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Bevezetı
Az élıvizek, fıleg az édesvizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is
járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági
értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetıségeket kínál. Ez az
erıforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövıben is mindenkinek
jusson tiszta ivóvíz és tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak a folyók és tavak,
erıfeszítéseket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért.
Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek”
(továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelezı az ebben elıírt
feladatok végrehajtása.
A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, tavak) és felszín alatti
víztestek „jó állapotba”1 kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz
tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötıdı élıhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a
megfelelı vízmennyiséget is.
A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy
belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízkezelésrıl,
ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztésérıl. A különbözı elképzelések
összehangolásához elengedhetetlen, hogy az érintett területen mőködı érdekcsoportok
(gazdák, ipari termelık, horgászok, turizmusból élık, erdészek, természetvédık, fürdık
mőködtetıi, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl. önkormányzatok) részt
vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban.
A kitőzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek jó ökológiai, vízminıségi és mennyiségi, valamint a
felszín alatti vizek jó minıségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat.
E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyőjtı-gazdálkodási terv foglalja össze,
amely egy gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként született meg.
Elkészítésének határideje 2009. december
www.vizeink.hu honlapon megtörtént.

22.

volt,

a

nyilvánosságra

hozatal

a

A terv egyrészt tartalmazza az összes szükséges háttér-információt (mely víztestekrıl van szó,
jelenleg milyen állapotban vannak, milyen problémák jelentkeznek, ennek milyen okai
azonosíthatók), továbbá, hogy milyen környezeti célkitőzéseket tőzhetünk ki és ezek eléréséhez
milyen mőszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzıkre van
szükség.
1

Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák állapotából
indul ki. Akkor tekinthetık a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra, vagy egyéb használatokra (rekreáció, öntözés)
használt vizek minısége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektıl függı természetes
élıhelyek mőködését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai
és kémiai (vízminıségi) állapot, felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig. Ettıl az
általános környezeti célkitőzéstıl csak részletes társadalmi és gazdasági elemzések alapján lehet eltérni. A határidı
indokolt esetben 2021-re vagy 2027-re kitolható, vagy esetleg enyhébb célkitőzések tehetık.
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1

Vízgyőjtık és víztestek jellemzése

A 2-7. sorszámú Hernád – Takta megnevezéső tervezési alegység – a Tisza részvízgyőjtı
részeként – a Hernád magyarországi és a Szerencs-Takta vízgyőjtı területét foglalja magába. Az
alegység területe teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el.
1-1 ábra:

1.1

A Hernád - Takta vízgyőjtı alegység elhelyezkedése Magyarországon

Természeti környezet

A vízgyőjtı természeti adottságai alapvetıen meghatározzák a tervezési területen lévı víztestek
környezetét. A víztest állapotértékelése, a „jó állapot” meghatározása, a környezeti célkitőzések, a
mőszakilag lehetséges intézkedések mind függenek a természet adta lehetıségektıl. A vízgyőjtıgazdálkodási tervezés elméletben, külsı körülményektıl mentes, vízválasztókkal lehatárolt
vízgyőjtıkön történik, azonban a gyakorlatban politikai és igazgatási határokat is figyelembe kellett
venni a tervezési területek meghatározásakor. Így e fejezetben uralkodóan a tervezési terület
természeti tulajdonságai találhatók meg, de a határokon átnyúló hatások figyelembe vételével.
A tervezési terület természetföldrajzi témájú átnézeti térképe az 1-1. térképmellékletben található.
A tervezési alegység lehatárolását a természetes vízgyőjtı határok mellett a közös befogadó
indokolja.

1. fejezet
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1.1.1 Domborzat, éghajlat
A domborzati viszonyok tekintetében az alegység igen változatos, déli és középsı része síkvidék,
a nyugati része dombvidék, míg a keleti része hegyvidéki. Az alegység területe 80 és 753 m
tengerszint feletti magasságú területen helyezkedik el. Aszalótól D-re, és DNY-ra esı területen 90
és 161 m közötti tszf-i magasságú hordalékkúp-síkság található. A területet a Sajó és a Hernád
hordalékkúpja építi fel.
Tájegységek szerint az alegység délkeleti része az Alföld, ezen belül is az Közép-Tisza-vidékhez,
a délnyugati része az Alföld, ezen belül is az Észak-Alföldi Hordalékkúp-Síksághoz, a keleti része
az Észak-Magyarországi középhegységen belül a Tokaj-Zempléni hegyvidékhez tartozik. Az
alegység többi területe az Észak-magyarországi középhegység és az Észak-Magyarországi
medencéket érinti.
1-1 táblázat: Magassági adatok statisztikája
Alegység
területén

Tisza
részvízgyőjtın

Magyarországon

Legalacsonyabb pont
tengerszint feletti magassága

80 mB.f.

75 mB.f.

75 mB.f.

Legmagasabb pont tengerszint
feletti magassága

753 mB.f.

1014 mB.f.

1014 mB.f.

190,4 mB.f.

130,7 mB.f.

148,2 mB.f.

