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Más monitoring programok a térségben: 
 
•  OGY 69/1992 Határozat a Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi, 

 tájvédelmi és területfejlesztési kérdése tárgyában – Duna monitoring 
•             „Fenékküszöb monitoring” 
•  VKI monitoring 
•   Szigetközi vízpótló rendszer vízkémiai és hidrobiológiai monitoring - 2006 
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1995. április 19. megállapodás a két ország között („fenékküszöb egyezmény”):  

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság 
Kormánya között egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a 

Dunában és a Mosoni-Dunában” 

4. cikk előírja:  
 környezeti megfigyelő rendszer működtetését 
 adatok cseréjét 
 közös kiértékelést, illetve jelentést 
 
Monitoring részei: 
 felszíni vízszintek és vízhozamok 
  felszíni vízminőség 
 hordalékmérések 
 felszín alatti vízszintek 
 felszín alatti vízminőség 
 talajnedvesség 
 biológiai megfigyelések 
  mikrobenthosz, makrobenthosz 
  halak 
  erdők 
  speciális vízi élőlények 
 egyéb speciális megfigyelések 

Szabályozás 
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„Szabályzat az 1995. április 19-én kelt magyar –szlovák megállapodás szerinti 
egyes műszaki intézkedések és a Dunában és a Mosoni-Dunában lévő vízhozamok 
megfigyelő rendszerének működtetésével megbízott képviselők tevékenységéről” 

Feszíni vízmércék 
Felszíni vízminőség 

Talajvíz minőség Talajvíz kutak 

Talaj Erdő 
Biológiai monitoring 

Szabályozás 



A Szabályzat módosítása: Győr 2007. április 25. 
 
Módosultak a monitorozás helyei, a megfigyelt mutatók köre, a mérési gyakoriság és a 
kiértékelés módszertana. 
Nemzeti éves jelentések nyilvánosságra hozása web oldalakon: 
 szlovák: www.gapcikovo.gov.sk 
 magyar: www.kvvm.hu 
 
A módosítások célja, indoka:  
Az üzemeltetett környezeti monitoring összhangban legyen a Víz Keretirányelv szerinti 
monitoring rendszerrel. 
Az értékelés a Víz Keretirányelv módszertan alapján történjen.  
Az ÉDUVIZIG talajvízszint figyelő hálózatának optimalizációja 

Szabályozás 

http://www.gapcikovo.gov.sk/
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Milyen mérések, vizsgálatok történtek: 

Felszíni vizek mennyisége: - felszíni vizek szintje  
   - vízhozamok 
Felszíni vizek minősége: alapvető fizikai és kémiai paraméterek 
  tápanyagok (NO3, NO2,NH4,N,P) 
  oldott oxigén, KOI, BOI5 
  fémek (Fe,Mn,Hg,As,Ni,Cr) 
  biológiai és mikrobiológiai mutatók (klorofil, saprobilitás index, koliform, stb.) 
  szerves anyagok, TOC 
Feszín alatti vizek mennyisége:  talajvízszintek 
Felszín alatti vizek minősége:  hőmérséklet, pH, vezetőképesség, oldott oxigén,  
   Na,K,Ca,Mg,Mn,Fe,Nh4 
   COD,TOC 
   szerves mikroszennyezők  
Talajnedvesség: nedvességtartalom mérési pontokon 10 cm mélységenként, 1-3 m mélységig 
Erdészeti megfigyelések:  faállomány fatermésének mérése 
   kiválasztott faegyedek kerületének növekedése 
   mintafák egészségi állapotának megfigyelése 
Biológiai megfigyelések kijelölt élőlény csoportok on: 
   szárazföldi növényzet 
   vízi makrofitonok 
   planktonrákok 
   halak 
   terresztris fauna: puhatestűek, szitakötők, kérészek, tegzesek  

Gyakorlat 



A monitoring tevékenységet ( mérés, adatgyűjtés, értékelés) végezték: 

Felszíni és felszín alatti vízszint:  Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Felszíni vízhozam:   Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Felszíni és felszín alatti vízminőségi vizsgálatok: Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 
 
Egyéb vizsgálatok: MTA Szigetközi Munkacsoport, ezen belül: 
Medermorfológia, szedimentáció  VITUKI Kht. 
Hidrogeológia   Magyar Állami Földtani Intézet 
Felszín alatti vizek utánpótlódása  VITUKI Kht. 
Területhasználatok változása  VITUKI Kht. 
Az erdők monitoringja   Erdészeti Tudományos Intézet 
Talajnedvesség, gyomok   Nyugat-magyarországi Egyetem  
Botanika    ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék  
Hidrobiológia   MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás 
Algák és mohák   Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár 
Zoológia    Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár 
Koordináció, szintézis   MTA Szigetközi Munkacsoport 

Gyakorlat 
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Az adatokat és értékeléseket összegyűjti és a Nemzeti Jelentést összeszerkeszti: 
Környezetvédelmi Felügyelőség, jelenleg a megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztálya 

Gyakorlat 

Jóváhagyja a monitoringért felelős Kormánymeghatalmazott. 

