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Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának vízkár-elhárítási terve 

 

Műszaki leírással és javaslatokkal 
 

 
1. A térség időjárásának jellemzése, vízállásainak leírása, 
tájértékelés 
 
1.1  Területi adottságok 

 
Révfülöp a Balaton északi partján - Badacsony és Révfülöp között - helyezkedik el. A 71-es 
főút átszeli a községet, így közlekedési szempontból nagyon kedvező a település fekvése.  
A nagyközség a Balaton tó északi partjának festői szépségű természeti környezetében, a 274 
méter magas Fülöp-hegy lábánál található, közel 1300 lélekszámú üdülő település. Első írásos 
említése 1211-től származik, ám a leletek tanúsága szerint, már a római korban is lakott terület 
volt. A révátkelőjét már a 11. században, a nevét tihanyi bencés apátság Pilip nevű 
preadiumaként, azaz uradalmi majorjaként említik a források.  
 
A Fülöp-hegy déli lábánál bukkan felszínre a Magyarországon található egyik legrégebbi kőzet, 
a kb. 400 millió éve keletkezett agyagpala, azaz fillit , amelyet a helybeliek peresztegnek 
neveznek. A környéken kedvelt építőanyagként használják a másik jellegzetes kőzetet, a 
fagyálló és jól faragható permi vörös homokkövet. Ennek ásványi anyagokban igen gazdag 
málladékos része évezredek óta biztosítja a szőlőművelés kedvező adottságait a hegyoldalban. 
 
Az Árpád-korban a rév köré kis halászfalu települt. A 13. században a szigeti részen már 
egyhajós, vörös homokkőből épült kis templomot emeltek. 1548-ban zsákmányra éhes 
kegyetlen török portyázók égették fel az addig szépen fejlődő kis települést, mely teljesen 
lakatlanná vált. A tűzben elpusztult Fülöp azonban - akár a főnixmadár - poraiból született újjá 
a 18. századtól. 
A 18. sz. elejére a tihanyi apátság mellett új nagy és kisbirtokosok tűntek fel területén, és a 
szőlőművelés is új erőre kapott. 1752-ben újraindult a révhajózás, és 1779-ben újabb átkelő és 
révház épült a fülöpi parton, amelyről az első magyar nyelvű újság a Magyar Hírmondó is 
megemlékezett.  
A település 19. századtól használt mai neve a Pilip, azaz Fülöp személynévből és a koraközép-
kori révátkelőből ered. A Fülöp-Boglári révátkelés a két part közötti relatív közelség (5,2 km) 
természetes előnyét kihasználva kötötte össze az eltérő gazdasági adottságokkal rendelkező tó 
mögötti területeket. 
 
A kiterjedt szőlőművelésnek a 19. század utolsó harmadában a filoxéravész, azaz 
szőlőgyökértetű pusztításai vetettek véget. A szőlőbirtokosok elszegényesedése a területek, 
présházak és pincék eladásával járt, s ekkortól indult meg Révfülöp újbóli fejlődése.  
Lelkes balatoni lokálpatrióták, élükön Czigány Károllyal felkarolták a település fürdő- és 
üdülőhelyi fejlesztését. Kedvező természeti adottságainál és festői szépségénél fogva Révfülöp 
a század végére egyre keresettebb nyaraló- üdülőhellyé vált, ahol főleg tanárok, tudósok, 
gyárosok, katonatisztek, állami tisztviselők telepítettek ismét szőlőültetvényeket és építették fel 
villáikat, nyaralóikat. 
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1899-ben megalakult a Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület, amely nagyszabású strand-, 
partszegélyépítésekkel, parkosításokkal, fásításokkal stb. megteremtette Révfülöp mai 
arculatának alapjait.  
 
1909-től Révfülöp bekapcsolódott a vasúti közlekedésbe, 1911-től a belföldi távbeszélő 
forgalomba, 1936-tól a villamos energiaszolgáltatásba. 1912-ben elkészült a modern 
hajókikötő, egy évtized múlva pedig állami elemi népiskola alakult. A látványos fejlődésnek 
köszönhetően Révfülöp, Kővágóörs hegyközsége előbb 1933-ban üdülőhelyi rangot nyert, majd 
1943 január 1-jétől önálló községgé vált. 1969-től kiemelt üdülőhely, 1973. április 15-től 
nagyközségi rangra s ugyanakkor új községi közös tanács székhelyeként a régió központjává 
emelkedett. 1989-től Révfülöp önálló, nagyközségi rangú település. 
 
A kistérség életében meghatározó szerepet tölt be 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 ezelőtt, 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 
vetődések létrejötte után. A tómedence akkor alakult ki, amikor a vetődések mentén feltört 
bazaltláva végleg megszilárdult. A lávatakaró vagy az ugyancsak vulkanikus eredetű bazalttufa 
kisebb-nagyobb foltokba található meg a Balaton környéki síkságon. 
 
A leggyakoribb északnyugati szél ma is alakítja a tájat. Elsősorban az emberi beavatkozások 
következtében a tó és környezete rendkívül nagy változásokon ment át. Sok természeti érték, 
amely szervesen hozzátartozott a tó arculatához, mára már eltűnt vagy éppen kipusztulóban 
van. Ezért a tó szükségszerű fejlesztése mellett egyre több gondot kell fordítani arra, hogy 
megőrizzük e csodálatos táj pótolhatatlan természetes szépségét, gazdagságát, változatosságát 
olyan módon, hogy biztosítjuk az itt élők 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 előfordulnak a táj balatoni és északibb területi 
között. A tanúhegyek menti települések a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű 
övezetbe esnek, ezzel szemben a település a Balaton-felvidék részeként, évjárat függvényében 
csapadékszegényebb, vagy nyáron erősen felmelegszik.  

Révfülöp éghajlata Balaton-parti részen szubmediterrán jellegű, mérsékelten száraz és 
mérsékelten meleg terület, amely É felé fokozatosan mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves 
jelleget ölt. 

Az egész területre jellemző a vízfölösleg, tehát hogy a lehullott csapadék mennyisége 
meghaladja az elpárolgó víz mennyiségét. Ennek köszönhetőek Badacsony térség bővizű 
forrásai és patakjai. A területen az országos átlagnál nagyobb a felhőborítottság, főleg a táj 
északkeleti felén. Ennek oka az itt jellemző uralkodó észak-nyugatias, de inkább északi szél. 
Nagy a területen a köd és a zúzmara gyakorisága.  
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A magasabb területeken a téli napfénytartam nem sokkal marad el a nyáritól, mivel ezek a 
hegyek gyakran kiemelkednek az alacsony ködfelhőzetből, a téli inverziós időszakokban. 
Gyakoriak még a Déli-Bakonyból lehúzódó felhőszakadások és a hosszantartó csapadékhullás.  

Nagy mennyiségű hó hullik a 300 m feletti területeken, körülbelül 125-175 mm, és sűrűn 
előfordul hófúvás is. Emiatt gyakran előfordul a medence északi területein, a Bakony lábainál, 
hogy az itteni falvakat elzárja a hó a külvilágtól. Csekély mértékben tekinthető szelesnek a 
vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s. A szélcsend előfordulásának 
valószínűsége magas, 19,4 %. Az évi középhőmérséklet 10,6 °C, az évi átlagos csapadék 629 
mm volt 1994-2009 között. A legtöbb csapadék szeptember és június hónapokban realizálódik. 
A relatív páratartalom kedvező: 76,8 % az elmúlt tizenöt év átlagában. A napsütéses órák száma 
a Balaton-part miatt is igen kedvező, meghaladja a 2100 órát, az elmúlt időszakra vonatkozó 
pontos mért érték: 2105 óra. 

A Tapolcai Meteorológiai Mérőállomás 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. Hőmérséklet 
 
Az évi középhőmérséklet 10,6 °C (1994-2009 év átlagában). Az elmúlt tizenöt év szélsőségei: 
legmelegebb év az 1994 és 2000-es, amikor 11,7 °C évi átlag léghőmérséklet 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 tekinthető.  
 
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. Összekötő szerepe elsősorban abban áll, 
hogy a part menti, néhány száz méteres sávban - az un. „berkek”-ben ennél távolabb is - 
párolgó vize a levegőt párásabbá; tükre ezt a sávot, szétszórva benne a sugarakat, fényben 
gazdagabbá; síkja a rácsapó szelet sebesebbé teszi. Ugyanez a szűk környezet tavasszal egy-két 
nappal később melegszik fel, ősszel ugyancsak néhány nappal később hűl le, mint a tágabb 
környék. 
 

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

Tapolca 10,8 10,4 11,7 10,2 10,6 10,7 10,1 9,8 10,7 11,4 11,2 10,9 
 

2. táblázat: A léghőmérséklet havi átlagainak alakulása 1998-2008 év adatai alapján  
Hónap I. II. III.  IV. V. VI. VII.  VIII

. 
IX. X. XI. XII.  Átlag  

(1998-2008) 

Léghőmér- 
séklet [°C] 

-0,4 2,2 5,8 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,2 0,3 10,6 
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1. ábra: A léghőmérséklet havi átlag, maximum és minimumértékeinek alakulása 1994-2009 adatai alapján 
 

3. táblázat: A léghőmérséklet közép- és szélsőértékeinek alakulása 1998-2008 között 
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  
Átlag -0,4 2,21 5,84 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,15 0,28 

Maximum 5,15 8,61 12 17,7 23,3 26,4 28 28,5 22,6 17,6 10,4 4,32 
Minimum -4,3 -3 0,27 4,16 9,3 12 13,4 13,3 8,89 5,12 0,71 -4,1 
A térség további jellemzői: 
 
Hőségnapok 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 időszak tartama: 269 nap 
Első fagyos nap átlagos napja: október 22-e 
Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 05. 

 
 

1.2.2. Csapadék 
 
A Tapolcai-medence Badacsony-Gulács kistáj térségének csapadékviszonyai az elmúlt 
évtizedekben talán igen kedvezőnek 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 kitevő 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 idejű csapadék maximumok 97 mm/óra ill. 131 
mm/óra értékek lehetnek a térségben. 
A legszárazabb hónap a január és a február, tehát hóban meglehetősen szegény, telente 35-40 
hótakarós nap fordul elő. A maximális hóréteg vastagság értéke 25-30 cm között változik. 
A meteorológiai körzet 50 éves adataitól lényegesen eltérő körülmények és időjárási helyzetek 
is kialakulhatnak, mivel a helyi mikroklíma kialakításában a Déli-Bakony és a Balaton 
közelségének együtt jelentős 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 légh őmérséklet havi eloszlása 1994-2009 átlaga alapján
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A térség csapadék-bevételének éven belüli eloszlására átlagban a kétcsúcsú görbe jellemző. A 
főmaximum szeptemberben (78 mm), a másodmaximum júniusban van (76 mm). Az év első 
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. 
 
 
Havi csapadékösszegek alakulása Tapolcán (mm)  

 2002.  2003.  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.  2009.  2010.  
Január  18,5  51,0  26,8  6,3  40,1  31,8  7,3  57,9  37,3  
Február  60,0  17,4  64,4  25,7  28,4  48,4  4,7  50,4  41,4  
Március  32,6  9,6  50,2  41,4  26,7  62,9  54,5  47,5  20,7  
Április  116,5  35,1  89,4  57,4  82,1  2,1  28,1  27  50,2  
Május  33,9  50,9  29,1  59,8  99,8  120  52,5  51,6  166,7  
Június  44,2  16,8  87,8  95,4  84,6  53,5  118  82,7  91,8  
Július  59,1  57,0  29,4  104,5  20,8  58,2  68,1  54,5  47,7  
Augusztus  47,4  46,3  48,4  231,3  140  115  35,5  56,6  161,6  
Szeptember  27,9  51  24,9  69,1  11,1  95,4  36,5  30,1  136,5  
Október  62,1  108  87,4  2,6  14,3  41,8  35,3  56,8  59,8  
November  19,8  41,1  45,6  31,9  21,3  54,8  22  49,7  95,4  
December  41,5  31,2  35,5  69,7  11,3  31,4  65  48,9  104,5  
Összesen:  563,5  443.1  516,3  795,1  580,5  714,9  527,9  613,7  1013,6  

OMSZ adatai alapján  
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Csapadékeloszás éven belül 
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2. ábra: Az átlagos havi csapadék alakulása a 2002-2010 időszakban 

 
 

4. táblázat: A csapadék havi alakulása számszerűen (2002-2010) 
Hónap I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Összesen 

Csapadék 
[mm] 

26 25 34 55 52 76 65 53 78 57 60 59 629 

 
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 csapadékjellemzők: 
Átlagosan 107 napon a csapadék mennyiség >1 mm  
A levegő relatív páratartalma sok év átlagában 76,8%. 

 
6. táblázat: A levegő relatív nedvesség-tartalmának havi átlagai az 2002-2010 közötti időszakban 

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.  IX. X. XI. XII. Átlag 
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 kedvező, 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 előfordul a délies 
áramlatok mindegyike, illetve a keleti szél is). Az időjárási frontokkal többnyire északias, a 
meleg beáramlással délies vagy keleti szélerősödések, szélviharok jelentkezhetnek. Csekély 
mértékben tekinthető szelesnek a vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s.  
 
A legélénkebb március, áprilisban de akkor sem haladja meg havi átlagban a 2,3 m/s-ot. 
Szélcsend összesen 19,4 %-os gyakorisággal fordul elő.  
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7. táblázat: A szélirány gyakoriságok számszerű 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

A térségre mindössze 1,8 m/s átlagos szélsebesség jellemző, amely igen csekély légmozgás az 
ország más vidékeihez képest. Az évi átlagos szélcsend gyakoriság: 19,4  %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ábra: A szélcsend gyakoriság éven belüli eloszlása Tapolcán (1998-2008) 
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Révfülöpön az uralkodó szélirány az ÉNy-i, így Kővágóörs irányából érkezik a friss levegő. Az 
átlagos szélsebesség a dombokon 3 m/s feletti, de a parton 2,5 m/s alatti. Az északi part 
Badacsonytól Tihanyig terjedő részén, a Bakony szélárnyéka következtében a szél sebessége 
kisebb, itt azonban a domborzat változatossága, különösképpen a tóra merőleges irányú 
völgyek miatt, a szélsebesség eloszlását feltehetően mozaikszerű tarkaság jellemzi. 

 
 
 
 

1.3. Hidro-meteorológiai viszonyok 
 
A Dunántúli-középhegység más területeinél melegebb, az utolsó fagyos nap április elején fordul 
elő, az első fagyos nap pedig többnyire csak november elején jelentkezik, Az évi átlag 
hőmérséklet a Bakony magasabb fekvésű területeinél 1-2 ºC-kal magasabb, ötven év átlagában 
10,3 ºC. 
A tapolcai mérőállomás adatai alapján a sokévi csapadékösszeg átlaga az 1958-2008 közötti 
időszakban 657 mm volt, ugyanakkor a Káli-medence és a Dél-Bakony karsztos vízgyűjtőjét 
jobban jellemzik a nyirádi és nagyvázsonyi mérőállomás adatai, ahol 742 és 763 mm volt az 
említett időszak 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 jellemző az őszi másodmaximum is, novemberben 
(63, illetve 73 mm.) A csapadékos napok átlagos száma az országos átlagnál lényegesen 
magasan, meghaladja a 160-t.  
 
Révfülöp éghajlata Balaton-parti részen szubmediterrán jellegű, mérsékelten száraz és 
mérsékelten meleg terület, amely É felé fokozatosan mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves 
jelleget ölt. A napsütéses órák száma mindenhol meghaladja az országos átlagot, a napsugárzás 
hatására a talaj közeli rétegek felmelegednek, sűrűségük csökken, ezért felemelkednek. Ennek 
következtében a hűvösebb területek felől a felmelegedett területre légáramlás indul meg, 
ezeknek a pótlására viszont a magasabb légrétegekből lefelé áramlik a levegő. Ez a folytonos 
mozgás, keveredés nagymértékben elősegíti a szennyező anyagok elhígulását. 
 