Terület átlagos tengerszint
feletti magasság

A Hernád vízgyőjtı nagy részén és a Szerencs-patak vízgyőjtıjén mérsékelten hővös, míg a Takta
vízrendszerében mérsékelten meleg éghajlat a jellemzı, ugyanakkor csapadék szempontjából
mindkettıt mérsékelten száraznak tekinthetjük. A napfénytartam évi összege 1850-1950 óra
közötti.
Az évi középhımérséklet általában 8,5-9,5 °C, a legmelegebb a július 19,0-21,0°C-kal, míg a
leghidegebb a január -2,0 - -4,0°C-al.
A csapadék évi összege 560-700 mm között változik. 400-1000 mm közötti szélsıértékekkel. A 24
órás csapadék maximuma általában 30-40 mm között van, az abszolút maximumok 60-80 mmesek, de a Csereháton és a Hernád völgyben 100-160 mm-es értékek is elıfordulnak.
Évente 40-60 hótakarós napra számíthatunk, 15-30 cm átlagos maximális hóvastagság mellett.
Az ariditási index értéke 0,95-1,27.
1.1.2 Földtan, talajtakaró
Az alegységet felépítı képzıdmények vulkáni tufából, pannon tengeri üledékekbıl (homok, agyag)
és fiatal takaróanyagokból, löszbıl és vályogból állnak.
Az alegység felépítését meghatározza a területet kettészelı Hernád folyó, melynek 6-12 km
szélesre nyíló völgye a Cserehát és Tokaji-hegység választóvonala. Árkos süllyedékét a tektonikus

1. fejezet
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mozgások alakították ki a harmad-negyedkor határán, s késıbb a mellékpatakok hordalékkal
töltötték fel. A Hernád völgyének felsı szintjét pleisztocén kavics, vörösagyag és lösz béleli ki. Az
alegység keleti határa a Tokaji-hegység nyugati részébe metsz bele, melyet döntıen szarmata
üledékes kızetek, illetve vulkanitok építenek fel. Andezit, riolit és riolittufa képzıdmények alkotják
a hegység nyugati részét. A vulkáni kızetekhez kapcsolódik a kı-, illetve a zeolitbányászat a
térségben. Az alegységet északnyugaton a Cserehát keleti része alkotja, mely könnyebben
lepusztuló pannon üledékekbıl, nagyrészt homokból, agyagból épül fel.
Az alegység területén a felsı 10 m-ben található fedıkızet képzıdmények között az üledékes és a
vulkáni kızetek dominálnak. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a finom és durva
kızetlisztek. Az alegység területének felépítését a Hernád folyó és üledékei határozzák meg. A
Hernád völgyének mintegy keretet ad a Tokaji-hegység vulkáni képzıdményeivel kelet felıl és a
Cserehát pannon üledékei nyugat felıl. A földtani képzıdmények felsı pár métere meghatározza a
fedıtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait.

1-2 ábra:

Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés részarányai az alegység területén

27%

18%
27%

1%
2%
22%
feltöltés
durva kızetliszt
vastag homok
márga

0,1% 1%
0,1%

finom kızetliszt, agyag
vastag durva kızetliszt
vastag kavics
vulkanit

2%
0,4%

vastag finom kızetliszt, agyag
homok
mészkı

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000

A Hernád területére jellemzı a homokos, tızeges talaj, az öntéstalaj, illetve hogy a felsıbb rétegek
iszaposak. A Hernád-völgy baloldalán fıként mezıségi talajok, a jobboldalon barna erdıtalajok,
míg a peremrészeken fakó erdıtalajok találhatók. A Szerencs-Takta területén két típust
különböztetünk meg, a barna erdıtalajokat, és az agyagos-löszös lejtıüledékeket. A magasabb
hegytetıkön podzol alakul ki, a többi részen agyagbemosódásos barna erdei talaj uralkodik.
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1-2 táblázat: Jellemzı felszín közeli kızetkifejlıdés az alegység területén
Kızettípus

Hernád, Takta alegység
km2

Feltöltés

17,10

Finom kızetlisz, agyag

338,17

Vastag finom kızetlisz, agyag

523,09

Durva kızetliszt

534,99

Vastag finom kızetliszt

33,61

Homok

33,40

Vastag homok

6,99

Vastag kavics

9,59

Mészkı

2,73

Márga

1,79

Vulkanit

414,79

Forrás: MÁFI, felszín közeli 10 m kızetkifejlıdése M=1:500 000

1-3 ábra:

Jellemzı talajtípusok aránya az alegység területén

28%
3%
2%

1%

5%

61%
Váztalajok

Barna erdıtalajok

Csernozjom talajok

Szikes talajok

Réti talajok

Öntéstalajok

Forrás: TAKI, AGROTOPO
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1-3 táblázat: Jellemzı talajtípusok az alegység területén
Talajtípus