évről Minisztérium Kormánymeghatalmazott 

1996.-1997. KVM Kovács Árpád 

1998.-1999. KVM Dr. Borbély János 

2000. Dr. Kemény Attila 

2001. Dr. Erdey György 

2002.-2005. KVVM Rakics Róbert 

2006. KVVM Janák Emil 

2007.-2009. KVVM Kóthay László 

2010.-2013. VM Dr. Illés Zoltán 

2014.-2016. FM Dr. Rácz András 



Éves jelentés útja: 

Magyar Nemzeti Jelentés 
Összeállítja: ÉDUKÖFE 
jelenleg Kormányhivatal 

Szlovák Nemzeti Jelentés 
Összeállítja: Groundwater 
Consulting Ltd. 

Környezetvédelmi  
majd Vidékfejlesztési 
majd Földművelésügyi 
Minisztérium 

magyar 
Kormánymeghatalmazott 

Környezetvédelmi 
Minisztérium 

szlovák 
Kormánymeghatalmazott 

ÉDUVIZIG 
adatcsere 

adatcsere 

Nemzeti Jelentések átadása 

Szlovák-Magyar Közös Jelentés 
Összeállítja: Groundwater Consulting Ltd. 
(angol nyelven)  

Gyakorlat 



Monitoring tevékenység végrehajtása  

1997.-2009. közt maradéktalanul elvégezve 

2010.- 2011. években az ÉDUVIZIG működési 
költsége alulfinanszírozott, a Duna monitoring 
kutakat nem üzemelteti   

2012. évben az MTA munkacsoport biológiai 
vizsgálatokat nem végez finanszírozás 
hiányában  

Hiányos adatszolgáltatás 

Magyar Nemzeti Jelentés 
nem tartalmaz biológiai 
értékelést 

2014. évben az MTA munkacsoport 
finanszírozás hiányában nem végez 
talajnedvesség méréseket és biológiai 
megfigyeléseket 

Magyar Nemzeti Jelentés 
nem tartalmaz biológiai 
értékelést és 
talajnedvesség elemzést 

2015. évben az MTA munkacsoport 
finanszírozás hiányában nem végez 
talajnedvesség méréseket, erdészeti és 
biológiai  megfigyeléseket  sem 

Magyar Nemzeti 
Jelentés nem tartalmaz 
talajnedvességi, 
erdészeti és biológiai 
értékelést 
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Jelenlegi, illetve legutóbbi monitoring pontok 

talajvízszint 

talajvíz minőség 

erdészet 
talajnedvesség 

szlovák-magyar 



JELEN 

2016. 01.27.  A Szlovák Fél az 1995. évi Megállapodás szerint végzett környezeti 
monitorozás optimalizálására tett javaslatot. 
 
2017. 03.27.  Győr, szakértői tárgyalás a Megállapodás alapján történő felszíni vizek 
szintje, vízhozamok, felszíni vízminőség, felszín alatti vizek szintje, felszín alatti 
vízminőség monitorozás optimalizálásáról 
 
Felterjesztve a Kormánymeghatalmazottak felé. Jóváhagyása várhatóan: 2017. június 

Nemzeti Jelentésében (2015. és 2016.évi)  mindkét Fél javasolja az eltelt 20 év 
környezeti  monitoring eredményeinek átfogó kiértékelését minden megfigyelt 
paraméterre vonatkozóan.  



JÖVŐ 

Szigetközi Öreg-Duna rehabilitáció 
 
 - magyar-szlovák egyeztetések a vízszintemelésről 
 - vízmegosztás módosítása 
 - műszaki beavatkozás 
 
Felszíni hidraulikai vizsgálatok (1 D, 2 D) 
Felszín alatti hidrodinamikai vizsgálatok (3 D) 
Ökológiai modell 
 
 
Monitoring 
 Valamilyen monitoringra szükség lesz, érdemes az 1995-ös 
 egyezményt (illetve annak módosításait) újragondolni 



Köszönöm a figyelmet! 


