
Jelentıs emberi beavatkozások (3-1 Mura) 
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

 

1.1 LEFOLYÁSI VISZONYOKAT MÓDOSÍTÓ BEAVATKOZÁSOK  

− A Principális völgy mocsárvidékének meghódítása 1906-ban kezdıdött, majd - bár 
teljesen más alapokon - az 1960-as éveket követıen fejezıdött be. Újabb 
korszakváltás a „szocialista” idıszakot követı privatizáció volt. Ez alatt a völgy 
újra felvette eredeti mocsaras állapotát, csak rövid szakaszokon voltak fenntartási 
munkák. Nagykanizsa fölött, kb. 10-15 km-es völgy, illetve a vízgyőjtı jelentıs 
mezıgazdasági területei talajcsövezettek. A vízgyőjtı Somogy megyével érintkezı 
területein már közel 100 éves a halgazdálkodás. A Bakónaki és a Szaplányosi 
patakokon völgyzárógátas és körtöltéses halastavak is vannak, az állaguk azonban 
mára már erısen leromlott. 

− A Kerka és mellékágai nagy esésőek. Markáns szabályozási, mederbıvítési munkák 
voltak a XX. században, egészen az 1970-es évek elejéig. A meder egyenes 
vonalazású lett, esés csökkentı mőtárgyak ( fenéklépcsık ) épültek több 
szelvényben, kb. 1,0 – 2,0 m szintkülönbségekkel. Szinte az egész vízgyőjtın, 
egészen a 80-as évek végéig jelentıs meliorációs munkák voltak, amelyek a 
kisvízfolyások kiépítését is jelentették. 

− A Kerka völgy illetve a vízgyőjtı terület jelentıs része erdı és szántó. A közvetlen 
völgyfenéki területek általában gyepek, amelyeken az utóbbi évtizedekben 
észlelhetı az elhanyagoltság. Ennek következtében a gyepek bozótos területekké, 
egyes helyeken erdıvé módosulnak. 

− Jelentıs területek tartoznak különbözı fokozatú természeti védettség alá. A 
vízgyőjtın csak a települések védelmében épültek árvízvédelmi körtöltések. A 
vízgyőjtın elvégzett meliorációs munkálatok hatására jelentıs területek váltak 
szántó mővelésővé. Az erdıterületek csökkenésének hatására szintén meggyorsult a 
vizek lefolyása. 

1.2 ÁRVÍZVÉDELMI CÉLÚ BEAVATKOZÁSOK  

− A Mura mederrendezésének, partvédelmének, mederkotrásának célja a 
parterózióval szembeni védelem, a lefolyási viszonyok javítása. A beavatkozás 
jellege partbiztosítás vízépítési terméskıbıl, mederelzárás, keresztirányú mővek, 
„T” vezetımővek, sarkantyúk, kıdepónia szabályozási vonal mentén, lábazati 
kıszórás. 

− Az árvízvédelmi töltések lokálisan, az egyes települések védelmében épültek ki. A 
kiépítés több ütemben 1965-1992. között történt. A kiépült - öt árvízi öblözetbıl 
álló - I. rendő fıvédvonal teljes hossza: 43,36 km. Az 1972-es évet követıen több 
öblözetben is történtek töltésfejlesztések. A fıvédvonalak által bevédett területek 
nagy része szántó, rét, legelı. Védett területre esik a letenyei határátkelıhely, a 
molnári vízmő és Murakeresztúr község nagy része, valamint a Murakeresztúr-
Gyékényes vasútvonal. Megoldandó feladat még Muraszemenye község 
árvízbiztonságának megteremtése. 

− A kanyargós, vándorló medrő vízfolyások rendezése általában a kanyarulatok 
átvágásából és a medrek mélyítésébıl állt.  

− A mederrendezések célja volt a völgyi területek lecsapolása, a rétek, legelık 
öntözésének biztosítása, kiöntések gyakoriságának csökkentése, az árterületre 
kifolyt vizek után a víz fımederbe történı gyors visszavezetése.  



− Vízfolyásaink pénzügyi okokból történı elhanyagoltsága miatt a lefolyási 
viszonyok negatívan változtak. 

− Mindkét vízgyőjtınél a nagyobb mederméretek domináltak, aminek kettıs célja 
volt. Egyrészt biztonságosabbá tette a nagyvizek elvezetését, másrészt a 
meliorációs munkákhoz mély befogadókat biztosított. Az árvédekezést 
önkormányzat (tanácsi) védtöltésekkel oldották meg. 2005- ig megépült a Kerkán 
egy árvíztározó, és egy épülıben van a Kebele patakon. Az árvíztározók jelentısen 
nem érintik az átjárhatóságot. 

1.3 A DUZZASZTÁSI ÉS TÁROZÁSI BEAVATKOZÁSOK  
Állandó tározók a vízgyőjtık kisebb mellékágain vannak, elsısorban a felsı nagyobb eséső 

dombvidéki szakaszokon. Számuk nem jelentıs. Az oldaltározók az átjárhatóságra nincsenek 
jelentıs hatással. Az átjárhatósági problémákat a Kerka egyes fenéklépcsıi jelentik. 
Árvíztározók, vagy állandó tározók építésével kezelhetıbbek lennének a nagyvizek. Lehetıvé 
válna a medrek természetes állapotának visszaállítása.  
 