Hernád, Takta alegység
%

Váztalajok

1,17

Barna erdıtalajok

61,63

Csernozjom talajok

4,63

Szikes talajok

1,55

Réti talajok

27,83

Öntéstalajok

3,46
2

Forrás: TAKI, AGROTOPO

1.1.3 Vízföldtan
A Hernád pleisztocén kavicsterasza jelentıs víztartalékkal rendelkezik. A Hernád-völgyében felsı
pannon homok rétegek rendelkeznek rétegvíz készletekkel. Az alegység keleti részét alkotó
Tokaji-hegység vulkáni kızeteihez hasadékvizek kapcsolódnak. A hegység nyugati peremén 150200 m mélységbıl rétegvizek termelése történik miocén korú vulkáni kızetekbıl.
1.1.4 Vízrajz
Az alegység fı vízfolyása a Hernád folyó. A Hernád teljes vízgyőjtıje 5436 km2, ebbıl magyar
területre 1013 km2 esik. A Szerencs-Takta vízgyőjtıterülete 621 km2.
A Hernád folyó teljes magyarországi szakasza 118,4 fkm. A folyó a 108-118,4 fkm szelvények
között határvíz. A magyarországi folyómeder átlagos esése 0,6 m/km, a víz átlagos sebessége 1
m/s, átlagos mélysége 2-3 m, helyenként 5-6 m-es kimélyülésekkel, a középvízi meder szélessége
30-50 m. A víz hımérséklete nyáron 20-22°C, a hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete,
hozama: lebegtetett (0,045 mm) ~400.000-800.000 t/év, görgetett (0,6-0,9 mm) ~6.000 t/év.
A folyó magyarországi szakaszát a rendkívül erıteljes meanderezı, kanyargási hajlam jellemzi, a
folyó életének természetes velejárója a túlfejlett kanyarulatok átszakadása partszakadások,
medervándorlás. Magaspartok jelenléte ~7,5 %-ra tehetı.
Az alegység területén a Hernád-folyó jelentısebb mellékágai a hazai vízgyőjtın a Garadna-,
Bélus-, Vasonca-, Szartos-, Csenkı-, Gönci- és a Vadász-patakok, valamint a Kis-Hernád. A
Szerencs-Takta jelentısebb mellékágai a Gilip-patak, a Harangod-ér, a Boldogkıváraljai-patak,
Aranyos-patak, a Fennsíki-csatorna és a Mádi-patak.

2

Az AGROTOPO az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetében kiépített térinformatikai alapú Agrotopográfiai