Az ország más területeihez képest a csapadék bizonytalanság kicsi, az aszályos időjárás 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) 

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov.  Dec.  éves 

Csapadék 
(mm) 

32,4 32,6 36,8 47,9 63,0 82,6 79,7 66,3 57,7 47,2 62,6 48,5 657,3 

Hőmérséklet 
(ºC) 

-0,7 1,1 5,4 10,7 15,6 18,9 20,5 20,0 16,0 10,6 5,1 0,9 10,3 

Napfénytart. 
(óra) 

64,6 97,8 145,1 189,8 242,7 253,8 284,2 267,6 196,0 151,3 73,1 50,7 2016,7 

Harmatpont 
(Cº 

-2,9 -1,9 1,0 4,5 9,3 12,9 14,2 14,0 11,3 7,0 2,5 -1,1 5,9 

Beszivárgás 
(mm) 

19,9 20,6 15,8 19,1 8,1 
 

5,6 5,6 4,0 3,8 12,0 16,4 27,6 168,5 

VITUKI KHT 

A borultság évi átlag értéke ezen a vidéken 58 % körül van, ami nagyjából megegyezik a 
Dunántúli-középhegység átlag értékével. A felhőzet évi menetében a maximum decemberben 
van, amikor a gyakori köd felléptével 70-80 %-ra emelkedik a havi átlag, borultság, a minimum 
pedig augusztusban.  
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A borult napok száma évi átlagban 109, ami valamivel alacsonyabb, mint a Bakony területén. A 
napsütéses órák száma 2105, ami meghaladja a Bakony – Balaton-felvidékre jellemző 1900-
2100-es intervallum felső határát.  
 
Az Fülöp-hegy környezetében a jellemző szélirány elsősorban É-i, ÉNy-i, a Révfülöp tómenti 
oldalán a Ny-i. A keleti szél igen ritka. A hígulás sebességét és mértékét a szélerősség 
határozza meg. A jellemzően 3 m/s-nál kisebb sebességű szelek lamináris áramlásúak, ezek a 
szennyeződéseket csak szállítják, de gyors hígulásukhoz nem járulnak hozzá.  
Ezért a levegőbe kerülő szennyező anyagok zöme az emissziós forrás közelében marad, vagy 
ott hullik ki, távolabbi helyre nem jut el.  
 
Révfülöp domborzati viszonyai és a beépítettsége általában csökkenti a szélsebességet, de 
ugyanakkor helyi turbulenciát is előidézhetnek, aminek következtében a káros anyagok a 
talajfelszín közelében gyűlnek össze.  
A hígulást elősegítő sebességű szelek kialakulását a megfelelően telepített erdősávok 
elősegíthetik.  
A település klimatikus, domborzati adottságai és beépítettsége, tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a nyári időszakban – a megnövekedett forgalom miatt – mutatkozó légszennyezőanyag terhelés 
hatása  felerősödve jelentkezik. A települések mikroklímájának kialakításában nagy szerepe van 
a zöldterületeknek, amelyek tagolják és fellazítják a településrészeket, gondoskodnak a 
légcseréről. Ennek révén csökken a hőmérséklet és a napsugárzás okozta besugárzási érték.  
 
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 kifejlődéstől függően beszivárgó, és/vagy lefolyó vízmennyiség. 
A hőmérsékleti szélsőségek különösen a nyugati oldalon enyhülnek: a tavaszi fagyok némileg 
gyengébbek, mint a déli oldalon, a nyári hőségek, pedig enyhébbek, különösen a nyugati 
hegyoldali területeken. 
 
A település vízgyűjt ője a Balaton. A talajvíz átlagosan 4-6 m között található, mennyisége 
nem jelentős. A jelenlegi szántó és gyepterületek mentén húzódó árkok és csatornák 
környezetében kialakult ligetes fás-cserjés állományok értékes ökológiai kiegyenlítő 
felületeknek számítanak, fontos puffer szerepet is betöltenek a mezőgazdasági területek 
szomszédságában. 
 
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 10. §-ának (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
1. § (1) A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a 

legveszélyeztetettebb településrész határozza meg. (2) A település: a) erősen veszélyeztetett 
„A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a 
védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet. 

 
Révfülöp a rendelet szerint nem tartozik fokozott szennyeződés-érzékenységi kategóriába, 
azaz szennyeződésre kevésbé érzékeny település. 
A talajt és a talajvizeket szennyezhetik viszont az illegális hulladék-elhelyezések, a rosszul zárt 
szennyvíztárolók, a szakszerűtlen trágyaelhelyezések és a talajba kerülő veszélyes hulladékok. 
A település csapadékvíz-elvezetése nyílt és zárt árkos rendszerű, normál csapadékos időjárás 
mellett, rendszeres karbantartással megfelelő. 
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Vízellátás 
 

A kistérség településeinek vízellátása megoldottnak tekinthető. A vízgyűjtő települései közül 
Kékkút, Köveskál és Kővágóörs vízellátása a Nyugat- Balatoni RV V/A ütemében kiépült 
Tapolca-Révfülöp távvezetékről történik. Ábrahámhegy, Balatonrendes, Révfülöp és Salföld 
szintén a Nyugat-Balatoni RV-ről, a Badacsony felőli vezetéken kapja az ivóvizet. 
Mindszentkálla és Szentbékkálla közös vízművet üzemeltet, amelynek vízbázisa a 
Szentbékkálla község területén található mélyfúrású karsztkút. Balatonhenye önálló 
vízműrendszerrel rendelkezik, mely vizét a település közelében lévő forrásból nyeri. 
Diszel, Gyulakeszi, Kisapáti, Káptalantóti, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Badacsonytomaj 
ivóvízellátása szintén a Nyugat-Balatoni Regionális vízellátó rendszerről biztosított. 
Zalahaláp, Sáska, Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs, Vigántpetend települések önálló vízművel 
rendelkeznek. Taliándörögd vízellátása a BAKONYKARSZT Rt. által üzemeltetett önálló 
vízműről történik. Tapolca és Szigliget számára a Nyugat-Balatoni Regionális Vízellátó 
Rendszerről biztosított a vízellátás. 
 
A Balaton-parti községek 200-240 m átlagmagasságú „hegyei” zárják le északi irányból a Káli-
medencét, illetve nyugati irányból a Tapolcai-medencét. Geológiai értelemben a terület a Pelsoi 
nagyszerkezeti egységben, ezen belül a Dunántúli-középhegységi egységben foglal helyet. 
Révfülöp teljes belterületén biztosított a vezetékes vízzel való ellátás. A település vízellátása a 
fentiek alapján, így a DRV Zrt. által üzemeltetett Nyugat-Balatoni Regionális vízellátó 
rendszeréről történik. A rendszer vízbázisa a Nyirádi vízbázis, amely a bauxitbányászat egykori 
víztermelő kútjaiból áll.  
 
A vízhálózat adatai: 
 
Ø 150 3068 m KM PVC nyomócső 
Ø 100 2235 m KM PVC nyomócső 
Ø 80 330 m KM PVC nyomócső 
 
Az ivóvíz biztosítása a településen hosszútávon megoldott. A háztartásoknak csaknem 100%-a 
rendelkezik vízbekötéssel.  
A településen közkifolyó is van, a vízigény átlagosan 1270 m3/nap. A település külterületein, a 
Fülöp-hegy oldalán, található ingatlanokon vízellátás mindenütt nincs biztosítva. A hálózatra 
való csatlakozásnak elsősorban a terepviszonyok (nem megfelelő nyomás) ill. az anyagi 
lehetőségek szabnak határt. 
 
Balaton,  a Közép-Dunántúli régió egyik legfőbb vízgyűjtője 
A Balaton felszíne 600 km2. Északról a Dunántúli-középhegység szegélyei, délről az alacsony, 
lankás Dunántúli-dombság határolja. Déli és délnyugati peremén az egykori nagyobb 
tómederből lefűződött 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 jelentős 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 vízgyűjtőre 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. 
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Felszíni vizek minősítése 2009. évben az MSZ 12749193. szabvány szerint: 
Jel Vízfolyás 

neve 
Mintavételi 

hely 
Minősítés 

   Oxigén Tápanyag Mikrobiológiai 
paraméterek 

Szervetlen és 
szerves 
mikroszennyez
ők 

Egyéb 
paraméte
rek 

   háztartás    
Balaton vízgyűjt ője 

04FB39 Burnót -
patak 

Ábrahámhegy IV. Ill. Ill. III. IV. 

04FB97 Eger-
patak 

Kapolcs- 
Bírómalom, 
vm 

III. III. III. IV. III. 

04FF61 Kétöles -
patak 

Raposka III. V. III. IV. III. 

04FF60  71.sz.út 
szelvénye 

V. IV. II. IV. IV. 

A táblázat adataiból látható, hogy a tóba beömlő vízfolyások vízében a nitrogén- tartalom 
mennyisége számottevő. Az oxigénháztartás értékek alapján szennyezett víz 
kategóriának (IV. osztály) felel meg az Eger-víz patak és a Kétöles-patak vízminősége. A 
tápanyag háztartás mutatóinak szempontjából a foszfortartalom alapján az V. osztályba 
tartozik a Kétöles-patak és a Tapolca-patak. Az Eger-víz patak és a Burnót-patak vize a IV. 
osztálynak felel meg szennyezettség szempontjából. A mikrobiológiai mutatók (E. 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. 
 
Révfülöp területén található állóvizek közül a legfontosabb természetesen a nemzeti 
kincsünkként számon tartott Balaton. A tárgyalt vízfolyások vizének minősége az egyik 
legfontosabb tényező, amely befolyásolja a legnagyobb felszínt víz, a Balaton vízminőségét 
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 vízminőségét a környezeti elemek (víz, hulladék, levegő, szennyvíz, csapadék, 
talaj) állapota együttesen befolyásolja, azonban különösen fontos, hogy a Balatonba kerülő 
vízfolyások milyen terhelést jelentenek a Balatonra. Az is teljesen egyértelmű, 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 Rendesi-hegy lábánál elhelyezkedő község napsütötte lejtői, kiváló bortermelő vidék.  
 
A törvény előírásai a tóparti települések – így Révfülöp – számára kötelezővé tették a teljes 
csatornázottság elérését, továbbá kötelezik az önkormányzatokat a tó jogi partvonalának 
felülvizsgálatára, rögzítve, hogy a beépítésre szánt terület az így meghatározott vízfelület 
rovására nem növelhető. 
A Balaton vízminőségét a természeti és antropogén hatótényezők együttesen befolyásolják. 
Az antropogén tényezők közül kiemelt szerepe van a térség hulladékgazdálkodásának és 
szennyvízkezelésének. Különösen fontos, hogy a Balatonba kerülő vízfolyások milyen 
terhelést jelentenek a Balatonra. A különböző hatótényezők egymás hatását mind pozitív, 
mind negatív irányba befolyásolhatják, ezenkívül egyidejűleg több környezeti elemre (talaj, 
víz, levegő) is hathatnak, így esetenként igen nehéz egyetlen hatótényező egyetlen 
környezeti elemre történő hatásáról beszélni.  
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Azt azonban túlzás nélkül állíthatjuk, hogy bármely környezeti elem állapotában is történik 
pozitív beavatkozás, az a Balaton ökológiai állapotára pozitív hatással lesz. 
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Igazgatóság és a Veszprém Megyei ÁNTSZ végzi a 
Balaton vizének minősítését. A környezetvédelmi hatóság feladata a kémiai, biológiai és 
fizikai vízminőségi jellemzők mérése. A mikrobilógiai minősítést az ÁNTSZ végzi a 
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 273/2001. (XII. 21) Korm. rend.-ben előírtak szerint.  
A tó vízminősége nyugatról keletre haladva fokozatosan változik, a keleti medencében 
kedvezőbb minőségét mutatva. A vízminőség különbségét a medencénként eltérő - időnként 
előforduló - algásodás is jelzi. 
 
A tó vízminőségét egyre csökkenő mértékben ugyan, de kedvezőtlenül befolyásolja, a Zala 
vízgyűjtőről érkező növényi tápanyag, amely a Kis-Balatonból távozva a tó összes 
terhelésének több mint egyharmada. 
A Balaton vízminősége – a tó élővilágának labilitása és kisebb, inkább helyi rendezett-
lenségből adódó gondok ellenére – az utóbbi években nem volt akadálya az üdülési 
hasznosításnak. Átfogó problémát jelent a tó alacsony nyári vízszintje, ami összefüggésbe 
hozható a változó éghajlattal. A tartós hatások figyelembevétele indokolt a tó végleges 
vízszint-szabályozási rendjének kialakításakor. 
A Balatonon 1863 óta folyik rendszeres adatmérés. A tavi vízmércék 0 pontja 104,09 m 
(Adria feletti) magasságban van beállítva. Az eddig észlelt legnagyobb vízállás +192 cm, a 
legalacsonyabb vízállás -52 cm volt a vízmérce 0 pontjához viszonyítva. Aggasztó jelenség 
mutatkozott 10 éve, amikor a tó vízszintje a kívánatos 100 cm alatt maradt, kb. 70 cm körül 
alakult, felvetve a mesterséges vízpótlás igényét is. Azóta az élet bizonyította a természet 
teljes regeneráló képességét. 
A víz hőmérséklete a tó sekély mélysége miatt gyorsan követi a levegő hőmérsékletét - 
érzékenyen reagál a hidro-meteorológiai változásokra. A vízhőmérséklet sokévi átlaga 12,4 
oC. A víz hőmérséklete július hónapban a legmagasabb, nyaranta nem ritka a 23-25 oC-os 
vízhőmérséklet sem. 
Természetközeli állapotban a Balaton vize selymes, lágy oxigénben dús, kalcium-
magnézium-hidrokarbonátos, a nyílt víz ivóvíz minőségű. 
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Igazgatóságtól származó adatok alapján 
badacsonytomaji strandok fürdővize az elmúlt évben jó minősítést kapott. E minősítés 
esetében még a víz véletlen lenyelése esetében sem kell fertőzéstől tartani. A 2011-es 
szezon alatt is hasonló minősítés várható a Balaton egész területén, hiszen a víz 
mennyisége, az eresztés szabályozottsága is megfelelő. 
 
A víz minőségét veszélyezteti, hogy az északi parton 5 évente szükséges 150 m szélességű 
iszaphomokcserét (érdes durva homokkal való visszatöltés), amely vízminőségi 
szempontból is szükséges forráshiány (BFT) miatt nem végzik el. Hasonlóan elmaradnak 
a szükséges part- és medervédelmi valamint egyéb tisztítási és fenntartási munkák. 
Problémát okoz továbbá, hogy az balatonrendesi strandon a meleg nyári napokon - 
kétszeres a fürdőzők létszáma a higiéniás feltételekhez képest. De ugyanez sajnos másutt is 
előfordul a térségben. 
 
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. 
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Nemcsak a kistérség vonatkozásában, hanem országosan is igaz az a tény, hogy a 
természetes vízfolyások, a belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz elvezető árkok, a 
zártrendszerű csapadékvíz-csatornák, 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 
összefüggő 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. 

 
 

 
 

 
 

1.3.1. Tájértékelés 
 
Magyarországon azért változatos, sokszínű a flóra, mert a Kárpát-medence földrajzi 
helyzeténél fogva a hosszú történelmi múlt során nem csak népek országútja, találkozó- vagy 
éppen ütközőpontja volt, hanem a különböző klímaáramlatoké is.  
A kontinentális, szubmediterrán és atlantikus klímahatások hadakozásának gyakran bosszantó 
eredménye hazai időjárásunk szeszélyessége.  
Az ország meghatározott területein egy-egy évben előfordul, 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 ellenkezője 
a jellemző. A szubmediterrán jellegű klímasajtja a kettős (május-júniusi és szeptember-
októberi) csapadékmaximum, közte aszályos hónapokkal.  
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Az alpesi-nyugat-balkáni klímajelleg hasonlóan két csapadékmaximummal jellemezhető, de 
lényeges különbség, hogy nincsenek száraz nyári hónapok. 
A vizsgált terület növényföldrajzilag a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) dunántúli-
középhegységi flóravidékének (Bakonyicum) déli területeihez, a balatoni flórajáráshoz 
(Balatonicum) tartozik. 
 
A tájat északról a Vesprimense flórajárás, keletről a Duna-vidék flórajárás (Colocense), délről 
a Balaton (Somogyicum és Kaposense), nyugat felől a zalai flórajárás (Saladiense) határolja. A 
Csobáncon a hegy felső, erdővel borított szakaszán az erdők elsődleges rendeltetése védelmi 
célú (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területe).  
Itt az erdők állapota kedvezőbb, mint a hegyoldali, utakat kísérő fás-cserjés ligetekben vagy a 
telepített erdőfoltok esetében, melyek többnyire csatornák, vagy a Balaton közelében 
létesültek, vagy mezőgazdasági területek közé szorultak.  
 