1.4 JELENTİS VÍZHASZNÁLATOK  
Felszíni 
− A Mura vízgyőjtıjén közel 30 db engedélyezett vízkivételi hely található, melyek 

jellemzıen tavak. A vízgyőjtıt tekintve a tavak vízhasználatán kívüli, többi 
vízkivételi cél nem számottevı mennyiségük nem közelíti meg a tavak 
engedélyezett vízmennyiségének a 0,5 % sem. A tavak vízhasználata 5,3 millió 
m3/év, melybıl kiemelkedıen magas a Mórichelyi ill. a Magasdi - halastavak 
vízigénye, melyek egyenként  meghaladják az 1,3 millió m3/évet. 

− A vízbevezetéseket a Mura vízgyőjtın három nagyobb csoportba lehet sorolni. Az 
egyik a kommunális szennyvízbevezetés, mely 9,6 millió m3/év, melybıl 
kiemelkedıen nagy mennyiséget vezet be a Dencsár - árokba a Nagykanizsai 
szennyvíztisztító telep. A bevezetett éves mennyisége meghaladja a 7,7 millió 
m3/évet. A második az ipari vizek bevezetése, mely éves szinten 750e m3 
mennyiségő. Harmadik fürdık használtvíz bevezetése, mely éves szinten 450e m3 
mennyiségő használtvízzel terhelik a befogadókat. 

Felszín alatti 
− Felszín alatti vízhasználatok vonatkozásában jelentıs vízkivételt, a közüzemi 

ivóvízellátást biztosító vízmővek termelése jelent. Ezek közül is elsısorban a több 
települést ellátó területi vízmőveket kell megemlíteni. 

− A Mura vízgyőjtıjének területén Molnári és Lenti települések vízmővei termelnek 
ki jelentısebb felszín alatti vízmennyiséget. Molnári vízbázisának kútjai a Mura 
folyó pleisztocén kavicsteraszára települve partiszőréső vizet termelnek. A vízjogi 
engedély alapján kitermelhetı vízmennyiség 16 000 m3/nap. 

− Lenti vízbázis rétegvizet termelı kútjai felsı-pannon homokrétegeket szőrıznek, a 
kivehetı vízmennyiség 2000 m3/nap. 

− A közcélú vízhasználatok mellett, mint jelentıs vízkivétel meg kell említeni 
Nagykanizsán a GE HUNGARY ZRt. Fényforrásgyárának ipari vízhasználatát. Az 
üzem kútjai felsı-pannon rétegvízbázisra települtek, az engedélyezett kitermelhetı 
vízmennyisége 2 700 m3/nap. 

− A felszín alatti vizek hasznosítása kapcsán kiemelt figyelmet érdemelnek a 
termálvizet hasznosító létesítmények. 



− A Mura vízgyőjtıjén létesült termálfürdık kútjai a felsı-pannon homokrétegeket 
csapolják meg termálvízbeszerzés céljából. 

− A termálfürdık közül a legjelentısebb a Lenti Termálfürdı, melyet a Lenti 
Gyógyfürdı Kft. üzemeltet. A fürdınek 3 db termálkútja van, a kitermelhetı 
vízmennyiség 822 m3/nap. 

− A nagykanizsai strand a Kanizsa Uszoda Kft. üzemeltetésében 1 db termálkúttal 
üzemel. A vízjogi engedély alapján kitermelhetı vízmennyiség 306 m3/nap. 

− Fentiek mellett Letenye és Bázakerettye is rendelkezik termálvízbázissal. A 
termálfürdıknek 1-1 db termálkútjuk van, a kitermelhetı vízmennyiség Letenyén 
51 m3/nap, Bázakerettyén 12 m3/nap. 

1.5 MEZİGAZDASÁGI EREDET Ő DIFFÚZ SZENNYEZİDÉSEK 

− A mezıgazdasági mővelés alatt álló területeken 1960-1990. között nagy 
mennyiségő mőtrágyát, valamint gyom és rovarirtó szert használtak. 

− Ezek a mőtrágyák és permetszerek nagyon jól oldódnak a vízben, így a csapadék 
beszivárgásával könnyen eljutnak a talajvízbe. A lebomlásuk viszont oxigén 
szegény környezetben nagyon lassú. 1990 után gazdasági okokból a kemikáliák 
felhasználása nagy mértékben csökkent, azonban 2000 után ismét emelkedı 
tendenciát mutat. A mővelt területek alatt sok helyen a nitrát és peszticid 
szennyezés határérték feletti, vagy a határérték közelében van. Valamivel 
kedvezıbb helyzetben vannak a kiemelt dombos területek, ahol a mélyebben 
elhelyezkedı talajvíz feletti vastagabb fedıréteg a szennyezés egy részét 
visszatartja. A mezıgazdaság talajvíz szennyezı hatása azonban itt is egyértelmően 
kimutatható. 