térképsorozat tematikus adataiból kialakított számítógépes adatbázis, amely EOTR szabványos, 1:100.000 méretarányú
és országos adatokat tartalmaz. Az adott felbontásban homogén agroökológiai egységekhez a termıhelyi
talajadottságokat meghatározó fıbb talajtani paraméterek tartoznak.
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Az alegységben összesen 24 vízfolyás víztestet jelöltünk ki. A kijelölt vízfolyás víztestek – a
Bársonyos-öntözõ-fõcsatorna és a Taktaközi-öntözõ-fõcsatorna kivételével – mindegyike
természetes víztest.
Az alegység területén elhelyezkedı kisvízfolyások szabályozása rendezése az 1970-es években
megtörtént. A mederrendezések döntıen vízkárelhárítási célból történtek biztosítva azt, hogy
belterületen a Q1-3% vízhozamok, míg külterületen a Q10% vízhozamok lehetıleg kiöntés nélkül
elvezethetıek legyenek. A kisvízfolyások közül állandó vízfolyás a Vadász- a Szerencs- a Gönci- a
Csenkı- a Szartos- a Bélus-patak és a Kis-Hernád, a többi idıszakos vízfolyás.
A Taktaközi belvízrendszerbıl a Takta-övcsatorna, a Tiszadobi-fıcsatorna, Prügyi-fıcsatorna,
Ively-ér, Peres-ér, Északi-övcsatorna és a Taktaközi-fıcsatorna biztosítja a belvizek
összegyőjtését és elvezetését, a csatornák között vízkormányzási, vízátvezetési lehetıségekkel.
Gravitációs vízkivezetési lehetıség a Tiszadobi- és a Prügyi-fıcsatornák torkolatánál van. A
Taktaközi-fıcsatorna kettıs mőködéső, belvíz és öntözı fıcsatorna.
A tervezési területen jelenleg 11 db víztározó üzemel. Ezek összes hasznos térfogata 3,4 millió m3,
145,25 ha vízfelület mellett. Ebbıl a Hernád vízgyőjtıjén 3 db víztározó üzemel (1,393 millió m3,
52,1 ha). A Szerencs-Takta vízrendszerben 8 db tározó épült eddig (2,022 millió m3, 93,15 ha).
A tervezési területen az állóvizeket a víztározók jellemzik, de nagyszámban találhatók holtágak is,
melyek között két, az állóvíztestek között is jegyzett holtágat tartunk nyilván. Ezek a Tarcali
Kengyel-tó és a Tiszalúci Holt-Tisza. A Hernád vízgyőjtıjén kavicsbányatavak is találhatók.
1.1.5 Élıvilág
A Cserehát a térség – természeti értékeit tekintve – talán legkevésbé kutatott, és ismert területe.
Különösen igaz ez a kistáj keleti, dél-keleti részére.
A kistáj nyugati részén a Rakaca-patak völgye és a Sas-patak völgye (és az általuk határolt régió)
mintegy összekötı kapocsként kapcsolódik a Felsı- és a Középsı-Bódva völgyéhez. E két patak
és a hozzájuk kapcsolódó oldalvölgyek az ısi állapotokat is örzı, a legújjabbkori rongálásoktól
részben megmenekült láp és mocsárréteket, kaszálókat és legelıket ölelik fel. Tájképi szépségei
egyedülállóak, a hagyományos faluszerkezete, a speciális területhasználati módokat tükrözı
határfelosztás (kisparcellás szántók, kaszálók, szılık, fás legelık, legelıerdık, erdıfoltok stb.)
máshol már nem fellelhetı eredetiségükben találhatók. Mindezek megırzése érdekében indult be
a terület egy részének védetté nyilvánítása, a tájvédelmi körzet kialakítása 1993 második felében.
Az említett területre jellemzı eredeti erdıtársulás a cseres-tölgyes. Alárendelten melegkedvelı
tölgyesek is elıfordulnak. E két erdıtársulásra a dús cserjeszint, a galagonyák, a kecskerágók, a
fagyal jellemzık. Lágyszárúszintjében helyenként fellelhetı a turbánliliom és a bíboros kosbor is.
Nagy kiterjedéső erdık csupán néhány helyen maradtak meg, helyüket szántók, legelık,
helyenként akácosok és sajnos jelentıs részben fenyvesek vették át. Másodlagosan, az emberi
beavatkozás eredményeként alakultak ki a páratlan esztétikai élményt nyújtó legelıerdık és fás
legelık. Közülük ki lehet emelni a pamlényi, a csenyétei és a litkai fás legelıket.
A Cserehát déli része a kistérség talán legintenzívebben, fıként a nagyüzemi mezıgazdaság által
használt része. A régió legjelentısebb természeti értékei azok a kis, 5-20 páros gyurgyalagtelepek,
amelyek biztos fészkelı-helyet jelentenek a színes tollazatú fokozottan védett madárnak.
A Kelet-Cserehát, különösen az északi, a Hernád fölé emelkedı része nagyarányú
beerdısültségével biztosít fészkelıhelyet néhány ragadozómadár fajnak. Az egerész- és a
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darázsölyv mellett, héja, kabasólyom valamint békászó és parlagi sas is költ. Szórványosan
elıfordul az urali bagoly. E ragadozók elsısorban a Hernád völgyében még megtalálható ürgés
legelıkre specializálódtak. A nagyobb kiterjedéső, összefüggı erdıkben megtalálható a
gímszarvas, a vaddisznó, az ız, a borz, valamint a ragadozók közül a vadmacska, és a róka is.
A Hernád széles folyóvölgye gyakorlatilag teljes egészében, bár különbözı intenzitású,
mezıgazdasági mővelés alatt áll. A nagyüzemi mezıgazdaság csupán néhány apró erdıfoltot
engedélyezett az élıvilágnak. A rétek és legelık kiterjedése is elenyészı, bár ezeken a gyepeken
jelentıs ürgekolóniák találhatók, melyek a Zemplén ragadozómadarainak létfeltételét biztosítják.
Meg lehet említeni a Hernád magas-partjain fészkelı gyurgyalagok telepeit, valamint a folyó
mentén költı jégmadarat, billegetı cankót és a kislilét.
A Taktaközt, valamint Tokaj-Hegyalja egy részét magában foglaló terület legnagyobb értéke
sajátos élıvilága. A Taktaköz európai viszonylatban is kiemelkedı jelentıségő madárvilága a vidék
viszonylagos elzártságának köszönhetıen talál megfelelı élıhelyet a Tisza árterében.
A kistáj különlegessége a védett Hódoslapos-tó, az Ökör-tó és a védett homokbányák, ahol a parti
fecske fészkel. A tavak állatvilága bıvelkedik a mocsarakra jellemzı madarakban, halakban.
Megtalálható itt a vizicsibe, a bölömbika, a réti tücsökmadár, a barna réti héja, a dankasirály. A
halfajok közül gazdag állománya él itt a lápi pócnak és a réti csíknak. A község régi temetıjében
található a szentendrei rózsa, ami azért is különlegesség, mert az országban ezen kívül csak
Szentendrén található meg. Sajnos a rózsa kihalófélben van!

