszáltság (%)

feilszapolódott
ság (tól – ig)
(cm)

darabszám /
térfogat

Zárt
csatorna
(nem
áteresz):
Nyílt,
hagyományos
lapburkolattal rendelkezı
csatorna:
Nyílt,
korszerő
elıregyártott
vasbeton
elemmel burkolt csatorna:
Nyílt földmedrő csatorna:
Szikkasztó árok.
Csatorna mindösszesen:
Záportározó:
Szivattyúállás:

Szöveges értékelés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

2.

Az önkormányzat kezelésében lévı árvízvédelmi létesítmények állapota

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévı II. rendő árvízvédelmi
töltések, mőtárgyak állapota:
•
•
•
•

Töltések hossza:
…………………………
(km)
Töltések kaszáltsága:
………………………… (%)
Mőtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelı, felújítandó):
…………………………
Kiépítettség:
…………………………
(%)

3.

Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek:

Védelmi terv és szervezet:
•

A település rendelkezik-e védelmi tervvel:

igen – nem

•

Védelmi terv elkészítése folyamatban van:

igen – nem
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•

A tervet vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell.
A védelmi terv aktualizálva van-e:
igen - nem

3.1. A közerı mozgósítási és kiállítási tervében szereplı fontosabb adatok:
• Létszám:
………………… fı
• Brigádok száma:
………………… db
• Védelmi eszközök, fıbb anyagok, felszerelések felsorolása:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
• Védekezésnél igénybe vehetı gépek típusa – darabszáma, szivattyúk típusa –
darabszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………

4.

Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
•

Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezı belterületi
vízrendezési terve?
nincs – van (a terv összesen ………… csatorna km-re
vonatkozik)

•

Fejlesztési és fenntartási munkák:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
Megjegyzések, észrevételek:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………