− Ritka kivételektıl eltekintve a mezıgazdaságilag mővelt területek alatti talajvíz 
gyakorlatilag ivásra nem alkalmas. 

− Az ivóvízkivételre használt mélyebben található rétegvizek azonban utánpótlásukat 
a felszín felıl a szennyezett talajvízbıl kapják. 

− A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is. 

1.6 KÖZMŐVES VÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELHELYEZÉS  

− A Mura vízgyőjtı településeinek vezetékes ivóvízzel való ellátása a XIX. 
században kezdıdött, és a XX. század végére 100 %-ossá vált. Ezért ma a 
közmőves vízellátás a vízgyőjtı egész területén teljeskörően kiépített. 

− A közmőves szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezı települések száma 57 db. A 
települések szennyvizeinek tisztítását 25 db szennyvíztisztító telep biztosítja 
összesen 33 418 m3/d kapacitással.  A tisztító telepek egy gyökérmezıs és egy 
tavas tisztító kivételével mesterséges biológiai tisztítási fokozattal rendelkeznek. 

1.7 SZENNYVÍZ OKOZTA TERHELÉSEK  

− A szervesanyag komponensek és a tápanyag komponensek is meghaladják a 
határértéket a Principális csatornában. Az összes foszfor koncentrációja 
többszörösen haladja meg a határértéket. A szennyezés fı forrását a Nagykanizsáról 
származó szennyvizek, elsısorban a Nagykanizsai Városi Szennyvíztisztító telep 
jelenti.  

− A Nagykanizsai Városi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója be van ugyan 
tervezve, de ennek végrehajtásán kívül a Principális felsıbb szelvényeit szennyezı 
telepeket is felül kell vizsgálni, valamint a Principális medrét is jó karba kell 
helyezni. 



− A Mura vízgyőjtı más területein is vannak kisebb szennyvíz terhelések, mint 
például a Cserta, Aló-Válicka vízrendszerben, azonban az ezekbıl származó 
problémák nem kiemelten jelentısek. 

− Bizonyos helyeken az idıszakos vízfolyásba kivezetett szennyvíztisztítók vize a 
felszín alatti vizek minıségében problémát okozhatnak, (Pl.: letenyei 
szennyvíztisztító), de az ilyen fajta terhelések általánosságban nem jellemzıek. 

1.8 EGYÉB JELENTİSEBB TERÜLETI SZENNYEZÉSEK  

− A jelentıs ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek. A kibocsátott 
szennyvíz zömében elıkezelést követıen települési szennyvíztisztítóba kerül. 
Ennek következtében jelentıs ipari szennyezés nincs. 

− A telepi híg és almos trágya megfelelı mőszaki védelemmel való tárolása egyre 
több helyen megvalósul. A nagy állattartó telepeken a biztonságos tárolás többnyire 
megoldott. Probléma viszont a keletkezı trágyának a földekre való kijuttatása. 
Mivel a mezıgazdasági termelık ösztönzési rendszere ezt nem részesíti elınyben, 
ezért a szerves trágya kijuttatását gyakran mellızik, így a tárolás helye gyakran 
szennyezı forrássá válik. 

− A veszélyes anyagok biztonságos tárolása megoldottnak tekinthetı a területen. A 
felhasználók rendszeres hatósági ellenırzés alatt vannak. 

− A vízgyőjtıterületen nagyszámú korszerőtlen, használaton kívüli, mőszaki 
védelemmel nem rendelkezı hulladéklerakó van. Az állami ill. az önkormányzati 
tulajdonú területeken lévı használaton kívüli hulladéklerakók felszámolása, 
rekultivációja folyamatban van 2008 évi befejezéssel,  EU finanszírozású projekt 
keretén belül. A magánterületeken lévı megmaradt tárolók felszámolása jövıbeni , 
egyelıre megoldatlan probléma. 

1.9 FELSZÍN ALATTI VIZEK TERHELÉSE  

− A talajvíz általában szennyezettnek tekinthetı. A mezıgazdasági területek alatt a 
nitrátterhelés és penticid terhelés a jellemzı. A települések alatt a kommunális 
szikkasztások következtében szennyezıdött el a talajvíz. Mezıgazdasági mővelés 
alatt álló területek és a települések alatt a talajvíz ivásra nem alkalmas. 

− Az ivóvízellátás teljes mértékben felszínalatti vízbázisokról történik. A 
víznyerıterületek túlnyomórésze rétegvízbázis, amelyek fıként a felsıpannon felsı 
100, kisebb részben 200 m-es összletét érintik. 

− Egy partiszőréső vízbázis található a Mura kavicsteraszán. Ennek jelentısége nagy, 
ugyanis innét látják el Nagykanizsát ivóvízzel. 

− A területen 3 távlati vízbázis található (két murai partiszőréső és egy rétegvízbázis). 
− A vízbázisvédelmi célprogram keretében a sérülékeny ivóvízbázisok egy részén az 

állapotfelmérés megtörtént a védıterület meghatározásra került. 
 