Az erdőállományok zöme lombos, vegyes korú. Természet-közeliséggel csak a hegyperemi 
erdők, elsősorban szurdokerdők jellemezhetők. Nagy foltokat borít a hegyoldalban, különösen 
a mélyutak mentén az akác (Robinia pseudoacacia), mely az út menti kisebb erdőfoltokban, a 
hegyoldali fás-cserjés állományokban gyakran egyeduralkodó. 
 
A Tapolcai- és a Káli-medence között a Balaton-felvidék egyedülálló vulkáncsoportja 
helyezkedik el. A laza pannóniai agyag és homok, homokos kavics képződményeken vulkáni 
kúpok, csonka kúpok, vulkáni tanúhegyek sorakoznak.  
A vulkánok az alapzat többnyire É-D-i irányú szerkezeti vonalait jelzik, és apró kismedencéket 
fognak közre. Ilyen a Badacsonytomaji-medence is, mely magában foglalja a térség 
legimpozánsabb vulkáni tanúhegyeként számon tartott Badacsonyt. 
 
A területen mélyült kutak adatai alapján megállapítható, hogy ivóvíz minőségű víz a permi 
homokkőben tárolt hasadékvízből nyerhető, 3-30 l/p vízhozam mellett. Az egykori községi 
vízműkút 102 l/perc vízhozamot biztosított. A hasadékvíz gyakran magas vas-, mangán- és 
esetenként nitrit tartalommal rendelkezik.  
A fiatal fedőképződményekből víz biztonságosan nem termelhető ki, mivel a rétegeknek nincs 
utánpótlódási területe. A benne tárolt rétegvíz illetve talajvíz minősége nem elégíti ki az 
ivóvízre előírt kritériumokat.  
 
Révfülöp település vízföldtanilag a Dunántúli középhegység (DKH) karsztvízrendszer 
összefüggő egységéhez tartozik. 
Ezenkívül meg kell említeni, hogy a térség gazdag forrásokban (Ecséri-forrás Révfülöpön, 
Malom- és a Molnár István-forrás Ábrahámhegyen, valamint a Rákóczi-forrás /Pál-kövei 
savínyúvíz/ Balatonrendesen). A karsztvízszint emelkedése miatt reális esély van arra, hogy a 
térségben egyre több forrás fog visszatérni. Ezek jelentősége nemcsak természetvédelmi 
szempontból nagy, hanem gazdasági vonzatuk sem elenyésző. 
 
A kotús láptalajokat elsősorban a kiszáradás, ásványosodás, és a poros kiszáradt talajanyag szél 
általi, deflációs elhordása fenyegeti. Az ásványosodott rétegekből a csapadékvíz jelentős 
mennyiségű tápanyagot moshat ki, ami közvetlenül a Balatonba jut és ezzel az eutrofizáció 
folyamatát erősíti. A legjobb védekezés a vízszint viszonylag magasan tartása és a természetes 
növénytakaró megőrzése, mivel egy természetes növénytársulás a tápanyagokért való 
küzdelem révén hatékonyan köti meg a szervetlen tápanyagokat.  
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A területen az eróziós veszély nem túl jelentős, mivel a talajok sok helyen nagy 
homoktartalmúak, vagy kőtörmelékesek, és mindkét tulajdonság a víz beszivárgásának kedvez. 
A bányászat hosszú idő óta igen jelentős a területen. Ma már szigorú szabályok írják elő, hogy 
a humuszos feltalajt meg kell őrizni, és a rekultivációra kell felhasználni, de az erre vonatkozó 
törvények és rendeletek viszonylag új keletűek, a régebben megkezdett tevékenységre 
visszamenőleges hatállyal nem bírnak.  
 
A talajvédelem helyi feladata lehetne az, hogy a bányavállalkozókat rábírják az újonnan 
meghozott jogszabályok érvényesítésére a már megkezdett tevékenységük folyamán is, illetve 
az új tevékenységekkel összefüggő kötelező talajvédelmi tervek betartását fontos lenne 
folyamatosan ellenőrizni. 
Az erdőterületeket jelentős nagyságú talajdegradációs folyamatok nem érintik. E szempontból 
legveszélyeztetebb erdőterületek a Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari Kft. által rekultivált 
homokos szövetű gyenge termőképességű mesterséges talajképződmények tekinthetők. Itt 
szakszerű erdőtelepítéssel a további talajpusztulás megakadályozható. 
Az igen sekély és sekély termőrétegű talajokon levő erdőterületeken az elsődleges cél a 
talajvédelem folyamatos biztosítása. Őshonos fafajokkal fedett területen a folyamatos 
erdőborítottság fenntartásával, akác fafaj estében kis területű tarvágásokkal, természetes 
sarjként való felújítás mellett a talajpusztulás megakadályozott. Az erdőgazdálkodási 
(fakitermelés, termelési technológia) korlátozások betartásával a talajpusztulás elkerülhető. 
 
Korábban homokkőnyerés céljából az erdőterületeken helyenként kisebb anyagnyerőhelyet 
létesítettek. Ezeken a felhagyott anyagnyerőhelyeken a szukcessziós folyamatok végbementek, 
természetes úton beerdősültek. 
Az erdei utak mentén helyenként lehangoló látványt nyújtanak az eldobott szemét, illetve 
szeméthalmok.  
 
A Balaton-part nádas állományait a befolyók menti réteket átszelő csatornák mentén, kisebb 
foltokban találjuk. Domináns faja a nád (Phragmites australis), amelyhez keskeny- és 
széleslevelű gyékény (Typha angustifolia, T. latifolia), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), 
közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris) társul. A nádas határán lévő cserjés helyenként 
bokorfüzessé alakul. 
 
A térségben található (viszonylag kisebb ökológiai akadályokkal rendelkező) magterülete: 

� A község külterületén a nagyobb, összefüggő szántóterületek, a szőlőhegyek, az 
erdősávok, a Balatont kísérő galérianövényzet a település számára nemcsak vizuális-
esztétikai szempontból, de településökológiai és környezetvédelmi szempontból is 
kiemelkedően 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 rendelkező szőlőhegyi kultúrák.  
 
A nagy kiterjedésű és kedvező élőhely-rekonstrukciós lehetőségekkel bíró magterület északra a 
Tapolcai-medence és a Bakony, nyugatra a Keszthelyi-hegység magterületeivel, észak-keletre a 
Káli-medence és a Balaton-partján tovább keletre a Balaton-felvidék élőhely-komplexek által 
alkotott magterülettel kell, hogy kapcsolatban maradjon. 
E kapcsolatot az "ugródeszka" jellegű élőhely 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.   
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1.3.2. Környezeti és ökológiai állapot 

 
Veszprém megye területén és a Balaton vízgyűjtőterületén a táj, a természeti és a települési 
környezet minőségének védelme, a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és 
idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megőrzése és javítása, 
a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térség megfelelően szabályozott 
területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai állapot egyensúlyának megőrzéséhez. 

Az ökológia az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásrendszert vizsgálja. Az ökológiai 
rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyílt rendszerek. Az élőrendszerek 
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, sőt el is pusztulhat. Az élő 
rendszerekben fennálló törvényszerűségek ismeretében az ember szabályozhatja azok 
működését, így kellő tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és tudatosan 
létrehozható egy új dinamikus egyensúlyi állapot.  

Az ökológiai állapotot a kibocsátott szennyezőanyag-terhelés számottevően befolyásolja. A 
levegőtisztaságot a nagy ipari üzemek által okozott légszennyezőanyag kibocsátás, valamint a 
közlekedés, különösen az átmenő forgalomból származó terhelés határozza meg elsődlegesen. 

A meglévő környezeti problémák ellenére, Révfülöp és környéke Veszprém megye egyik 
legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú térsége. Jó arányban maradtak fenn természetes, 
illetve természetközeli területek; „hagyományosan” művelt tájak , melyek növényzete, 
állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más vidékein találhatók. 

 
Hasznosítható nyersanyagok a térségben: 
Település Ásványkincs Mértékegység Készlet 
Ábrahámhegy díszítő homokkő ezer m3 5609 
Ábrahámhegy falazó homok ezer m3 233 
Ábrahámhegy falazó homokkő ezer m3 73 
Badacsonytördemic falazó homokkő ezer m3 15 
Badacsonytomaj bazalt ezer tonna 15 
Badacsonytomaj bazalt zúzottkő ezer m3 5 
Badacsonytomaj falazó homok ezer m3 10 
Balatonhenye díszítő mészkő ezer tonna 180 
Gyulakeszi falazó homok ezer m3 5 
Gyulakeszi faragható bazalt ezer m3 5 
Gyulakeszi kvarchomokkő ezer m3 10 
Gyulakeszi okker festékföld ezer m3 4438 
Hegyesd dolomitmurva ezer tonna 749 
Hegyesd festékföld ezer m3 148 
Hegymagas lápföld ezer m3 904 
Hegymagas mezőgazdasági tözeg ezer m3 1745 
Káptalantóti faragható bazalt ezer m3 258 
Kővágóörs öntödi homok ezer m3 283 
Kővágóörs bányászati betonkavics ezer m3 10 
Kővágóörs egyéb öntödei homok. ezer m3 16 
Kővágóörs falazó homokkő ezer m3 281 
Kővágóörs hidrokvarcit ezer m3 33 
Kővágóörs kvarchomok ezer m3 67 
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Kővágóörs vakoló homok ezer m3 421 
Köveskál mészkőmurva Ezer tonna 114 
Kisapáti vakoló homok ezer m3 15 
Mindszentkálla hólyagos bazalt ezer tonna 2153 
Mindszentkálla kvarchomokkő ezer m3 234 
Monostorapáti bazalt ezer tonna 19948 
Nemesgulács csiszoló homok ezer m3 4573 
Nemesgulács falazó homok ezer m3 5 
Nemesgulács faragható bazalt ezer m3 15 
Nyirád bauxit ezer tonna 16700 
Raposka faragható bazalt ezer m3 15 
Raposka lápföld ezer m3 938 
Raposka mezőgazdasági tőzeg ezer m3 1354 
Salföld homokkő ezer tonna 69 
Salföld kavics ezer tonna 12 
Szigliget falazó homok ezer m3 10 
Szigliget faragható bazalt ezer m3 10 
Szigliget hólyagos bazalt ezer tonna 3507 
Szigliget kvarchomokkő ezer m3 144 
Szigliget lápföld ezer m3 6800 
Szigliget mezőgazdasági tőzeg ezer m3 17707 
Tapolca bazalt zúzottkő ezer m3 35833 
Tapolca falazó homok ezer m3 4 
Tapolca falazó mészkö ezer m3 184 
Tapolca faragható bazalt ezer m3 774 
Tapolca lápföld ezer m3 258 
Tapolca mezőgazdasági tőzeg ezer m3 368 
Tapolca tömör téglaagyag ezer m3 8 
Zalahaláp bazalt ezer tonna 5644 
 
Összesen: 

   
l32909 

 

1.3.3.   Területhasználat 
 

A település térbeli terjeszkedésének északon és nyugaton a Fülöp-hegy és a Káli-medence, míg 
délen a Balaton képezi természetes határát. A terjedése folyamán először a dombok 
lejtőhordalékos, szoknya területén terjeszkedett, majd fokozatosan a hegyre ment fel, ahol a 
legjobb szőlőtermő helyek estek a település terjeszkedésének áldozatául.  
Ez a terjeszkedés napjainkban is tovább folytatódik, igaz valamelyest kisebb ütemben. A 
terjeszkedéshez segítséget nyújt a települést az iszapborítástól védő vízelvezetők kikövezése.  
A változások egyenlegeként megállapítható (a kivett területek rendkívül magas 71 %-os aránya 
mellett), hogy a csökkenő szántó és a stagnáló erdőterületek mellett, a szőlő, a gyümölcsös és a 
gyep művelési ágak voltak a területhasználatok változásának nyertesei, hiszen a terület 
éghajlata a hosszú tenyészidejű növények (szőlő, gyümölcs) termesztésének kedvez. 
 
Mezőgazdasági termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett földek jellemző megoszlása 
felhasználási célok szerint a belterületbe vonás és a szőlőterületek létesítése volt. 
A belterületbe vont részek nagysága jelentősnek nevezhető. A kivett területek nagy arányát a 
belterület viszonylagos nagysága mellett az magyarázza, hogy a településhez jelentős (kb. 2000 
ha) balatoni vízterület is tartozik, amely szintén a kivett területek arányát növelte.  
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Ez a nagy arány egyúttal komoly figyelmeztetés arra is, hogy a település jövőbeni fejlesztési 
terveiben (lakóterületek, szőlőterületek kialakítása) az újabb mezőgazdasági területek 
bekebelezését rendkívül kritikusan kell kezelni.  
 
Az erdőgazdálkodás elsődlegesen a Fülöp-hegy környezetében, míg a mélyebb térszíneken lévő 
egykori összefüggő erdők helyét ma egyrészt művelt területek (szántók, szőlők) foglalják el, 
másrészt a megmaradt foltokon többnyire telepített nyarasokat találunk, melyek elsődleges 
rendeltetése gazdasági.  
Az erdők rendeltetése a hegyen védelmi célú, melynek kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság ellenőrzi. Ezeken a fokozottan védett területeken elsősorban hársas-kőrises 
törmeléklejtő erdőket és cseres-tölgyeseket találunk. A hegylábi, és védettség alól kieső 
területeken gyakoriak a gazdasági rendeltetésű erdők, elsősorban telepített nyarasok és 
égeresek. Az erdőművelés alatt álló területek aránya összességében a mezőgazdasági (szőlő-, 
gyümölcs-, szántó-, rét- és legelő) hasznosítású területekkel szemben alacsony. 
 
A révfülöpi erdőknek lefolyást késleltető hatása van, az főleg olvadások után érzékelhető.  
A szőlőkultúra, illetve a szántók gazdálkodása során tapasztalható eróziós hatás, amelyeket 
főleg a tavaszi szántások, mélylazítások befolyásolnak. Ebben az időszakban a nagy intenzitású 
esők okoznak károkat. (pl. a helytelen agrotechnológia a vetések iránya és a lejtő 
összefüggésében). 
Ugar és nem művelt területekről csak kis mértékű bemosódás tapasztalható. Itt a talajban való 
szivárgás miatt víz visszatartó hatás érvényesül. 
 
 
Talajtani jellemzők 

  

A Balatontól északra igen változatos geológiai alapanyagon (dolomit, lösz, bazalt, pannon 
üledékek, permi homokkő, harmadkori mészkő, stb.) nagyon változatos talajtakaró alakult ki. 
Az itt elhelyezkedő, humuszkarbonát talajok, fekete nyiroktalajok, valamint az 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok vízgazdálkodási tulajdonságai elsősorban nem a talaj 
genetikai típusától, hanem az alapkőzet minőségétől, a domborzati elhelyezkedéstől, az 
erodáltság mértékétől, s mindenekelőtt attól függenek, hogy a felszínhez milyen közel jelenik 
meg a vízzáró alapkőzet. A balatoni felvidék bazaltkúpjai gyakran teljesen kopárak, vagy az 
ezeket borító fekete talaj alig pár dm vastag. Ilyen esetben a „talaj” vízgazdálkodásáról alig 
beszélhetünk. A rendzinák, humuszkarbonátok, felszínhez közeli és tömör alapkőzettel 
rendelkező barna erdőtalajok vízbefogadó-képessége szintén egészen minimális. A pannon 
üledékeken és löszön kialakult barna erdőtalajok és barnaföldek vízgazdálkodási tulajdonságai 
már kedvezőbbek. Egészen sajátságosak viszont a tapolcai medence tőzegláp talajainak 
tulajdonságai. 
 
Eróziós tekintetben a dolomiton, mészkövön és permi homokkövön kialakult talajok között sok a 
sekély termőrétegű, rossz vízgazdálkodású talaj. Itt a lejtőviszonyok is kedveznek a 
talajeróziónak, mely legtöbb esetben árkos, vízmosásos alakot ölt. 
A talajok a használat során jelentősen erodálódnak. Különösen nagy a veszély a 
szőlőterületeken, melyek déli kitettségük és meredek lejtőjük miatt a nyári heves záporok alatt 
igen sok talajt vesztenek. 
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2./ Település közigazgatási területének vízrajzi jellemzése 
 

Az előző évben az Észak-atlanti térségben megerősödő anticiklonok keleti peremén igen 
gyakran hideg levegő áramlott dél felé a mediterrán térségbe, amely nagyon kedvezett a 
mediterrán bő csapadékot hozó ciklonok kialakulásának. A markáns mediterrán ciklonok 
csapadékrendszerei először 2010. májusában érték el az országhatárt. A nyár elejétől 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, sőt orkán erejű szél kísérte néhol meghaladva a 
80-100 km/órás szélsebességeket is. A 2010-es esztendőben a csapadék mennyisége 
meghaladta a sokévi átlagot. 
Révfülöp környezetében ez a tendencia nyomon követhető volt, hiszen a belvizesedés mellett 
(Rétsarok) megjelenhet az elöntés veszélye is. 
 

