Belső védőövezeten a víztermeléshez kapcsolódó tevékenységeken kívül mindenféle építési, ipari, mezőgazdasági (kivéve a vegyszeres kezelés nélküli erdőfelújítást), kommunális,
üdülési tevékenység tilos.

Egyik legfontosabb
kincsünk az ivóvíz
Vigyázzunk rá közösen!

A külső védőövezet területén tilos olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes
védettsége, illetőleg a vízbe szennyező anyag kerülhet.
Külső védőövezet területén tilos az állattenyésztés, mindös�sze az önellátás mértékét meg nem haladó állattartás engedhető meg. A talajt és talajvizet szennyeződés nem érheti.
Külső védőövezet területén szerves és műtrágyát, folyékony
üzemanyagot vagy vegyi anyagot tárolni tilos.
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A hidrogeológiai „A” és „B” védőövezetek területén tilos
olyan létesítményt elhelyezni, amelynek jelenléte vagy üzemelése a felszín alatti víz minőségének károsodását okozhatja. Olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy
amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki,
csak zárt építményben szabad dolgozni.

A vízminőség állapotához a vízbázis területen élők és gazdálkodók is hozzájárulnak tevékenységükkel. A környe
zettudatos lakossági és ipari működés, illetve a megfelelő
mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a szakszerű tápanyag-utánpótlás és növényvédelem, a szennyvíz és hulladék környezetkímélő gyűjtése és elszállítása kiemelt
fontosságú vízbázisaink hosszú távú megőrzése érdekében.
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Minden védőövezetre vonatkozik, hogy a hulladékot környe
zetbe kijutást megakadályozó módon kell tárolni, és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozóval, engedélyes
lerakóhelyre kell szállíttatni.

Az ivóvízkészlet védelme

Mik azok a vízbázis védőterületek?

A Budapest térségében található parti szűrésű ivóvízkészlet mennyiségi és minőségi szempontból is kivételes.
Több száz ivóvíztermelő kút látja el jó minőségű ivóvízzel
a fővárost és az agglomeráció településeit.

A kormányrendelet alapján vízbázis védőterületek kerülnek meghatározásra. A védőterületeknek négy övezetét
különböztethetjük meg:

Hogy ez évtizedek múlva is így lesz-e, rajtunk is múlik.
Tegyünk érte közösen!
A térségben kitermelhető ivóvíz jó minőségének megőrzése számos környezeti hatástól függ:
a helyi hulladék- és szennyvíz elhelyezésétől,
 helyi ipari tevékenységektől, a telephelyek állapotától,
a
működésétől,
a z adott területen folyó mezőgazdasági tevékenységtől,
illetve hogy van-e jelentős bányászat, nyílt- vagy pangó
víz a területen.

védőövezetre már kevésbé szigorú szabályok érvényesek, de itt is figyelembe kell venni a vízbázis védőterületekre vonatkozó előírásokat.
A vízbázis védőterületeket tartalmazó térkép és a vízmi
nőségi adatok megtalálhatóak a Fővárosi Vízművek Zrt.
honlapján (www.vizmuvek.hu)

A
 z ivóvíztermelő kutak közvetlen környezete a belső
védőövezet, amely területről egy esetleges szennyeződés nagyon rövid időn belül eljuthat az ivóvíztermelő kutakhoz, ezért ezt kell a legfokozottabban védeni. Ezen a
területen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják.

Környezettudatos lakossági és ipari működés
A vízbázisvédelmi előírásokat az ott élő lakosoknak, gazdálkodóknak, valamint az egyéb területhasználóknak és
gazdálkodó szervezeteknek is figyelembe kell venni tevékenységük során.

 kutakhoz még mindig közel, de a belső védőövezeten
A
kívül eső ún. külső védőövezetre még mindig szigorú
előírások vonatkoznak, de a víztermeléshez kapcsolódó tevékenységeken kívül már egyéb tevékenységek is
engedélyezettek.

A vízbázis védőterülettel érintett ingatlant úgy kell használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne
veszélyeztesse, és azt a használat következtében szen�
nyeződés ne érje.

 kutaktól még távolabb a következő övezetben, az
A
úgynevezett hidrogeológiai „A” és hidrogeológiai „B”
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A kormány rendelettel védi az ivóvízkészleteket. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet tartalmazza az ivóvízbázisok védelmére,
a vízbázisok védőterületére, a védőterületeken végezhető
tevékenységekre vonatkozó részletes szabályokat, jogokat és kötelezettségeket.

Ivóvízbázisok lehetséges szennyezői