1.2

Társadalmi és gazdasági viszonyok

1.2.1 Településhálózat, népességföldrajz
A vízgyőjtın élık, a vízhasználók szocio-gazdasági körülményei alapvetıen meghatározzák a
tervezési területen lévı víztestek állapotát és a megvalósítható intézkedések körét. Ugyanakkor a
társadalmi és gazdasági viszonyok közismerten függnek a vizek mennyiségétıl és minıségétıl, a
környezet a fenntartható fejlıdés alapeleme. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során a
társadalom és a gazdaság jelenlegi helyzetét vesszük figyelembe, valamint a tervidıszakban
várható változásokkal számolunk.
A tervezési alegység területén található települések listája és azok fıbb alegységi jellemzıi a 1-2.
mellékletben találhatóak.
A Hernád-Takta alegységben 112 db település található, amelybıl 7 db város (Abaújszántó,
Alsózsolca, Encs, Gönc, Szerencs, Szikszó, Tokaj).
A városok aránya 6,2%, a községeké 93,8%.
A települések közül a jelentısebbek: Abaújszántó, Alsózsolca, Bıcs, Encs, Hernádnémeti, Onga,
Sajólád, Szerencs, Szikszó, Taktaharkány, Tarcal, Tiszadob, Tiszalúc és Tokaj.
Az 1950-tıl napjainkig tartó idıszak jellemzı vonása városhálózat kibıvülése, a városok
számának gyarapodása. Amíg azonban kezdetben eléggé szigorú feltételeknek kellett megfelelni a
városi jogállás elnyeréséhez, addig az 1980-as évek végére a városi státus odaítélése egyszerő
bürokratikus aktus lett.
Faluhálózatunk átalakulására jellemzı, hogy az elmúlt évtizedekben mintegy másfél millióan
vándoroltak el a vidéki térségekbıl az ország fejlettebb, fıként ipari területeire. A kedvezıtlen
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népesedési folyamatok következtében a 20. század második felében jellemzıbbé vált az
aprófalvasodás. Az aprófalvak elsısorban ott jelentenek súlyos problémát, ahol összefüggı
övezetet alkotnak.
A városok és a falvak mellett a településhálózat nem elhanyagolható elemei az ún. külterületi lakott
helyek, amelyek többnyire a városokhoz, illetve községekhez tartozó, azok külterületén található –
általában kisebb népességszámú – települések. A csoport meglehetısen összetett, az erdészház,
az alföldi magányos tanya, tanyabokor, egykori uradalmi major, tsz-lakótelep stb. egyaránt közéjük
sorolható.
A rendszerváltozás óta eltelt két évtizedben a magyar településhálózat változásait nagyobb
mértékben érintette a korábbi közigazgatási rendszer egyes elemeinek átalakulása. A
tanácsrendszer helyébe lépett önkormányzati rendszer a korábbinál nagyobb önállóságot biztosít a
településeknek, így lehetıvé vált pl. az is, hogy az egykor kényszerrel egyesített települések ismét
önállóak legyenek, s nagyobb lehetıség nyílt egyes településrészek önálló községgé alakulására.
A tervezési alegységben a 2008. január 1-jei KSH állapot szerint 130.555 fı lakos él, ebbıl a
felsorolt 15 nagyobb településen összesen 57.000 fı él, amely az alegységben élık 41,4%-a.
A városok össz lakosszáma 33.043 fı, így a városlakók aránya 25,3 %. A községekben 97.512 fı,
ezáltal az itt élık aránya 74,6 %.
A települések belterületének átlagos népsőrősége 59,9 fı/km2, ezen belül a városoké 166,0 fı/km2,
míg a községeké 52,8 fı/km2.
A tervezési alegységben elhelyezkedı települések népességi adatai a 1-1. mellékletben
találhatóak.
Hazánk népesedési helyzete válságosnak mondható. A jelenlegi, legsúlyosabb demográfiai
probléma: az alacsony termékenység és a magas halandósági szint, a népesség öregedésének
fokozódása, a házasságon kívül együtt élık számának és arányának növekedése, a válások
gyakoribbá válása.
A népesség korösszetétele hasonló az EU átlagához. A fejlett társadalmakra jellemzı módon
hazánkban a népesség fogyása öregedı korösszetétellel párosul. A népesség elöregedése –
társadalmi-gazdasági hatásai miatt – az egyik legsúlyosabb népesedési probléma.
A népesség fogyásának elsıdleges okai az alacsony és csökkenı születési arány, valamint az
európai átlagot jóval meghaladó halálozási ráta. A születéskor várható élettartam – elsısorban az
aktív korú férfiak kiugróan magas halálozása miatt – európai összehasonlításban alacsony. Ez a
helyzet egyre nagyobb terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre és a munkában állókra.
A halálozás területi különbségei részben a regionális társadalmi-gazdasági egyenlıtlenségeket
követik, részben pedig a települések nagyságával és az egészségügyi intézményrendszer
fejlettségével vannak összefüggésben.
A népesség fogyása és az alacsony várható élettartam mellett az öregedés és a romló
korösszetétel jelenti a legnagyobb demográfiai kihívást. A népesség elöregedésének
következtében nemcsak a nyugdíjkiadások, hanem az egészségügyi ellátás költségei is gyorsan
emelkednek. Mindez egyre nagyobb terhet ró a társadalomra, és egyre nagyobb igényeket
támaszt az egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal szemben.
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Az Európai Unió regionális politikájának eredményeként régiókat hoztak létre. A régiók tervezésistatisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére (a fıvárosra) kiterjedı, az érintett
megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból
együtt kezelendı területfejlesztési egységek. Miközben a megyék szerepe lecsökkent a régiók
államigazgatási szerepe megalakulásuk óta fokozatosan növekszik. A régiók a fejlesztéspolitika
(tervezés, programozás) elsıdleges színtereivé váltak.
A tervezési alegységben lévı települések közül:
 Tiszadada, Tiszadob és Tiszalök települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, valamint
az Észak-alföldi régióba tartoznak. Ezen települések csak külterülettel érintettek az
alegységben.
 A többi település Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén fekszik és az Északmagyarországi régióba tartozik.
A területfejlesztés és a közigazgatás legkisebb területi elemei a kistérségek lettek. A kistérség
területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához
szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A kistérség földrajzilag összefüggı
területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá
amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak. Egy település
közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. A kistérségek területe teljes mértékben és
ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a
megye határaihoz.
A Hernád-Takta alegységben szereplı települések az alábbi kistérségekhez tartoznak:
Encsi kistérség
Szikszói kistérség
Abaúj-Hegyközi kistérség
Szerencsi kistérség
Miskolci kistérség
Tokaji kistérség
Edelényi kistérség
Tiszavasvári kistérség
Az alegységen belül a folyóparti településeknek az alegység összes településéhez viszonyított
aránya 25%.
1.2.2 Területhasználat
A vízgyőjtık környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésbıl származó terhelésének,
valamint többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás becslésekor a
területhasználatot figyelembe kell venni. Az alábbi ábrán bemutatott területhasználati kategóriáknál
részletesebb térinformatikai feldolgozások készültek a CORIN CLC50 fedvény segítségével.
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Az ábrázolás céljából összevont kategóriák a következık:

Belterület: lakott területek (összefüggı és nem összefüggı település szerkezet),
ipari, kereskedelmi területek és közlekedési hálózatok, bányák, lerakóhelyek és építési
munkahelyek, mesterséges, nem mezıgazdasági zöldterületek.