 
 
2.1. A vízgyűjt ő műszaki jellemzése 
 

A térség átlagos sűrűségű vízhálózattal rendelkezik. A vízfolyások alapvetően kis víz-
hozamúak, sőt időszakosan ki is száradnak. Csapadékos időjárás esetén azonban tekintélyes 
vízmennyiséget szállíthatnak, hirtelen vízjárásúak. Meghatározó a vízfolyások mezőgazdasági 
igénybevétele is, különösen öntözéshez és mesterséges tavak fenntartásához biztosítanak 
vízmennyiséget. 
 

A települést délről határolja Európa legnagyobb tava, a Balaton, döntően meghatározva a 
terület vízrajzi adottságait. A tó délnyugat- északkeleti fekvésű, észak felől a Dunántúli-
középhegység délnyugati vége, déli oldalát a Somogyi-dombság határolja. Hossza 77 km, 
közepes szélessége 8 km, átlagos mélysége 3 m, vízfelülete 595 km2, az adriai „0” ponthoz 
képest 104,1 m magasan van a vízszintje. Két nagyobb folyó csatlakozik hozzá, a Zala, mely a 
Balaton vízutánpótlásának mintegy 1/3-át biztosítja, a másik a Sió, amelyen keresztül levezetik 
a felesleges vizet a Dunába. 
 

A Balaton vízgyűjt őjének természetföldrajzi viszonyait döntően a domborzat alakulása 
határozza meg. A Balaton-felvidéki vagy másképpen északinak nevezett vízgyűjtő terület 
hegységi típusú. Általában 300-400 m magas tetők jellemzik, és különböző formájú medencék, 
valamint völgyek tagolják. A Balaton-felvidék vízgyűjtő medencéi közül a mélyebben fekvő és 
nagy kiterjedésű Tapolcai-medencéből szigetként emelkednek ki az úgynevezett tanúhegyek. A 
részben kúp (Gulács, Tóti-hegy) és a részben csonka kúp (Badacsony, Szent György-hegy) 
alakú hegyek bazalttakarója alatt védetten megmaradt a pannonüledék. 
 

A nagyközséget délen a Balaton határolja. Révfülöpön a vízelvezetést elsősorban az úthálózat 
biztosítja, bár a vízelvezetés vázát a 71-es főút és a Balatoni vasútvonal alatt lévő átereszek 
megadják. A terület déli része közvetlenül érintkezik a Balatonnal, mintegy 8 km 
hosszúságban. 
 
 
A nagyközség csapadékvizeinek befogadója a Balaton. A tóhoz történő csatlakozás közúti, 
vasúti átereszek segítségével megoldott.  
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A Balaton középvízállása 104,84 méteres magasságban helyezkedik el a tenger szintje felett 
(0,79 m a vízmércék "0" pontja). A tó mellékét a pannóniai - pontusi rétegek sárga homokja 
kisebb-nagyobb öblözetekkel kíséri. A tőzeges réteg - nádasaival - vékonyan fedi az agyagot. 
 
A környék területein lévő vízfolyásokat országos-, regionális- és lokális hálózat keretében 
rendszeresen a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálja minimum 6-
12 db/év gyakorisággal.  

Általánosságban elmondható, hogy az MSZ 12749. számú szabvány szerinti minősítéssel a 
korábbi szabványhoz képest a vízfolyások kedvezőtlenebb vízminőségi osztályba sorolhatók. 
Ebben közrejátszik, hogy a minősítés a 90%-os tartósságú vagy a legrosszabb mérési eredmény 
alapján történik, és az egy-egy komponenscsoporton belüli osztály-meghatározó a legrosszabb 
minősítést kapott komponens.  

A vízminőségi osztályok közérthető jellemzését a már hivatkozott szabvány meghatározásai- 
alapján kell értelmezni. 

 

I. osztály: kiváló víz 
Mesterséges szennyező 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 
Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt 
víz. A vízben oldott és lebegő, szerves és szervetlen anyagok mennyisége, valamint az 
oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos változása az életfeltételeket nem rontja. A 
vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, szennyező baktériumok száma igen kevés. 
III. osztály: t űrhető víz 
Mérsékelten szennyezett víz, amelyben a szerves és a szervetlen anyagok, valamint a 
biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. Szennyvíz-
baktériumok következetesen kimutathatók. Az oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és 
napszakos ingadozása, valamint az esetenként előforduló káros vegyületek átmenetileg 
kedvezőtlen életfeltételeket teremthetnek. Az életközösségekben a fajok számának csökkenése 
és egyes fajok tömeges elszaporodása figyelhető meg. Esetenként szennyezésre utaló szag és 
szín is előfordul. 
IV. osztály: szennyezett víz 
Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag 
hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzői tág határok között 
változnak, előfordul oxigénhiányos állapot is. A baktériumok, ezen belül a 
szennyvízbaktériumok nagy száma jellemzi. A biológiailag káros anyagok koncentrációja 
esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. 
V. osztály: erősen szennyezett víz 
Szervetlen, szerves anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. 
Szennyvízbaktérium-tartalma megközelíti a nyers szennyvizekét. A biológiailag káros anyagok 
korlátozzák az életfeltételeket. 
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Tapolcai-medence és Káli-medence vízgyűjtő területein: A Tapolca és Kétöles-patakok 
vízgyűjtője, az Eger-víz (Eger-patak) vízgyűjtője és a Burnót-patak vízgyűjtő területe mérvadó. 
Ezek besorolósa „szennyezett”(III-IV. osztály) vízminőségű, erősen veszélyeztetett. 
 
A kistérség területén lévő jelentősebb vízfolyások és vízi-létesítmények: 

 
Sor 

s
z
á
m 

Megnevezés Hossz 
k
m 

Befogadó Vízgyűjtő 
terület 
km2 

Érintett települések Rendezés 
éve 

Állapot Megjegyzés  

TÁRSULATI kezelésűek 
1. Lesencetomaji 

árok 
1,8 Lesence 

patak 
2,5 Lesencetomaj 1965,75,89 Felújítandó 

50 % 
Kistérségen 

kívül 
2. Németfalusi árok 4 Lesence 

patak 
7,3 Nemesvita, L.falu, L.tomaj 1974,86. Felújítandó 

50 % 
Kistérségen 

kívül 
3. Törekpusztai árok 2,7 Lesence 

patak 
4,7 Nemesvita, L.falu, L.tomaj 1964-

5,75,86 
Felújítandó 

30 % 
Kistérségen 

kívül 
4. Nemesvitai árok 5 Lesence 

patak 
3,9 B.ederics, Nemesvita 1966-67,89 Megfelelő 

70 % 
Kistérségen 

kívül 
5. Világos patak 8,2 Balaton 8,1 Szigliget,Hegymagas,Raposka, 

L .tomaj 
1968 Felújítandó 

30 % 
Kistérségen 

kívül 
6. Világos mellékág 2,3 Világos 

patak 
3,2 Lesencetomaj 1973 Felújítandó 

50 % 
Kistérségen 

kívül 
7. Viszló patak 12,8 Kétöles 39,8 Tapolca, Zalahaláp, L.tomaj 1965-66-

67 
Felújítandó 

50 % 
 

8. Szentkúti árok 7,5 Tapolca 
patak 

23,7 Tapolca, Zalahaláp, L.tomaj 1965,75 Felújítandó 
50 % 

 

9. Király forrás 2,1 Tapolca 
patak 

6,3 Tapolca, Zalahaiáp, L.tomaj 1965,72 Megfelelő 
80 % 

 

10. Szentgyörgy-
hegyi á. 

1,8 Tapolca 
patak 

1,5 Raposka 1967 Felújítandó 
30% 

 

11. Avorsa 4,8 Tapolca 
patak 

9,5 Hegymagas, Kisapáti 1967 Felújítandó 
20 % 

 

12. Káptalanvíz 5,7 Eger 
patak 

18,2 Nemesgulács, Gyulakeszi,K.tóti 1964,71,79 Felújítandó 
50 % 

 

13. Egervíz 
malomcsat. 

2,9 Eger 
patak 

3,9 Nemesgulács, Gyulakeszi 1966,77 Felújítandó 
60 % 

 

14. Erzsébetkerti 
árok 

3,3 Eger 
patak 

2,8 Kisapáti, Gyulakeszi,Tapolca 1972 Felújítandó 
50 % 

 

15. Zalahalápi árok 7 Eger 
patak 

25,7 Diszel, Zalahaláp,Sáska  Rendezendő  

16. Vese patak 5,45 Eger 
patak 

8,1 Monostorapáti,T.dörögd 1976 Felújítandó 
30 % 

 

17. Ráskó patak 5,7 Eger 
patak 

30:11 Kapolcs,T.dörögd  Rendezendő  

18. Eger patak felső 
sz. 

2 Eger 
patak 

12,5  Taliándörögd 1974 Rendezendő  

19. Mindszentkálli 
árok 

3,1 Brunót 
patak 

10,5 Kékkút,Mindszentkálla 1970-71, 
86-88 

Megfelelő 
80% 

 

20. Szentbékáli árok 3 Burnót 
patak 

7,8 Szentbékálla,Mindszentkálla 1968,87-88 Megfelelő 
80 % 

 

21. Köveskáli árok 5,3 Burnót 
patak 

7 Köveskál,Kővágóőrs,Szt.békálla 1987 Megfelelő 
80 % 

 

22. Kigyós patak 
felső sz. 

7 Kígyós 
patak 

49,9 Nyirád 1988 Felújítandó 
60 % 

 

23. Kígyós-Melegvíz 
cs.  

3,81 Kígyós 
patak 

7,9 Nyirád 1979-80 Megfelelő 
80 % 

 

 
MAGÁNTULAJDONÚ halastavak: 

1. Monostorapáti 
halastó 

 Eger 
patak 

 Diszel  Felújítandó 
50 % 

 

2. Ráskó patak 
halastó 

 Ráskó 
patak 

 Taliándörögd, Kapolcs    

3. Kígyós patak 
halastó 

 Kígyós 
patak 

 Nyirád    
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Felszíni vizek 
 

Délről a vízgyűjtőt vörös homokkő hegyek választják el a Balatontól (Öreg-hegy, Fülöp-hegy, 
Tepécs-hegy). A vízgyűjtőt keletről határoló hegyeket bazalt, vöröskő, mészkő és dolomit 
alkotja (Külső-Harka, Tói-hegy, Horog-hegy). A Káli-medence képét az erősen lepusztult, 
hepehupás dolomit felszín határozza meg. A Balatonhenye fölötti kismedencét az erózió által 
erősen lekoptatott lösz borítja. A Köveskál és Balatonhenye közötti kismedencében márga, 
Szentbékkálla környékén mészkő van. 
 
Révfülöp bel- és külterületét elhatároljuk. A külterületet legnagyobb részén termelési célú 
erdőgazdálkodás folyik, kisebbik része parkerdőként, közjóléti erdőként funkcionál.  
A nagyközség feletti erdőterületek értékét növeli, hogy szerves részét képezi a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park területének, fokozottan védett értékeivel. 
A belterületen helyezkednek el a lakó, intézményi és szolgáltatási tevékenységet kitevő 
egységek, településrészek. 
 

 
    Csapadékvíz-elvezetés  
 

A külszíni csapadékvíz árkokon el nem vezetett felszíni vizek a szennyvíz elvezető 
csatornába jutnak. Nagy esőzések esetén előfordul emiatt a szennyvíz aknák és a szennyvíz 
átemelők kiöntése. Fontos a településrendezés terveinél a domborzati viszonyok miatt 
lezúduló csapadékvizek megfogását épített létesítményekkel (záportározóval), erdősítéssel, 
parkosítással, az utak vonalvezetésének kialakításával előre gondolni, illetve az építési 
engedélyek terület és tájrendezések környezettudatos elvei szerint hosszú távú gondolkodási 
szemlélettel megvalósítani.  
Előfordul a magáningatlanok csapadék elvezető rendszerének és szivárgóinak bekötése a 
szennyvíz csatornába. A megnövekedő hidraulikai terhelés nagyobb szennyvíz-elvezetési és 
tisztítási költségeket okoz, továbbá a tisztító telep működési hatásfoka is csökken, amely a 
befogadó vízfolyás nagyobb mértékű környezetterhelését okozhatja. 
 
A település jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszere a település morfológiai helyzetének, 
beépítettségének, a burkolt felületek arányának megfelelően spontán fejlődés útján 
alakult ki . A terepviszonyokból adódóan többnyire nyílt, felszíni, sok esetben burkolattal 
ellátott csatornarendszert hoztak létre.  
Jellemzőek az utak mindkét oldalán hosszan futó kis beágyazottságú nyílt árok. A település 
csapadékvíz elvezető rendszere azonban korántsem elégíti ki maradéktalanul az igényeket.  
 
Szervesen összefügg a vízrendezés kérdése a hegyi utak építésével illetve burkolásával. 
Egyrészt mivel a vizek nagy része a meglévő utakon keresztül zúdul le, másrészt mert a 
burkolat nélküli utakon kárt tesz a lerohanó víz. Nagyobb esőzések alkalmával előfordul, 
hogy a hálózat nem képes azonnal befogadni a nagy mennyiségű csapadékvizet. A 
kilencvenes évek csapadékszegény éveiben viszonylag kevesebb problémát okozott a lehulló 
csapadékvíz, de belátható, hogy hosszútávon nem alapozható a település csapadékvíz 
elvezetése – az ebből a szempontból – kedvező időjárási körülményekre. 
 
Több területen hiányzik a kiépített csapadékcsatorna hálózat. Sok helyütt problémát jelent 
a meglévő vezetékrendszer nem megfelelő állapota, rendszeres karbantartásának hiánya. 
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Gondot okoz, hogy a főút és a vasúti töltés rendkívül közel halad a Balatonhoz, így a 
vízfolyások végleges befogadója – a Balaton – előtt már nincs hely iszapfogók elhelyezésre. A 
szennyezett esővíz tehát tisztítás nélkül jut el a Balatonba. Megoldást jelenthetne a komplex 
zárt esővíz elvezető hálózat kialakítása, bár ennek megvalósítása meghaladja a település 
anyagi lehetőségeit.  
A kedvezőtlen adottságok miatt, a rendszeres karbantartás és a töltések alatti átereszek 
tisztításán kívül csak korlátozott lehetőségei vannak az önkormányzatnak. 
A problémák átfogó megoldásához a korábban már említett felszíni vízrendezési terv egységes 
szemléletű elkészítése szükséges, amihez állami források bevonása is indokolt. 
 
A Polgármesteri Hivatal számára feladat- és egyben jogszabályok által előirt kötelezettség- a 
dombvidéki csapadékvíz-elvezetők állapotának fenntartását és fejlesztését megvalósító 
pénzalap létrehozása. A vízelvezető által érintett területek tulajdonosai (valamint a velük 
határos szomszédok) a terület nagysága szerint fizetik az ún. közcélú érdekeltségi hozzájárulást 
a vízelvezető - ami egyben út is - fenntartásáért az önkormányzatnak.  
A Balaton-törvény rendelkezései szerint a part menti településeken a csapadékvíz tisztítása 
érdekében ülepítő tavak, iszapfogók beiktatása szükséges a Balatonba vezetés előtt. Erre 
Révfülöpön a terepadottságok miatt nincs lehetőség. 
 
A külterületi vízelvezető árkok elsődleges szerepe a mezőgazdasági területek víztelenítése, a 
karbantartásuk 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 szakszerűen megoldotta a 
település vezetése (Halász u, Sziget u). 
 
A településrendezési terv alapján a 20 illetve annál több gépkocsit befogadó 
(rendezvény)parkolókat a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése miatt kiemelt szegéllyel kell 
kivitelezni. A nagyobb parkoló-felületekről összegyűlő csapadékvíz olajfogó műtárgyon 
keresztül vezethető a csatornahálózatba. A nagyobb lejtésű területen vízfolyás elleni védelemre 
övárok létesítése javasolt!  
 
 
2.1.1. Védett árterek, belvízvédelmi öblözetek 
Révfülöp tengerszint feletti magassága 115,0 és 276,0 mBf abszolút magasságban található, 
vagyis elmondható, hogy a település domborzati és geomorfológiai adottságai miatt – a 
Balatoni Riviérára húzódik fel a település, így árvízvédelmi szempontból nem veszélyeztetett.  
 
A korabeli feljegyzések szerint, azonban a Balaton többször elöntötte a térséget, a Sió csatorna 
megnyitása óta a tó vízszintjét szabályozzák (jelenleg a szabályozási szint 70 és 110 cm), így a 
terület árvízvédelmi kockázata minimális. Az évek óta állandósult rendkívül alacsony, 70 cm 
körüli vízszint csak tovább erősíti ezt a megállapítást. 
Belvízvédelmi szempontból szintén kedvező adottságokkal bír a terület, tekintve a 
hidrogeológiai, domborzati viszonyokat, a település talajtani adottságait illetve, hogy a talajvíz 
viszonylag mélyen helyezkedik el.  
 
A környék a Káli-medence kistáj részeként, felszíni vízfolyásokban is igen gazdag. A település 
mögötti völgyet több szikkasztó jellegű árok is szabdalja.  
A településtől közel 3,5 km-re húzódik a vízgyűjtő határa, így a felszíni vizek lefolyásának 
leghosszabb útja is ez. Vízgyűjtőn található szőlőhegyek, az időszakos vízfolyások, vízmosások 
tömegét alakítják ki.  
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Jellemző a vízgyűjtőre a szabdaltság, több (3) rész-vízgyűjt őből álló terület. Adódik mindez a 
hullámzó domborzati viszonyokból. (lásd.: Átnézetes térkép melléklet) 
A lefolyó felszíni vizek befogadója a Balaton, befogadva a község területéről lefolyó vizeket. A 
2010-es esztendő rendhagyó volt, hiszen az egész éves esőzések alkalmával elvizesedő talajok, 
ha rossz agrotechnikai területhasználattal találkoztak, megindult az erózió. 
A lakott területet K-Ny-i irányban kettészeli a 71-es főút, így az útárkoknak csak a helyben 
leesett csapadékot kell levezetni. 
A vízgyűjtőn, a külterületi szakaszon szórványerdők, szántók, szőlőtelepítések találhatók. 
Belvízvédelmi öblözet a községtől dél-nyugatra található (Rétsarok), de az ott kialakuló 
belvízszint (112,00 – 117,00 mBf.) is több mint 2 méterrel felette van a Balaton jellemző 
vízszintjének, így belvízveszélyes elöntés csak igen nagy esőzések alkalmával (mint 2010!) 
fenyegetheti a település egyes mélyebb fekvésű részeit. 
 

 
2.2. Az esetlegesen kialakuló ár-, bel- és csapadékvizek által okozott károk elleni védekezés 

 
Az előző időszakban a domborzati viszonyoknak köszönhetően komolyabb árvízvédelmi, sem 
belvízvédelmi káresemény nem veszélyeztette a települést. 
A 2009-2010-es esztendők azonban rendkívül csapadékos évek voltak. Az évekkel ezelőtt 
készített katasztrófavédelmi tervezéshez képest több jogszabály-változás és minősítési kategória 
is megváltozott. 
Kiszervezésre került a vízkár-elhárítási és polgári védelmi szakigazgatási feladat, de 
mindezekkel együtt kötelezősége megmaradt és a legutóbbi évek tapasztalatai után, az 
önkormányzatnak fel kell készülnie, egyrészt tervezői szinten, másrészt jogszabályi és pályázati 
(vis major) megfelelőségi szempontból. 
 
A 2003-tól a veszélyességi osztályokba sorolt települések már más elbírálás alá esnek. A helyi 
polgári védelem vezetője (polgármester) és a képviselő-testület el kell, hogy fogadja a település 
katasztrófavédelmi tervét és menekítési tervét, melyet a polgári védelem kirendeltsége 
(Tapolca) részéről a felelős kell, hogy összeállítson. 
Esetleges vízkáresemény során bekövetkező 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, mezővédő fasorok telepítése (akác), valamint a veszélyeztetett utcákban a 
káresemények megelőzése.  
Továbbá a patakok és vízfolyások vonalában, vizes területek mellett az égeres ligeterdők, 
galérianövényzetek megtartása, bővítése, esetlegesen magánterületi szántóföldek végében 
cellulóznyarasok, véderdők kialakítása. 
 
A Balatoni Riviérán lehulló intenzív csapadék már több évszázada gondot jelent a vízparti 
településeken. A nagy mennyiségű záporok és zivatarok után a vízmosásokon és szurdokokon 
lezúduló víz és sártömeg rendszeresen jelentős károkat okozott. A csapadékvizek 
visszatartására, a vizek rendezett elvezetésére számos területen eredményes beruházás 
(teraszosítás, övárok rendszer, lassító, hordalékfogó és bukó műtárgyak) valósult meg ill. terv 
áll rendelkezésre.  
 
Révfülöp belterületeinek csapadékvíz elvezetése zárt vízelvezetőkön keresztül csak részlegesen 
tekinthető megoldottnak. A meglévő csapadékvíz-elvezető hálózatot az ellátatlan területeken új 
csatornákkal kell bővíteni.  
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A nagyközség egyre növekvő beépítettsége, a zöldfelületek csökkenése, a szilárd burkolatú 
felületek növekedése azt eredményezi, hogy a meglévő csatorna keresztmetszetek nem képesek a 
csapadékvizek megfelelő színvonalú elvezetésére. A biztonságos elvezetéshez a folyamatos 
karbantartás mellett a rendszer felülvizsgálata, helyenként a keresztmetszet bővítése szükséges.  
 
A csapadékvíz rendszerek döntő többségének üzemeltetője az önkormányzat. Az üzemeltetésre 
jellemző a hiánygazdálkodás, az elvezető árkok évenkénti három kaszálása megtörténik, 
azonban a gyorsan iszapolódó és növényzettel telítődő medrek kotrási gyakorisága kevés. Az 
árkokon a meglévőkön felül hordalékfogók, bukók elhelyezése ill. burkolásuk feltétlen 
szükséges.  
A nyíltvízi árkok lefedése esetén számos környezetvédelmi problémát, többek között a 
természetes szélcsatornák lezárását, zöldfelület és párologtató felület csökkenését és a 
természetes vizes élőhely megszűnését veti fel - minden esetben környezetvédelmi vizsgálat is 
szükséges.  
 
 
2.2.1. Ár- és belvízvédelmi művek 
Révfülöp vízgyűjt ő területén a vízjárta területeken időszakos elöntések előfordulhatnak.  
A vízgyűjtő csatornák parti szegélyei állami tulajdonban vannak, így magánterületi korlátozást 
a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet szerint a vízügyi szabályozás szerint kell csupán előírni.  
 

A térség folyóinak, vizeinek kezelője a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság. A természetvédelmi hatóság előírása szerint külterületen 50 m széles védőterületet 
kell biztosítani az élővízfolyások számára, melyen belül csak gyepgazdálkodás folytatható. 
A vízfolyások és a többi befolyó csatorna és árok kiemelt védettségű, általános védvonallal nem 
töltésezett, kezelője a KD-KÖVIZIG.  
 
A területen a kora tavaszi hóolvadás és csapadék együttes hatására, valamint a nyári 
záporcsapadékokból és késő őszi ciklonális eredetű csapadékokból alakulnak ki jelentősebb 
belvizek. A csatornák vízjárására egyébként a viszonylagos kiegyensúlyozottság a jellemző. 
A felszíni vizeket terhelő szennyvízkibocsátás sajnos a mai napig előfordul, a csatornázottság 
ellenére. 
Felszíni vizeket szennyező kibocsátás adódhat még mezőgazdasági tevékenységből a 
talajlemosódások révén. A természetvédelmi törvény előírása szerint külterületen 50 méteres, 
gyeppel, vagy erdővel borított védőtávolságot kell biztosítani az élővízfolyások mentén.  
A Balaton és a talajvíz felszínközelsége miatt a település teljes közigazgatási területén fokozott 
sérülékenységgel kell számolni. 
 
 
2.2.2. Időszakos vízjárta területek 
Időszakos vízjárta területek a közigazgatási határ nyugati oldalán vannak. Három rész-
vízgyűjt ő található itt, melynek teljes területe 150 ha-ra tehető. 
Révfülöp közigazgatási területén természetes vízfolyások közül csupán néhány időszakos 
vízfolyás található.  
Az időszakos vízfolyások csak nagy intenzitású csapadék esetén lépnek „üzembe”. A lankás 
területeken nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a talajba. Időszakos vízjárta területen 
kialakították a vízmosásokat, illetve a bevágódásokba vezetett hegyi utak mentén 
funkcionálnak. A védelem övárkolással megoldható! 
A településen a csapadékvíz elvezetése nagyrészt nyílt árkokban, kisebb részt burkolt, illetve 
zárt rendszerben történik. A településen keletkező csapadékvíz összegyűjtésében és 
elvezetésében kiemelt szerepe van a Balatonnak. 



 29 

2.2.3. Erodált területek  
Eróziós hatások az előzőekben taglalt időszakos vízfolyások mellett alakulnak ki. A magasabb 
térszíneken és a medencéből kiemelkedő lepusztult hegykúpokon erdőtalajok találhatók, 
melyek többnyire homok, kisebb részben homokos vályog mechanikai összetételűek, kövesek, 
kedvezőtlen vízgazdálkodásúak és gyengén savanyú kémhatásúak.  
 
A szigetszerűen kiemelkedő vulkáni kúpon erubáz talaj képződött, mely szinte teljesen 
terméketlen. Az alacsonyabb területeket (pl. Rétsarok) réti talajok jellemzik, vályog 
mechanikai összetétellel, gyengén savas kémhatással. A talajok nagy része gyenge 
talajminőségi kategóriába (VIII-IX.) tartozik.  
A lejtésviszonyok és a talajok tulajdonságai miatt nagymértékű az erózió, ebből kifolyólag 
alacsony a humusztartalom, a tápanyag szolgáltató képesség és kedvezőtlenek a vízháztartási 
tulajdonságok. A talaj teherbíró képességénél figyelni kell viszont arra, hogy ne szabdalják 
meg nagyon a területet (rossz szántóföldi agrotechnológiával), mert mindez erózió 
kialakulásához vezethet. 
A nagy mennyiségű és intenzív csapadékhullás területén a hegyoldalról lezúduló víz elöntheti a 
falu egyes részeit, jelentős mennyiségű hordalékkal párosulva.  
 
Eróziós tekintetben a dolomiton, mészkövön és permi homokkövön kialakult talajok között sok 
a sekély termőrétegű, rossz vízgazdálkodású talaj. Itt a lejtőviszonyok is kedveznek a 
talajeróziónak, mely legtöbb esetben árkos, vízmosásos alakot ölt. 
A talajok a használat során jelentősen erodálódnak. Különösen nagy a veszély a 
szőlőterületeken, melyek déli kitettségük és meredek lejtőjük miatt a nyári heves záporok alatt 
igen sok talajt vesztenek. 
A kotús láptalajokat elsősorban a kiszáradás, ásványosodás, és a poros kiszáradt talajanyag szél 
általi, deflációs elhordása fenyegeti.  
 
Az ásványosodott rétegekből a csapadékvíz jelentős mennyiségű tápanyagot moshat ki, 
ami közvetlenül a Balatonba jut és ezzel az eutrofizáció folyamatát erősíti. A legjobb 
védekezés a vízszint viszonylag magasan tartása és a természetes növénytakaró megőrzése, 
mivel egy természetes növénytársulás a tápanyagokért való küzdelem révén hatékonyan köti 
meg a szervetlen tápanyagokat.  
A területen az eróziós veszély nem túl jelentős, mivel a talajok sok helyen nagy 
homoktartalmúak, vagy kőtörmelékesek, és mindkét tulajdonság a víz beszivárgásának kedvez. 
 
Ma már szigorú szabályok írják elő, hogy a humuszos feltalajt meg kell őrizni, és a 
rekultivációra kell felhasználni, de az erre vonatkozó törvények és rendeletek viszonylag 
újkeletűek, a régebben megkezdett tevékenységre visszamenőleges hatállyal nem bírnak.  
Az igen sekély és sekély termőrétegű talajokon levő erdőterületeken az elsődleges cél a 
talajvédelem folyamatos biztosítása. Őshonos fafajokkal fedett területen a folyamatos 
erdőborítottság fenntartásával, akác fafaj estében kis területű tarvágásokkal, természetes 
sarjként való felújítás mellett a talajpusztulás megakadályozott. Az erdőgazdálkodási 
(fakitermelés, termelési technológia) korlátozások betartásával a talajpusztulás elkerülhető. 
 

Korábban homokkőnyerés céljából az erdőterületeken helyenként kisebb anyagnyerő helyet 
létesítettek. Ezeken a felhagyott anyagnyerő helyeken a szukcessziós folyamatok 
végbementek, természetes úton beerdősültek. 
 
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.  
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Megjegyzendő, hogy az úthálózati rendszer nem megfelelő karbantartása emelheti a 
talajvízszintet, hiszen az elfolyó vizek helyett beszivárgó vizek jelentkezhetnek. A talaj és 
rétegvizek szempontjából fontos feladat a település teljes csapadékvíz-elvezető rendszerének 
kiépítése, rendszeres karbantartása. (lásd.: 2.3. fejezet) 
 
2.2.5. Ipari és mezőgazdasági vízhasználatok, vízi művek 
A településen jelenleg nem üzemel jelentősebb, ipari jellegű gazdasági vállalkozás. 
 
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása 
 

– A meglévő nyílt és zárt rendserű árokrendszer karbantartása nem megfelelő. 
− A csapadékvíz-elvezetés hiányosságai veszélyeztetik a felszíni vizek vízminőségét, és nem 

akadályozzák meg az eróziót. 
− Agrotechnikai környezethasználat komoly konfliktus forrása lehet. 
− A vízfolyások mentén jórészt feltöltődött állapotban vannak a hordalékfogó művek. 

 
 
 

2.3. Felszín alatti vizek rendszere 
 
A felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás fő irányait az 1995. évi LVII. tv., a víz-
gazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. A törvény sorrendet határoz meg - a korlátozott 
mértékben rendelkezésre álló – a vízkészletekből kielégíthető vízigényekre, különös tekintettel 
a jó minőségű, azaz az emberi fogyasztásra is alkalmas felszín alatti vízkészletekre.  
A vízkészletek védelmére az azokkal való takarékosságra vonatkozó további előírások és 
meghatározások is az ivóvíz célú felhasználást, illetve az ilyen célra való alkalmasság 
megtartását irányozzák elő. 
 
A Dunántúli-középhegység főkarsztvíz rendszerében a Déli-Bakony nyugati előtere önálló 
vízföldtani tájegység. A középső kréta korinál idősebb mezozoós karbonátos kőzetek egy 
hidrodinamikai rendszert alkotnak, és a fedőhegység víztároló kőzetei többé-kevésbé 
kapcsolódnak a főkarsztvíz rendszerhez. 
A kistérség települései közül Hegymagas, Raposka, Gyulakeszi, Tapolca, Sáska, Zalahaláp, 
Nyirád, Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs, Taliándörögd, és Vigántpetend felszín alatti vizei a 
Bakony főkarsztvíz rendszerébe tartoznak, annak ellenére, hogy az utóbbi három község 
jelentős elkülönült fedőkarsztvíz-rendszerrel is rendelkezik. 
A Keszthelyi-hegység nyugati előterében Balatonederics, valamint a Lesencék vidéke a 
mélységi vizeket tekintve a hegység karsztvízrendszeréhez tartozik. 
Hiányzik a mezozoós karsztvíztároló Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld, Kékkút, Kisapáti, 
Badacsonytördemic, Szigliget közigazgatási területének egy részén és a Badacsony-hegy 
területén a fedőhegység a paleozoikumra települ. 
A Balaton-felvidék önálló karsztvízrendszere földtani tektonikai okból jóval tagoltabb, 
összefüggései kis területen érvényesülnek. A térség rendkívül gazdag forrásokban, amelyek 
jelentős része gyógyvíznek minősül.  
A karsztvízszint emelkedése miatt reális esély van arra, hogy a kistérségben egyre több forrás 
fog visszatérni. Ezek jelentősége nemcsak természetvédelmi szempontból nagy, hanem 
gazdasági vonzatuk sem elenyésző. 