Szántó: szántóföldek (nem öntözött szántóföldek, állandóan öntözött területek,
rizsföldek).


Szılı, gyümölcsös: állandó növényi kultúrák (szılık, gyümölcsösök, bogyósok).


Vegyes mezıgazdasági: vegyes mezıgazdasági területek (egynyári kultúrák
állandó kultúrákkal vegyesen, komplex mővelési szerkezet, pl. szılıhegyek, zártkertek,
elsıdlegesen
mezıgazdasági
területek,
jelentıs
természetes
formációkkal,
mezıgazdasági-erdészeti területek).

Rét, legelı: legelık (rét/legelı), cserjés és/vagy lágyszárú növényzet
(természetes gyepek, természetközeli rétek, átmeneti erdıs-cserjés területek), növényzet
nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek.


Erdı: erdık (lomblevelő erdık, tőlevelő erdık, vegyes erdık).


Vizenyıs terület: belsı (szárazföldi) vizenyıs területek (szárazföldi mocsarak,
tızeglápok)

1-4 ábra:

Álló- és folyóvíz: kontinentális vizek (folyóvizek, vízi utak, állóvizek).
Területhasználati arányok megoszlása
1%1%

20%

4%

12%

4%
3%

55%

Belterület

Szántó

Szılı, gyümölcsös

Vegyes mezıgazdasági

Rét, legelı

Erdı

Vizenyıs terület

Álló- és folyóvíz

A diagramról látható, hogy az alegységre döntı mértékben a szántóföldi mővelés a jellemzı, amit
az erdıgazdálkodás követ.
A CORIN CLC50 kategóriákat és a területfejlesztési ágazatban, a területrendezési tervek
készítésére bevezetett módszert (9/2007 (IV.3.) ÖTM rendeletet) a vízgyőjtıkre alkalmazva
elkészíthetı a vízgyőjtı területek biológiai aktivitásérték minısítése. A minısítés alapja a
területhasználat különbözı kategóriáihoz rendelt értékmutató súlyozott átlag számítása. Ha a
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kapott érték 2 alatti a vízgyőjtı biológiai aktivitásértéke rossz, ha 2-4 közötti, akkor gyenge, ha az
érték 4-6 között található, akkor közepes, 6 és 7,5 között jó, míg 7,5 súlyozott átlag felett a terület
kiváló minısítést kap.
1-5 ábra:

Vízgyőjtı területek minısítése biológiai aktivitásértékük alapján


Fontos a mezıgazdasági területekre kijuttatott agrokemikáliák (mőtrágyák,
növényvédı szerek) felhasználásának vizsgálata. A mőtrágyázott területek aránya 1998
óta tovább csökkent, de az ezredforduló után a csökkenés üteme lelassult, sıt BorsodAbaúj-Zemplén nagy részén növekedés tapasztalható. A vizsgált idıszakban a
növényvédı szerek közül a 172 leginkább veszélyesnek tartott rovarölı szerek által kezelt
területek nagysága több mint 5 %-kal nıtt, a gyomirtóval és gombaölı szerrel kezelt
területek nagysága viszont csökkent.

A talajok komplex környezeti érzékenységét összevetve a talajterheltségi
komplex mutatóval átfogó képet alkothatunk kistérségi szinten arról, hogy mely
térségekben kell fokozottabb figyelmet fordítani a talajvédelmi, agrotechnikai
beavatkozások fejlesztésére, a lokális és diffúz kibocsátások korlátozására, illetve a talaj
minıségi és mennyiségi védelmének kiemeltebb biztosítására.
Az alegység területhasználatainak helyszini elhelyezkedését a 1-2. térkép tartalmazza.