 
Révfülöp természeti, vízföldtani adottságai folytán - az ivóvízkészletek egy része - a felszín 
felől történő szennyezés szempontjából sérülékeny.  
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Az ivóvízkészletekkel való gazdálkodás alapvető koncepcionális kérdésköre ezért az 
ivóvízbázisok biztonságba helyezése és védelme. 
Több éves előkészítő 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 követő biztonságba helyezési tevékenység már a vízbázis-vízmű tulajdonosok 
felelősségi körébe tartozó, de terv szerint továbbra is jelentős 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 minőségi védelmet értünk, azonban a vízkészlet-gaz-
dálkodásnak számos feladata van a felszín alatti vízkészletek mennyiségi viszonyainak 
szabályozásában is, különösen azokon a területeken, ahol a különleges vízminőség és a 
készletek mennyiségi korlátai már korán a teljes kihasználtság helyzetét teremtették meg. 
Ezekben az esetekben kerül előtérbe a vízigények pontosításának meghatározása és konkrét 
korlátozások elrendelése.  
 
 
Talajvíz 
 

A szemcsés, üledékes kőzetek legfelső rétegeiben elhelyezkedő felszín alatti vizek a talajvizek. 
Az ország területének 90 %-án megtalálhatók. E vízfajta jelentőségét fokozza, hogy rendszerint 
összefüggésben van a mélyebb víztartó rétegek vizével, az un. rétegvizekkel, de esetenként a 
felszíni vizekkel is. A talajvizet a rétegvíztől az különbözteti meg, hogy közvetlenebbül hatnak 
rá a légköri viszonyok és a felszínen vagy a felszín közelében lejátszódó események, mivel e 
felett az első vízadó réteg felett nincs összefüggő vízzáró réteg. Általában 20 - 30 m mélységig 
beszélünk talajvízről.  
 
A Balaton vízgyűjtőjén – szoros értelemben vett talajvíz – csak a Balatonhoz csatlakozó kisebb 
öblözetekben, berkekben fordulnak elő. A dombhátak, hegységperemek területén a talajvíz 
azonos a pliocén-pleisztocén rétegvíz szabad víztükrű részével. Talajvíz fogalma itt azt a 
legfelső szintet jelenti, amelynek vízjárására a felszíni vizek, csapadékbeszivárgás és az 
evapotranszspiráció közvetlen hatással van.  
Révfülöp térségében a talajvíz összefüggően csak 4-6 m mélyen helyezkedik el és mennyisége 
nem jelentős.  
 
 
Rétegvíz 
 

A rétegvíz (artézi vagy mélységi víz) általában két vízzáró réteg között 20 métertől több 
kilométerig terjedő mélységben – esetleg több, egymástól független rétegben – helyezkedik el. 
A rétegvíz többnyire teljesen kitölti a víztartó kőzet pórusait. 
A rétegvizek általában oxigént nem, vasat és agresszív szén-dioxidot csaknem mindig 
tartalmaznak. Az esetleg jelenlévő ammónium, szulfid-, szulfát-, arzén és klorid-ion is 
geológiai eredetű. Oldott sótartalmuk a kis 200 – 250 mg/l értéktől a 10 000 – 20 000 mg/l 
értékig terjedhet. 1000 mg/l oldott sótartalom fölött a víz már ásványvíznek tekinthető.  
 
Sokáig mindenki úgy gondolta, hogy a rétegvizek szennyező anyagoktól és fertőző 
mikroorganizmusoktól mentesek. A legutóbbi évek vizsgálati eredményei azonban arra hívják 
fel a figyelmet, hogy a talajvizekben jelenlévő szennyeződések - elsősorban a nitrát - a 
védettnek tekintett kutak vizében is megjelenhetnek.  
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Ez a jelenség általában a 80 - 140 m talpmélységű víztermelő kutak esetében fordul elő. A nitrát 
általában 3 - 7 mg/l koncentrációban mutatható ki, ami nem számottevő, de rámutat arra, hogy 
az ilyen mélységű kutak környezetében is indokolt lehet a hidrogeológiai védőidom 
kiterjesztése. Ezek a kutak adják általában a legkedvezőbb minőségű vizeket, mind a 
fogyasztás, mind a szolgáltatás szempontjából.  
Révfülöp térségében a rétegvizek megjelenése nem összefüggő és kis hozamú.  
 
 
 

2.4. Felszín alatti vizek jellemzőit befolyásoló tényezők 
 
Révfülöp teljes területe „felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny”. A sérülékenység azt 
jelenti, hogy a felszín alatti víztartó képződményt sekélyen fedi csupán olyan kőzet, illetve a 
szennyező anyagot át nem eresztő földtani képződmény, amely visszatartaná a terepfelszínről 
beszivárgó szennyező anyagokat.   
A sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése komplex feladat, mely megoszlik a hatóság, a 
tulajdonos (önkormányzat, állam) és az üzemeltető között.  
A talajvízszint az utóbbi években jelentősen süllyedt, aminek okai a szokatlanul száraz 
időjárás, illetve a környező mélyfúrások következtében fellépő – talán hosszú évekre, 
évtizedekre – megörökölt vízdepresszió.  
 

A településen számos talajvíz kút található, amelyek vizét elsősorban locsolásra használják. 
Vízminőségi adat kutakból nem áll rendelkezésre. 
A talajvíz kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típus a túlnyomó, de a 
bazaltkúpok környékén a nátrium is megjelenik. Ugyanakkor a talajvíz igen kemény (45 nk°) és 
szulfátos (600 mg/l) is. A nitrátosodás is előfordul. 
A rétegvizek megjelenése sem összefüggő és általában kevés a kitermelhető mennyiség (1 
l/s.km2 alatti). Az artézi kutak száma kevés. Mélységük és vízhozamuk is kicsi. Egyetlen 
nevezetes forrás a badacsonyi Kisfaludy-forrás, amelynek átlagos vízhozama 60 l/p körüli volt. 
A badacsonytomaji vízműkutak a felsőpannon illetve permi homokkő vízadóréteget csapolják 
meg 80-150 méter között.  
 

A Közép Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által végzett vízminőségvizsgálatok alapján a 
következő megállapítások tehetők a badacsonytomaji rétegvizek minőségét illetően: 
• a vastartalom néhány esetben meghaladta a határértéket (3 µg/m3), egy azóta 

eltömedékeléssel megszűntetett monitoringkútban annak többszörösét mérték (12 µ/ m3), 
• az ammónia tartalom elhanyagolható, 
• a nitrit, nitrát tartalom sem jelentős, 
• a rétegvíz hőmérséklete 11-20 Co között ingadozott a feltárási mélység függvényében. 
 

 
 
 

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 védőművek kiépítése, fejlesztése, 
fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a 
károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. (Vgtv 16 §)  
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Az állam, pontosabban a jogszabályban meghatározott állami szervek a vizek kártételei elleni 
védelemmel, a védekezéssel összefüggő feladatait a Vgtv 2. § a kárelhárítási tevékenység 
szabályozásában, szervezésében, irányításában és ellenőrzésében, valamint a helyi 
közfeladatokat meghaladó védekezésben nevesíti. A törvény a vizek és közcélú vízi-
létesítmények állami tulajdonából következően is rögzíti a vízkárelhárítással kapcsolatos állami 
feladatokat, így pl. az elsőrendű árvízvédelmi töltések, stb. fenntartását és azokon a tényleges 
védekezés ellátását.  
 
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 megelőző 
műszaki beavatkozások, fejlesztések megvalósítását, a vízelvezető rendszerek, védelmi 
létesítmények kiépítését és fenntartását, üzemeltetését, a védelmi tervek elkészítését, 
összességükben a vízkárok megelőzését szolgálják.  
 
 

A hatályos joganyag szerint az önkormányzati feladatok – a teljesség igénye nélkül – a 
következők:  

• a legfeljebb két település érdekében álló árvízvédelmi művek létesítése, a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a 
védekezés ellátása, 

• a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb 
vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a 
védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;  

• a természetes állóvizek, holtágak, patakok, partszakaszok szabályozása, fenntartása, 
partvédelme, 

 
• belvízelvezető művek, belvízcsatornák, tározók, szivattyútelepek létesítése, fenntartása, 

ezeken védekezés végrehajtása  
• a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - 

feladatok ellátása.  
 

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az 
előzőeken túl külön nevesíti a helyi vízkár-elhárítást is, mint önkormányzati feladatot. A vizek 
kártételei elleni védekezés műszaki feladatainak végrehajtása során az árvíz- és 
belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) 
KHVM rendelet rendelkezéseit kell betartani. A miniszteri rendelet meghatározza a 
védekezésre felkészülés feladatait és a védekezés megszűnését követő feladatokat.  
Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni 
védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, 
csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.  
 
 

Ennek műszaki feladatai az alábbiak:  
• felkészülés a védekezésre  
• a védekezés  
• a védekezés megszűnését követő intézkedések.  
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3. Vízkárelhárítás érdekben indokolt beavatkozások  
 
A leírtak alapján a település kevésbé veszélyeztetett települések közé tartozik. A biztonság 
fokozása érdekében az alábbi beavatkozások azonban szükségesek: 
 

� Elkészíteni a település egységes belterületi vízelvezető rendszerének tervét. 
� A tervek alapján kiépíteni a teljes belterületi árokrendszert, melyet folyamatosan 

karban kell tartani, a felszíni csatornák, vízfolyások mederrendezését el kell végezni. 
� A hegyről érkező vizek a lakóházakat komolyan veszélyeztetik, teraszok, övárkok és 

más árokrendszerek hiányossága fokán leginkább, ezek intenzív kialakítása a település 
elsődleges feladata. 

� A csapadékvizek visszatartására, a vizek rendezett elvezetésére számos területen 
eredményes beruházás lenne.  

� A Balatoni Riviéra egyre növekvő beépítettsége, a zöldfelületek csökkenése, a szilárd 
burkolatú felületek növekedése azt eredményezi, hogy a meglévő csatorna 
keresztmetszetek nem képesek a csapadékvizek megfelelő színvonalú elvezetésére. A 
biztonságos elvezetéshez a folyamatos karbantartás mellett a rendszer felülvizsgálata, 
helyenként a keresztmetszet bővítése szükséges.  

� A kiépített kőbástyáknak a hetvenes évek alatti lerombolásával az egységes hegyi 
vízelvezetést megbontották, így a kikövezett vízelvezető árkok funkciójukat 
vesztették. Ezeknek a használaton kívüli árkoknak a rehabilitációja, tájba illesztése 
sürgető feladat. 

� A belterületekre általában felülről a hegyről érkezik a víz. Különösen a Fülöp-hegyen 
jelentős még mindig az erózió, bár a rézsűoldalakon beállt növényzet, illetve a 
meredekebb részeken a füvesített sorközi művelés csökkentette a lemosódást. 

� Gondot okoz, hogy a főút és a vasúti töltés rendkívül közel halad a Balatonhoz, így a 
vízfolyások végleges befogadója – a Balaton – előtt már nincs hely iszapfogók 
elhelyezésre. 

� A Balaton mentén biztosítani kell a vízlefolyást, a csatornák vízfolyásain, árkokban 2-
3 évente bokrozni kell, iszapolást, pedig 5 évente szükséges végezni. 

� A meglévő vízelvezetését is kihasználva a csapadékvíz szabályozott elvezetését meg 
kell oldani, melynek végső kialakítása oldja meg az időszakosan kialakuló elöntések, 
belvizek okozta károkat 

 
 

 
3.1. Felkészülés a védekezésre 
 

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a vízelvezető művek (vízfolyások, csatornák, árkok) 
kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való tartása, működőképességének megőrzése, 
azaz a preventív védekezés, vagyis a védekezést megelőző tevékenység. A településeken 
jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi 
vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat - a belterület vízrendezését - tudatosan 
megvalósítják.  
Az önkormányzat képviselőtestülete -ismerve a település vízkár problémáit- hivatott döntést 
hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági 
alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról, üzemeltetéséről.  
Ez tulajdonképpen a védekezést megelőző (preventív) szakasz. A vízelvezető műveket 
létesíteni, fenntartani és üzemeltetni kell. Kiépítésük elsősorban a rendelkezésre álló 
mindenkori pénzügyi-gazdasági alaptól, a veszélyeztetettségtől és a vezetői döntéstől függ. 
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A település vízrendezési feladataival kapcsolatos kötelezettségeket a vizek és közcélú vízi-
létesítmények fenntartására vonatkozó 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 10. §-a 
tartalmazza.  
Eszerint a fenntartó a természetes vízfolyások és belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-
elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák, a tározók, záportározók, 
szivattyútelepek és egyéb műtárgyak 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 művek felülvizsgálatát minden év őszén (lehetőleg novemberig) 
végre kell hajtani, így a: 
- befogadók állapotát illetően  
- nyílt és zárt árkok, illetve csövek állaga, feliszapoltság, az esetleges eltömődések  

(út, utcák árkai) 
- út alatti átereszek 
- hordalékfogó gátak és udvaraik tekintetében. 

 
A megállapításra került hiányosságokat (fontossági sorrendben) sürgősen meg kell szüntetni. 
A felülvizsgálatot vízkár-esemény után is le kell folytatni a szükséges helyreállítási feladatok 
meghatározása végett. 
Javasolt meghívni az érintett intézményvezetőket és a KD-VIZIG vagy a tapolcai Polgári 
Védelem képviselőit. El kell végezni a vízkár-elhárítási terv kétévenkénti aktualizálását. 
 
A Közerő mozgósítási tervet, a Közerő 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 kötelezően kitöltött és rendelkezésre álló - mellékletek 
tartalmazzák. 
A tervhez tartozó 1, 2, 3, 4, 5, 6. számú mellékletek és jegyzőkönyvi minta csak részlegesen 
tartalmaznak adatokat, ezeket a terv alkalmazása – választások esetén történő változása – 
esetén pontosítani, aktualizálni kell. Az „Eseménynapló minta” elhelyezése a tervben, egy 
esetleges védekezési tevékenységet követően benyújtandó „vis major” kérelemhez 
szükséges! 

 
 
 
3.2. Védekezési feladatok 
 

A felkészülés időszakában a már meglévő kiépített belterületi árvízvédelmi és vízelvezető 
műveken 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 műtárgyak üzemképességét 
rendszeres karbantartással kell biztosítani.  
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A vízfolyások és csatornák medréből 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 lévő záportározókat vagy a zápor tározására alkalmas területet szabadon kell 
hagyni. A záporvízzel való feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó 
leürítését.  
A ciklikus fenntartási munkák az elhasználódás, rongálódás bizonyos mértékének 
elérésekor, nagyobb időközönként, de rendszeresen jelentkeznek.  
Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként - a feliszapolódástól 
függően - a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt 
kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsűk hibáinak kijavításáról.  
Az árvízvédelmi és a vízrendezési létesítmények megfelelő üzemeltetésének és 
fenntartásának alapfeltétele a művek rendszeres és szakszerű felülvizsgálata. Az 
árvízvédelmi és a belterületi vízrendezési művek állapotát ezért minden évben legalább 
egyszer - ősszel - ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg 
kell szüntetni.  
 
Célszerű minden nagyobb árvíz és csapadéklevonulás után szemlét tartani és a keletkezett 
károkat azonnal helyreállítani. Az ellenőrzés során a belterülettel határos külterületeken 
bekövetkezett változásokat is figyelemmel kell kísérni (pl. művelési ág változás, erdőirtás 
stb.), a mély fekvésű beépített területek talajvízszint változását fel kell tárni.  
Javasolható a szomszédos önkormányzatok, az illetékes KD-KÖVIZIG, vízgazdálkodási 
társulat képviselőjének meghívása is az ellenőrző bejárásokra.  
A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter 10/1997. /VII. 17./sz. KHVM. rendelete az 
árvíz- és belvízvédekezésről 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 műszaki feladatait határozza meg és rendelkezik a védekezési terv tartalmi 
követelményeiről. Az árvíz- és belvízvédekezéshez hasonlóan a védekezést megelőző 
felkészülési időszakban 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 főmű műszaki alapadatait  
• véleményezi az elkészített védekezési tervet  
• közreműködik az önkormányzati művek felülvizsgálatában.  

 
Jellemző a vízgyűjtőre a szabdaltság, több (3) rész-vízgyűjt őből álló terület. Adódik 
mindez a hullámzó domborzati viszonyokból, melyek közel 150 ha összvízgyűjtő területet 
tesznek ki. 
A csapadékvíz elvezető rendszerek integrált - a belterületen kívüli külterületeket és 
zártkerteket is magában foglaló - felülvizsgálata feltétlen szükséges. Ennek célja az 
ellátatlan területek rögzítése, a hidraulikus kapcsolatok tisztázása és a túlterhelt rendszerek 
feltárása.  
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Környezetvédelmi szempontból fontos, hogy biztosítani kell a vízelvezető rendszerek 
védelmét az illegális szennyvízbevezetésekkel és kommunális hulladékok lerakásával 
szemben. Az élővizek védelme érdekében az élővízfolyást ill. élővíz minőségét 
veszélyeztető magatartással szembeni eljárás lehetőségét helyi rendeletben kell biztosítani.  
Balatonrendes vonatkozásában, de országosan is igaz az a tény, hogy a természetes 
vízfolyások, a belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz elvezető árkok, a zártrendszerű 
csapadékvíz-csatornák, a záportározók állapota rendkívül sok kívánnivalót hagy maga után.  
Ezt felismerve határozta meg a kormány a vízgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban 
a 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelettel a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokat, ezen belül is a települési vízrendezéssel összefüggő fenntartói 
feladatokat. 
 

Zóna érintettsége, veszélyeztetettsége Helyi vízkár kialakulása és 
jellege Z1 Z2 Z3 

●●   ●●●   ●●● Gyors hóolvadás 
 0  +      +++ 

  ●●   ●●● ●●● Gyors hóolvadás esőzéssel 
      ++ ++ +++ 
  ●● ● ●● Átlagostól nagyobb mennyiségű 

csapadék      +++ ++ + 
  ●● ●●●    ●●● Rövid idejű (nagy intenzitású) 

csapadék  0  +       ++ 
  
Jelmagyarázat: 
-  Érintettség, veszélyeztetettség:   ● - kicsi 

●● - közepes 
●●● - nagy 

 
-      Egyidejű árvíz esetén a veszélyeztetettség:   0 - nem változik 

+ - kicsit nő 
++  - közepesen nő 
+++  -jelentősen nő 

 
Fenti táblázatban foglaltak szerinti káreseményekre kell felkészülni, illetve védekezést 
folytatni ellenük. 
 
 
Z1 

Elhelyezkedése a Balaton és a 71-es főközlekedési útvonal között, 108,0 -115,0 mBf. Ezen 
a behatárolt területen kevés lakóházas ingatlan található. Ezen a területen található a 
nagyközség strandja, valamint számos lakóház és nyaralóingatlan. Hirtelen lehulló nagy 
csapadékvíz esetén pincéket, udvarokat önthet el a víz.  
A vizek befogadója nagyrészt a Balaton. A kora tavaszi időszakban a Balaton magas 
vízszintje és esőzések hatására a területről a vizet el kell szivattyúzni. 
Az esőzések hatására a terület nyíltszíni árkai eltömődhetnek, eliszapolódhatnak, ezekből a 
vizet le kell szivattyúzni. 
Nagy csapadék esetén be kell védeni a lakóházakat, fontosabb objektumokat, 
intézményeket, homokzsákos víztereléssel. (A pincékből szivattyúzásra is szükség lehet, 
szivattyú kapacitás ~ 100 l/perc.) 
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Z2 

A 71. sz. főközlekedési útvonal és a külterület határa között helyezkedik el 117,0 - 185.0 
mBf. Ezen a területen már teljesen meghatározó a lakóház és a nyaralóingatlan. Az intenzív 
csapadék és a gyors hóolvadás esőzéssel e területeken komoly problémát okoz.  
Hosszú lefutású vonalak és mély barázdás bevágások taglalják néhol a gondozatlan 
talajfelszínt. A terület befogadója a Balaton.  
A település domborzati és geomorfológiai adottságai miatt árvízvédelmi szempontból 
veszélyeztetett. A lefutó vizek veszélyezethetik a lakott terültek nagy részét, és a 71-es utat. 
Gyors olvadás, ill. nagy intenzitású csapadék a területről érkezhet a község északi, lakott 
területeire (Turista, Dobó, Szőlőskert, Vincellér, Mandula utak), mely során övárkolással, 
védsáncolással, vízkormányzással meg kell akadályozni a domboldalról lezúduló vizek, 
iszapos sár, úton való átfolyását, elöntését.  
Folyamatosan ellenőrizni kell a települési nyílt és zárt árkos csapadékvíz-csatornák 
megfelelő működését, eltömődés esetén azonnal intézkedni kell tisztításukról, teljes 
karbantartásukról.  
Csapadékos időjárás esetén állandó 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 pincékből szivattyúzásra is szükség lehet, szivattyú kapacitás ~ 100 l/perc.) 
 
 
Z3 

A nagyközség belterületi határától a vízgyűjtő terület határáig (Fülöp-hegy) helyezkedik el 
185,0 – 276,0  mBf. Ezen a területen relatíve nagy szintkülönbségű térszinten helyezkedik 
el. Ezen a területen lakóházas ingatlanok nem találhatók, területét nagyrészt erdő borítja. 
Gyors olvadás, ill. nagy intenzitású csapadék a területről érkezik a nagyközség lakott 
területeire.  
Az esőzések hatására a területről 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 ellenőrizni kell a nyílt árkos csapadékvíz-csatornák megfelelő működését, 
eltömődés 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 
(műemlék jellegű épületek). 
(A pincékből, udvarokból szivattyúzásra is szükség lehet, szivattyú kapacitás ~ 100 l/perc.) 
 
Mindegyik zónára vonatkozik, de különösen a Z2-re: 
- a vízgyűjtő menti utcákban lévő árkok levonuló vizét figyelni kell, szükség esetén a lefolyás 
javítása érdekében be kell avatkozni. Övárkolással, megfelelő nyílt áteresz kiépítésével és 
bevezetésével a Balatonba! 
Provizórikusan telepítendő átemelő szivattyúk kapacitásának meghatározása folyamatban 
van. 
Révfülöp területei általában nem képeznek önálló belvíz-öblözetet, belvízrendszert, hanem 
egy-egy vagy több öblözet, rendszer területén helyezkednek el. A 3 vízgyűjtőre osztható 
területi elhelyezkedésből adódik, hogy a településen folyó helyi vízkárelhárítási-védekezési 
munkákat össze kell hangolni az adott belvízrendszerben folytatott külterületi védekezéssel.  
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A védekezés folyamán a belvízrendszerben az összehangolt vízelvezetést a vízügyi 
igazgatóság koordinálja, de a víz elvezetésekor - a területek mentesítésekor - elsőbbséget 
kell adni az értékesebb lakott területeknek.  
 
A vízelvezetési sorrend kialakításában a mentesítendő területen található települések 
érdekeit össze kell hangolni. A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi 
védelemvezető állapítja meg és a fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot 
és tájékoztatja a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot a fokozat elrendeléséről.  
 
I. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz-elvezető csatorna 
rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély 
fekvésű település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet 
várható.  
II. fokozatot  a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a 
csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a 
meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.  
III. fokozatot  a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű 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 vízelvezető rendszerének tervét. 
� A tervek alapján kiépíteni a teljes belterületi árokrendszert, melyet folyamatosan 

karban kell tartani, a felszíni csatornák, vízfolyások mederrendezését el kell végezni. 
� A hegyről érkező vizek a lakóházakat komolyan veszélyeztetik, teraszok, övárkok és más 

árokrendszerek hiányossága fokán leginkább, ezek intenzív kialakítása a település 
elsődleges feladata. 

� A csapadékvizek visszatartására, a vizek rendezett elvezetésére számos területen 
eredményes beruházás lenne.  

� A Balatoni Riviéra egyre növekvő beépítettsége, a zöldfelületek csökkenése, a szilárd 
burkolatú felületek növekedése azt eredményezi, hogy a meglévő csatorna 
keresztmetszetek nem képesek a csapadékvizek megfelelő színvonalú elvezetésére. A 
biztonságos elvezetéshez a folyamatos karbantartás mellett a rendszer felülvizsgálata, 
helyenként a keresztmetszet bővítése szükséges.  

� A kiépített kőbástyáknak a hetvenes évek alatti lerombolásával az egységes hegyi 
vízelvezetést megbontották, így a kikövezett vízelvezető árkok funkciójukat vesztették. 
Ezeknek a használaton kívüli árkoknak a rehabilitációja, tájba illesztése sürgető 
feladat. 

� A belterületekre általában felülről a hegyről érkezik a víz. Különösen a Fülöp-hegyen 
jelentős még mindig az erózió, bár a rézsűoldalakon beállt növényzet, illetve a 
meredekebb részeken a füvesített sorközi művelés csökkentette a lemosódást. 

� Gondot okoz, hogy a főút és a vasúti töltés rendkívül közel halad a Balatonhoz, így a 
vízfolyások végleges befogadója – a Balaton – előtt már nincs hely iszapfogók 
elhelyezésre. 

� A Balaton mentén biztosítani kell a vízlefolyást, a csatornák vízfolyásain, árkokban 2-3 
évente bokrozni kell, iszapolást, pedig 5 évente szükséges végezni. 

� A meglévő vízelvezetését is kihasználva a csapadékvíz szabályozott elvezetését meg kell 
oldani, melynek végső kialakítása oldja meg az időszakosan kialakuló elöntések, 
belvizek okozta károkat 
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3.3. A védekezés megszűnését követő intézkedések 
 
A védekezés megszűnése után a védelemvezető gondoskodik: 
 
- a védekezés megszűntéről való tájékoztatásról (KD-VÍZIG, egyben a lakosság felé is) 
- a védelmi művek felülvizsgálatáról, a legsürgősebb helyreállítások elvégzéséről 
- összefoglaló jelentés készítéséről, 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 műszaki tevékenységet - 
fejlesztést, fenntartást - folytatni a hatékonyabb vízelvezetés, a vízkárok megelőzése érdekében. 
Az értékelés 1-1 példányát a képviselő-testület és az KD-VÍZIG kapja meg. 
 
Az árvízi és belvízi veszélyhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következhetnek be, 
melyek szükségessé teszik a mentesítést és a fertőtlenítést: 
 
� súlyos, halálos lefolyású tömegesen megjelenő kórokozó vagy megjelenésének 

lehetősége, amely származhat kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttestből, 

korokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, állattól vagy állati tetemből, 

� ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyeződése, fertőzése, 

� környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése, 

� élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése, 

� épületek, közművek megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése. 

 
Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a 
közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi RBV., elsősegélynyújtó, ellátó, 
műszaki-mentő szolgálatok is együttműködnek az alábbiakban: 
 
� kárfelmérés (előzetes, folyamatos, végleges) 

� földi és légi rovarirtás 

� rágcsálóirtás 

� állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése 

� veszélyes anyagok, műtrágyák összegyűjtése, környezeti károk felszámolása, 

� lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, fertőtlenítése, 

� terület mentesítése, fertőtlenítése, 

� víznyelő helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sűrített  

ellenőrzése, 

� takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése, 

� élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése, 

� sűrített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál, 
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� tilalom elrendelése: állatitatási 

� védőöltözet biztosítása. 

 
A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik: 
 
� Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, 

� Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás, 

� Növényegészségügy és Talajvédelmi Felügyelőség, 

� Vízkivételi művek laboratóriumai, 

� egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati helyek. 

 
Feladat: 
� védekezők ivóvízzel, teával, meleg élelemmel való ellátása, 
� szükségillemhelyek fertőtlenítése, tisztálkodási lehetőségek biztosítása, 
� kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fertőtlenítése. 
 
 
A mentesítési, fertőtlenítési 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, fertőtlenítés végrehajtásához 
szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő 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, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása, 

� járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása, 

� a közművek beüzemelésének koordinálása, 

� a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása, 

� a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel. 
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4. A település veszélyeztetettsége:  
 
A veszélyeztetettség minden település esetében más és más. Jelenleg Révfülöp nem 
rendelkezik veszélyességi besorolással.  
A nagyközség polgári védelmi szempontból, azonban kiemelt fontosságú, mivel a település 
egész vonala (jelentős belterületi érintettséggel!) a Balaton vonala, és vízgyűjtőjének részeként, 
annak belvízveszélyes árterületeként potenciális veszélyforrás lehet, melyet bármely 
katasztrófavédelmi terv készítésénél a továbbiakban is figyelembe kell venni.  
A hátság nyúlványán lévő völgyek patakjai, árkai a csapadék-maximumok idején telítődnek 
vízzel, melyet igen jól szemléltetett a 2010-es esztendő. 
A település nagyobb vízgyűjtője a Balaton állandóan vízgyűjtőjéhez tartozik. A vizsgált 
területen természetes állóvíz nincs. A talajvíz domborzattól függően 20 m-től 5 m-ig húzódik. 
 
A tervet a legrosszabb helyzetre készülve kell összeállítani, természetesen nem hagyhatók 
figyelmen kívül az időjárásból és más természeti jelenségekből adódó veszélyhelyzetek, 
katasztrófák.  
Ennek megfelelően a földrengésekre, a rendkívüli időjárási helyzetekre (eső, hó, aszály, 
szélvihar) valamint a nukleáris veszélyhelyzetekre (atomerőműi baleset – Paks, vagy a 2011. 
tavaszán Japánból érkező felhőzet esetleges hatásai), mindenképpen veszély-elhárítási tervvel 
(települési polgári Védelmi Terv) kell rendelkezni.  
 
Ezen tervek tartalmazzák az egyes veszélyhelyzetekben követendő általános (és speciális) 
magatartási szabályokat, a további veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését 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 későbbi 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/minősége, 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 felelős politikai 
gondolkodásmódnak köszönhető, hogy az Országgyűlés elfogadta a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényt (katasztrófavédelmi törvényt). 
 
A katasztrófavédelmi törvény a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés fő települési 
feladatainak végrehajtását a polgármesterekre bízza. Létrejött 2000. január 1-i hatállyal a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az általa irányított és felügyelt végrehajtó 
szervezetek. Ezek az adott problémák megoldásához igénybe veszik a társszervezeteket 
(Vízügyi, Környezetvédelmi szervezetek, ÁNTSZ, stb.). 
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A polgári biztonság érdekében jelenleg folyik az állami szervezetben a környezeti kockázatok 
felmérése. A környezet állapotát egyrészt természetes, másrészt mesterséges (ember által 
előállított) tényezők változtathatják meg gyorsan és nagymértékben. Ezeket a gyors és 
nagymértékű környezeti változásokat nevezhetjük katasztrófáknak.  

 
Természetes eredetű katasztrófák lehetőségei: 

- Földrengés, 
- Légköri természeti csapások (csapadék, szél, villámcsapás, magas hőmérséklet 

okozta  károk), 
- Természetes eredetű tűzvész. 

 
A mesterséges (emberi tevékenység által okozott) katasztrófák lehetőségei: 

- Üzemi robbanás, üzemi környezetszennyezés (mérgezés, tűz, tankautó baleset), 
- Tűzvész, 
- Terrorista merénylet következményei. 
- Repülőgép-baleset  

 
Révfülöp közigazgatási területén azonban nincs olyan ipari létesítmény, amelynek 
működése a környezetbiztonságot jelentősen befolyásolná, esetleg környezeti katasztrófát 
idézne elő. 
 
Természetes eredetű kockázatot az elöntés és belvíz, valamint az ártereket kísérő 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 avartűz viszont az utóbbi évek aszályos időjárása, a 
talaj nedvességtartalmának csökkenése miatt figyelmet igényel. Közvetlen veszélyt a 
belterületre csak a tűzzel járó légszennyezés jelent. Forgalmas közút lévén (71-es főút), a 
település környezetének biztonságát a közlekedés is veszélyezteti.  
 
Az 1999. évi LXXIV. törvény („katasztrófa-törvény”) pontosan meghatározta a különböző 
szervezeteknek, a felelősöknek és az állampolgároknak a katasztrófák elleni védekezésben 
rájuk háruló feladatokat. Az ipari termelés, tevékenység különböző formában és mértékben 
veszélyezteti a környezetet.  
A lakosság komfortérzetének, biztonságának megteremtése, az információ, tájékoztatási 
lehetőségek korszerűsítésével valósítható meg. A veszélyeztetések a keletkezés oka alapján 
három fő csoportra oszthatók: 
 

� technikai (technológiában bekövetkező zavar, veszélyes anyag tárolása, kezelése) 
� természeti (földrengés, tűz, vízbázisok elszennyeződése) 
� 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 
követően 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 
előírásaival összhangban 
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BIZ-3. A önkormányzatnak tájékozódnia kell és leltárt kell készítenie a település közigazgatási 
területén működő veszélyes technológiákról és a tárolt, szállított veszélyes anyagokról 
� csak olyan tevékenységet engedélyezhet, amely megfelelő környezetbiztonsági garanciákkal 

rendelkezik 
 
BIZ-4. A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban helyi környezetbiztonsági 
informatikai rendszer kiépítése szükséges, ügyeleti rendszer kialakításával és működtetésével. 
 