1.2.3 Gazdaságföldrajz
Az alegységben két jelentısnek számító ipari vállalkozás üzemel, az egyik a Nestlé Hungária Kft.
szerencsi csokoládégyára, míg a másik a Borsodi Sörgyár Zrt. bıcsi sörgyára. Jelentısnek számít
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a Tállyai kıbánya külszíni termelése is. Több kisebb ipari üzem mőködik pl. az alsózsolcai ipari
park területén.
Az alegység területére általánosságban a gazdasági elmaradottság jellemzı.
Az alegység úthálózatának gerincét a Hernád-völgyön végighaladó és Szlovákiával is kapcsolatot
termtı 3. sz. fóútvonal képezi. A közúti közlekedés másik fı iránya a Szerencsen áthaladó 37. sz.
fıút. Mindkét fıút igen forgalmas, ezért az elmúlt években jelentıs fejlesztések történtek (A 3. sz.
fıút esetében a nemzetközi elvárásokbak megfelelı útmegerısítési, szélesítési munkák folytak,
valamint több településnél a belterületet elkerülı új út épült. A 37. sz. fıút esetében a Miskolc –
Gesztely közötti szakasz 2x2 sávos kialakítást kapott)
A közúti fıvonalakkal szinte párhuzamos az alegységben lévı vasútvonalak nyomvonala is.
Szlovákiai kapcsolatot jelent a Hernád-völgyben végighaladó Miskolc – Tornyosnémeti vasútvonal.
Az alegység D-i részén halad keresztül a Miskolc – Szerencs vasútvonal. A Szerencs-patak
völgyén halad a Szerencs – Hidasnémeti szárnyvonal.
Az alegység valamennyi településén kiépített közmőves ivóvízellátó rendszer üzemel.
A települések közül 17 db regionális, míg 52 db kistérségi ivóvízellátó rendszerre csatlakozik. A
fennmaradó 53 db település önálló ivóvízellátó rendszerrel rendelkezik.
A tervezési alegységen belül 43 települést érint az ivóvízminıségjavító program, melynek során az
ivóvízminıségjavítás több esetben már meglévı jó minıségő ivóvízbázisra történı csatlakozást
jelent. A már mőködı ivóvízbázisokból kitermelt víz mennyisége ezáltal nıni fog, azonban ez
prioritást élvez az egyéb VKI-ben megfogalmazott célokkal szemben.
A tervezési területen lévı települések 55 %-a van szennyvízcsatornával ellátva. Az összegyőjtött
szennyvíz 20 db tisztítótelepen kerül kezelésre, ezek közül 19 telep alkalmas a III. fokozatú
tisztításra. A tisztított szennyvízek befogadói döntıen a Vadász patak, továbbá a területen lévı13
db kisebb patak, valamint a Hernád üzemvízcsatorna, a Takta övcsatorna és a Kis–Hernád. A 49
csatornázatlan település szennyvizei ellenırizetlen kialakítású győjtıkben kerülnek tárolásra, a
szippantott szennyvíz elszállított mennyisége nagyságrendekkel kevesebb a vízfogyasztás
mennyiségétıl. A tervezési területen 8 tisztítótelep fogad települési folyékony hulladékot,
szippantott szennyvízet.
Jelentıs vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések ellenırizetlen
szennyvízgyőjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken felhagyott
szennyvíztárolók nem szakszerő felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat továbbá a nem
megfelelıen kezelt szennyvíziszap elhelyezésének megoldatlansága.
Az alegységen belül 9 település érintett még a szennyvízprogram végrehajtásában. A keletkezı
szennyvizek tápanyagterhelésben többletet okoznak majd a felszíni vízfolyásokban, azonban a
szennyvízprogram végrehajtása a Víz Keretirányelv egyik fontos eleme, ezért kiemelt jelentıségő.
A Hernádon (a Hidasnémeti szelvényben) 400 m3/s-ot meghaladó árhullám levonulására nagyjából
10 éves gyakorisággal számíthatunk. Az árhullámok lefutása általában igen heves, csak néhány
napig tart. A jelentısebb árhullámok évi átlagos száma alig haladja meg az egyet. Az árhullámban
levonuló víztömeg nagysága jellemzıen néhány 10 millió m3, de szélsıséges esetben elérheti a
150-180 millió m3-t is.
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Az alegység területét három árvízvédelmi szakasz, – a 08.08. sz. Hernádnémeti-hernádszurdoki
(33,752 km), a 08.09. sz. Hidasnémeti-bıcsi (28,294 km) és a 08.10. sz. Inérhát-taktaföldvári
(43,349 km) – valamint 13 ártéri öblözet érinti. Az érintett öblözetek területe 464,66 km2, ebbıl
320,52 km2 mentesített.
Az alegység területét két belvízvédelmi szakasz érinti: a 08.04. Inérhát-Tiszadobi belvízvédelmi
szakasz, az Inérháti öblözet kivételével, és a 08.05. Prügy-Taktaföldvári belvízvédelmi szakasz
teljes területe, itt összesen 400 km hosszú belvízcsatorna található. A belvizeket összesen 3 db
vízügyi kezeléső szivattyútelep emeli át a Takta-övcsatornába és a Tiszába. A 08.04.sz. InérhátTiszadobi védelmi szakasz alegységre esı területén összesen 42,38 km vízügyi kezeléső csatorna
van. A Tiszadob-Kenézi szivattyútelep kapacitása 2,20 m3/s, befogadó a Tisza. A 08.05. sz. PrügyTaktaföldvári belvízvédelmi szakaszon 51,29 km vízügyi kezeléső csatorna épült ki, a Prügyi és
Taktaföldvári szivattyútelepek összkapacitása 7,03 m3/s, befogadó a Takta-övcsatorna és a Tisza.
A legnagyobb belvízi elöntés ezen a területen 1999. és 2006. tavaszán alakult ki, amikor közel
9 000 ha került elöntés alá.
A Takta bal partján Taktaharkánynál 1 db társulati üzemeltetéső, a Bazsi-pusztai szivattyútelep
található, mely a Tiszalúci-övcsatorna vizét emeli át a Taktába.
A tervezési alegység felszíni vízhasználatait a Hernádon a víz-energetikai vízhasználat, a
Bársonyos mentén a mezıgazdasági; a Szerencs-Takta vízrendszerben az öntözési vízkivétel; a
Taktaközi fıcsatorna vízgyőjtıjén a halászati célú vízhasznosítás jellemzi.
Az alegység legnagyobb ivóvíztermelı telepe a déli részén található Keleti Csúcsvízmő. Az
alegységen több települést ellátó, térségi vízmővek is találhatóak: Tokaj, Szerencs. Az alegységen
több települést ellátó, térségi felszín alatti vízre települt vízmővek a következık: Tokaj, Szerencs.