 
 
4.2. Rendkívüli környezeti károk megelőzése 
 
2010. év sok csapadékot hozott: már július végére lehullott az átlagos éves mennyiség. Ezért az 
év során a belvíz bőven adott munkát – bel- és külterületen egyaránt – a védekezésre kötelezett 
szervezeteknek: a vízügyi igazgatóságnak, a vízitársulatoknak és természetesen az 
önkormányzatoknak is. 
 
Belvízvédelmi szempontból a hidrológiai helyzet jelenleg sem kedvezőbb. Az elmúlt év 
esőzései hatására a vízelvezető csatornák vízszintje 2011. januárjáig tartósan magas volt. A 
talaj legfelsőbb rétegeinek vízzel való telítettsége meghaladja az 1999-es rendkívüli belvizet 
megelőzőt. 
A hosszú távú meteorológiai előrejelzések alapján az átlagosnál csapadékosabb időszak tovább 
folytatódik, ezért az előttünk álló téli-tavaszi időszak alatt akár jelentős 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 
tervszerűen, 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 működőképességének fenntartásában, különösen a belterületek 
belvízmentesítésében. 
 
Mit tehet ezért egy polgármester, hogy megelőzze vagy mérsékelje a súlyos belvízkárokat 
településén? 
1. Szervezzen védmű-felülvizsgálatot (ha 2010-ben eddig még nem tette) 

a) Ezen értékelje – helyszíni szemlével egybekötve – a kezelésében lévő létesítmények 
(csatornák, zsilipek, átereszek, szivattyúállások, nyárigátak), a védelmi 
szakfelszerelések (homokzsák, szivattyú, stb.) állapotát, a védelmi szervezet 
felkészültségét, valamint a védelmi terv megfelelőségét. 
b) A védmű felülvizsgálatra hívja meg a KD-KÖVIZIG-et, amely szakmailag segíti az 
ellenőrzést. 
c) A védmű felülvizsgálatról állítson össze jegyzőkönyvet, meghatározva a szükséges 
intézkedéseket. 

2. Hajtsa végre a védmű felülvizsgálaton született intézkedési tervet, illetve folytassa a vízkár-
elhárítási célú létesítményeinek karbantartását. Szükség szerint aktualizálja vízkár-elhárítási 
szabályzatát. 
3. Belvizes helyzetben rendeljen el készültséget, és irányítsa a védelmi szervezetet az 
előírásoknak megfelelően. 
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Révfülöp demográfiailag az ország egyik fejlődőképes területi, turisztikai és 
agráradottságokkal rendelkező települése a Balaton-partján, a Tapolcai kistérség részeként. A 
település Veszprém megye területén, a Balatoni Riviéra kistáján helyezkedik el.  
A szomszédos Káli-medence és Dél-Bakonyi vízgyűjtőterület értékes vízbázisa indokolttá és 
szükségessé teszi a rendkívüli környezeti károk megelőzősének, elhárításának és hatásaik 
csökkentésének kiemelt feladatként történő kezelését. 

Célkitűzések: A lehetséges környezeti veszélyek elhárítása és a környezetkárosodás 
csökkentése, a környezeti biztonság, a település védekezőképességének növelése. 
Feladatok:  

- a környezetbiztonság, mint egységesített települési intézmény, informatikai 
rendszerének kialakítása az országos hálózathoz illeszthető módon (ennek 
keretében fontos a potenciális veszélyforrások felmérése) 

- súlyos környezeti veszélyek és károkozások kezeléséhez a szükséges szervezeti 
feltételek megteremtése 

- a részletes és folyamatos lakossági tájékoztatás fenntartása 
 

Javasolt irányító: Polgármester, jegyző 
Közreműködésre felkért javasoltak: Polgári Védelem, Katasztrófavédelem 
Határidő: folyamatos 
Becsült költség: - 
 
 
4.3. A polgármester javasolt feladatai katasztrófa bekövetkezésekor  
 
- Saját riasztását követően meggyőződni arról, hogy valóban olyan esemény történt-e, amely az 
ő beavatkozását teszi szükségessé. Központilag történt riasztáskor meggyőződni az elrendelés 
jogosságáról.  
 
- Kiinduló adatok megszerzése, hol, mikor, mi történt, mi várható még, sebesültek, halottak 
száma, anyagi károk mértéke, közművek sérülései, veszélyeztetett lakosok száma.  
 
- Vezetési pont felállítása a munkahelyen, vagy egyéb kijelölt objektumban, vezetési okmányok 
előkészítése. Intézkedni a veszélyeztetett lakosság, PV Parancsnokság riasztására.  
 
- Eldönteni, hogy a kárelhárításra kiket tervez bevonni (Mentők, Tűzoltók, Honvédség, saját 
Polgári védelmi erők, lakosság, stb.) (PV. erőket csak akkor célszerű alkalmazásba helyezni, ha 
a kárelhárítás, kárfelszámolás ideje várhatóan meghaladja a 12 órát!)  
 
- A polgári védelmi kirendeltség értesítése, a kárfelszámolásra tervezett együttműködők 
riasztása.  
 
- Azonnal foganatosítandó rendszabályok meghatározása, kiadása (pl. kárterület azonnali 
elhagyása, a kárterületre való belépés megtiltása, elzárkózás elrendelése, lakosság tűzgyújtási 
tilalma, kitelepülési személyi csomag összeállítása.)  
 
- A mentésben résztvevő erők fogadásának, munkafeltételeik megteremtésének megszervezése. 
A kárterületre irányításuk, élelemmel, vízzel való ellátásuk, pihenőhely kijelölése.  
 
- A mentés fő irányának, rendjének meghatározása. Milyen erők, milyen feladatot, hol milyen 
sorrendben hajtsanak végre.  
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- 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 gyűjtése a tájékoztatáshoz. Káresemény jellege, halottak, sebesültek száma, 
összetétele, anyagi károk mentőmunkálatok helyzete, a kárfelszámolás és a helyreállítás 
helyzete, várható ideje.  
 
(Milyen segítség kell még később? Szóvivő kijelölése, sajtótájékoztató megszervezése. 
Kárfelszámolás helyi ellenőrzése, szükséges intézkedések megtétele.) 
 
 

-  A mentőerők 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, fertőtlenítés végrehajtása.  
 
- A közművek beüzemelése, a lakosság ellátásának megszervezése. Az intézmények működési 
feltételeinek megteremtése. A lakosság visszatelepítésének megszervezése, ha volt kitelepítés, 
költségelszámolások végrehajtása  

� Feljegyzések, jelentések készítése a káreseményről, a tett 
intézkedésekről és a mentőmunkák tapasztalatairól.  

 
 

4.4. Helyzetértékelés feladatai  
 

o A kapott információk alapján meghatározni a lakosság veszélyeztetettségének 
mértékét. A veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket.  

o Meghatározni az elsődlegesen végrehajtandó feladatokat.  
o A kárterület részletes értékelése, a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése. 
o Lakott - nem lakott területek, közlekedési utak állapota, területzárás szükségessége, 

lehetősége, elzárkóztatás, kimenekítés szükségességének, lehetőségének 
mérlegelése.  

 
 
4.5. A riasztás és tájékoztatás feladatai  
 

Révfülöp 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 követően kell 
meghatározni a védekezéshez szükséges, riasztandó saját - és együttműködő erők körét.  
 
A veszély-elhárítási feladatok nagyságát mérlegelve, kijelölni a veszély-elhárítási feladatok 
ellátásához szükséges közerőket és technikai eszközöket, amennyiben a helyi erők a feladat 
megoldására nem elégségesek a megyei VÉB elnökétől, HVB elnökétől, Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójától területi PV. szervezetek mentésbe történő 
bevonását lehet igényelni.  
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Megszervezni a lakosság riasztását, tájékoztatását, majd kidolgozni a lakosság tájékoztató 
részletes, pontos szövegét. Meghatározni a lakosság tájékoztatás rendjét és módját.  
 
 
 

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  
 
 
 
 

                   ⇓ 

 
 
  

 
                      ⇓ 
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1. számú melléklet 
 

A védekezésben együttműködők elérhetőségei, tájékoztatás és nyilvánosság 
 
A védekezés alapelvei közül (1. Elővigyázatosság, megelőzés és helyreállítás, 2. Felelősség, 3. 
Együttműködés, 4. Tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság) igen fontos a 4. pont hatékony 
teljesítése a védekezés sikere érdekében. 
 

Elérhetőségek Védekezésben 
résztvevő szervezet 

 

Felelős vezető 
beosztás 

 
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 figyelmeztető (riasztási) 
előrejelzéseit. 
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2. számú melléklet 
 

VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK 
 
 
A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető állapítja meg és a 
fokozatoknak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot. 
  
 
Védekezési fokozatok a síkvidéki településrészen 
 
I. fokozat: akkor kerül elrendelésre, ha település csapadékvíz-elvezető rendszere 80%-ban 
telített, szivattyúzni kell, és/vagy egyes mély fekvésű településrészeken kisebb elöntés 
keletkezik. Emellett a kedvezőtlen belvízi helyzet további romlása várható. 
 
II. fokozat: a védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés-víztelenítés 
ellenére a csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre nő, és várhatóan további felszíni 
lefolyás (eső, olvadó hó) várható. 
 
III. fokozat: elrendelésére akkor van szükség, amikor a mélyebb fekvésű 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 vízgyűjtő 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 előző pontban foglaltaknak megfelelően történik. 
 
Rendkívüli védekezési készültség elrendelésére akkor van szükség, - ha rendkívüli 
hidrometeorológiai helyzetben - a helyi vízkár veszély nagy térségre (több vízgyűjtőre) terjed 
ki. Ekkor a Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával az önkormányzatok védekezési 
munkájukat összehangoltan végzik. 
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3. számú melléklet 
Közerő (polgári erő) mozgósítási terv 

 
Közerők mozgosításáért felelősök neve 

Megye 
Város 

Község Műszaki irányító 
(ügyintéző) 

Élelmezési 
felelős 

Egészségügyi 
felelős 

Bérjegyzék 
kezelője (kifizető) 

Közerők 
elhelyezése 

Közerő, anyag, 
eszköz 

szállítására 
felhasználható 

járművek 
1 2 3 4 5 6 7 
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4. számú melléklet 
Közerő (polgári erő) kiállítási terv 

/külön beosztási terv szerint/ 

 
 
 
 

Kitelepítendő állatállomány 

 
 

Kéziszerszámokkal rendelkező 
munkaképes emberek brigádokba 

való beosztása 
Anyagszállításra alkalmas 

A község területén állandó telephellyel rendelkező 
személy- és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, 

szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok, 
motorok 

Közerő felett 
rendelkezni 

jogosult neve, 
szolgálati 
beosztása, 
lakcíme, 

telefonszáma 

Brigádvezető 
neve, lakcíme 

Brigádtagok 
neve, lakcíme 

Brigádvezető 
neve, lakcíme 

Brigádtagok 
neve, lakcíme 

Szivattyúkezelők 
neve, lakcíme Kiállításra 

köteles 
szervezet, 
személy 

Gépjármű 
megnevezése 

frsz-a 

Gépkocsi 
teherbíró 
képessége 

(tonna) 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(polgármester,          
     jegyző)          

Szarvasmarha 
Település Összesen 

(db) 
Ebből: bika 

(db) 
Sertés (db) 

Ló 
(db) 

Juh 
(db) 

Kecske 
(db) 

Nyúl 
(db) 

Baromfi 
(db) 

Méh 
(család) 

Egyéb 
(db) 

Egyéb (megnevezés) 

Révfülöp          1599 Hobbi állatok, házőrző kutyák 
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5. számú melléklet 
Kiürítési és mentési terv 

 

 
 
 
 

Kiürítendő Rendelkezésre álló jármű  
Szükséges idegen 

jármű 
Befogadó Elhelyezés Élelmezés  

V
ár

os
-k

öz
sé

g 
ne

ve
 

C
sa

lá
do

k 
sz

ám
a 

La
ko

so
k 

sz
ám

a 
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as

m
ar

ha
 / 

Ló
 

S
er

té
s 

E
gy

éb
 

G
ab

on
a 

Lo
va

sk
oc

si
 

V
íz

i j
ár

m
ű
 

T
eh

er
gé

pk
oc

si
 

V
on

ta
tó

, p
ót

ko
cs

i 

K
iü

rí
té

si
 id
ő
 

T
eh

er
gk

, v
on

ta
tó

, 
pó

tk
oc

si
 

K
öz

er
ő
 

K
ar

ha
ta

lo
m

 

V
ár

os
, k

öz
sé

g 
ne

ve
 

T
áv

ol
sá

g 

K
öz

ép
ül
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be

n 

M
ag

án
os

ok
ná

l 

K
öz

ös
 k

on
yh

án
 

M
ag

án
os

ok
ná

l 

E
gé

sz
sé

gü
gy

i 
sz

em
él

ye
k 

  fő db db db tonna db db db db óra db fő fő  km fő fő fő fő fő 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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6. számú melléklet 
Védekezési anyagok 

 

 
 
 

Védelmi anyagok, eszközök 
Á

só
 

La
pá

t 

B
al

ta
 

Á
cs

ka
po

cs
 

Fű
ré

sz
 

C
sá

kl
ya

 

T
al

ic
sk

a 

C
só

na
k 

Z
sá

k 

V
ilá

gí
tó

 e
sz

kö
z 

D
es

zk
a 

G
er

en
da

 

P
al

ló
 

R
ő
zs

e 

K
ar

ó 

T
er

m
és

kő
 

H
om

ok
 

Lá
gy

hu
za

l 

T
ár

ol
ás

 h
el

ye
 

db db db db db db db db db db m3 m3 m3 kéve db tonna m3 q 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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JEGYZŐKÖNYV 
(MINTA) 

 
Készült: 
 
 
 
Tárgy: ………………………………. Önkormányzat ár- és belvízvédelmi műveinek  
 
 ……….    évi felülvizsgálata. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Név     Cím     Beosztás 
 

 
 
 
A felülvizsgálat megállapításai a következők: 
 

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

 
 
   

 Belterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

 hossza 
(m) 

állapota (jó, 
megfelelő, 
felújítandó, 

változó) 

kaszáltság (%) 
feilszapolódottság 

(tól – ig) (cm) 
darabszám / 

térfogat 
kiépítettség* 

(%) 

Zárt csatorna (nem 
áteresz): 

      

Nyílt, hagyományos 
lapburkolattal rendelkező 
csatorna: 

      

Nyílt, korszerű 
előregyártott vasbeton 
elemmel burkolt csatorna: 

      

Nyílt földmedrű csatorna:       
Folyóka:       
Szikkasztó árok.       
Csatorna mindösszesen:       
Záportározó:       
Szivattyúállás:       
 

*kiépítettség= 
meglévő vízelvezető létesítmények hossza  * 100 

                    szükséges vízelvezető létesítmények hossza 
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 Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

 hossza 
(m) 

állapota (jó, 
megfelelő, 
felújítandó, 

változó) 

kaszáltság (%) 
feilszapolódott
ság (tól – ig) 

(cm) 

darabszám / 
térfogat 

Zárt csatorna (nem 
áteresz): 

     

Nyílt, hagyományos 
lapburkolattal rendelkező 
csatorna: 

     

Nyílt, korszerű 
előregyártott vasbeton 
elemmel burkolt csatorna: 

     

Nyílt földmedrű csatorna:      
Szikkasztó árok.      
Csatorna mindösszesen:      
Záportározó:      
Szivattyúállás:      
 
Szöveges értékelés: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 

2. Az önkormányzat kezelésében lévő árvízvédelmi létesítmények állapota 
 
Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi 
töltések, műtárgyak állapota: 
 

• Töltések hossza:      ………………………… 
(km) 

• Töltések kaszáltsága:     ………………………… (%) 
• Műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, 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 közerő mozgósítási és kiállítási tervében szereplő fontosabb adatok: 
 

• Létszám:    ………………… fő 
• Brigádok száma:   ………………… db 
• Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
• Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa – darabszáma, szivattyúk típusa – 

darabszáma: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 

4. Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 
• Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi 

vízrendezési terve? 
nincs – van (a terv összesen ………… csatorna km-re 
vonatkozik) 
 

• Fejlesztési és fenntartási munkák: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 

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

 