1.3

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés szereplıi

A VKI 3. cikkelye 7. pontja alapján az elıírások végrehajtásért felelıs úgynevezett Hatáskörrel
Rendelkezı Hatóságot 2003. december 22-ig ki kellett jelölni. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) pontja határozza meg a vízgyőjtıgazdálkodási terv összeállításáért felelıs szervezeteket. Ugyanezen rendelet 19 §-a alapján a
tervezésbe a „társadalom minél szélesebb körét”, azaz az érdekelteket, véleményezés céljából be
kell vonni. Továbbá a 4. § (2) pontja szerint az intézkedési programok elıkészítése során a
határokkal osztott vizekre vonatkozóan együtt kell mőködni az Európai Unió szomszédos
tagállamaival, míg a nem EU tagokkal törekedni kell a koordinációra, a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi szerzıdések,
megállapodások szabályai szerint.
A vízgyőjtı-gazdálkodási terveket – a különbözı tervezési szinteken – a vízgazdálkodási
tanácsokról szóló 5/2009 (IV.14.) KvVM rendelet szerint megalakult testületek hagyják jóvá.
1.3.1 Hatáskörrel rendelkezı hatóság
Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv elıírásainak végrehajtására a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium (KvVM, H-1011 Budapest, Fı utca 44-50.), a hatáskörrel rendelkezı hatóság.
A KvVM felelıs:
a koordinációért és a vízgyőjtı gazdálkodási terv elkészítéséért
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az Európai Unió Bizottsága felé történı jelentésért
A KvVM illetékessége a Duna vízgyőjtı kerületen belül, az ország teljes területére kiterjed.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata a stratégiai irányítás, az Európai Unió
intézményeivel való kapcsolattartás, közremőködés a Duna vízgyőjtı-kerület nemzetközi tervének
összeállításában, és a VKI végrehajtásáról szóló jelentések elkészítése.
1-4 táblázat: Érintett országos közigazgatási szervek
Minisztérium
Önkormányzati Minisztérium

Országos szerv 1.
Közigazgatási hivatalok

Országos szerv 2.
Építésügyi Hatóság

Országis Katasztrófavédelmi
Fıigazgatóság
Egészségügyi Minisztérium

Országos Tisztifıorvosi Hivatal

Országos Környezetegészségügyi
Intézet
Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdıügyi Fıigazgatóság
Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézet

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Szociálpolitikai Tanács
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési
Tanács
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési
Intézet

Egyenlı Bánásmód Hatóság
Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

Vízgazdálkodási Társulatok Országos
Szövetsége
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény- Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Állattenyésztési Igazgatóság
Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatóság
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Minisztérium

Országos szerv 1.

Országos szerv 2.
Földmővelésügyi Igazgatóság
Élelmiszer- és takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság

Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Országos Területfejlesztési Tanács

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fıfelügyelıség
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium

Magyar Energia Hivatal
Országos Atomenergia Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság

Honvédelmi Minisztérium
Külügyminisztérium
Központi Statisztikai Hivatal

1-5 táblázat: Érdekképviseleti szervek, civilek
Szervezet típus
1.

Vízügy

Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Vízközmő
Szövetség

2.

Környezetvédelmi szervezetek

Országos Környezetvédelmi Tanács, Környezeti
Tanácsadó Irodák Hálózata
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Szervezet típus
3.

Természetvédelmi szervezetek

Magyar Természetbarát Szövetség, WWF

4.

Önkormányzati, regionális szövetségek, fejlesztési
tanácsok

Magyar Urbanisztikai Tanács, Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége,
területfejlesztési Régiók Egyeztetı Tanácsa

5.

Mezıgazdaság

MOHOSZ, Terméktanácsok Szövetsége

6.

Ipar /élelmiszeripar

Magyar Ipartestületek Országos Szövetsége,
Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége,
Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács

7.

Erdészet, vadgazdálkodás

Országos Erdészeti Egyesület

8.

Építésügy

Magyar Építész Kamara

9.

Turizmus

Magyar Víziturisztikai Szövetség

10.

Bányászat

Magyar Bányászati Szövetség

11.

Tudományos szervezetek

MTA és szakintézményei, egyetemek, fıiskolák
kutatóintézetek, Magyar Mérnöki Kamara

1.3.2 A tervezést végzı szervezetek
A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek elkészítése az ágazati szervek feladata:
országos tervet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Budapest (VKKI) állítja
össze, ugyanakkor feladata a tervezés országos koordinációja;
részvízgyőjtı tervek elkészítéséért és a részvízgyőjtın belül a tervezés koordinációjáért négy
igazgatóság felel:

Gyır

Duna részvízgyőjtı: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,


Tisza részvízgyőjtı:
Igazgatóság. Szolnok

Pécs

Közép-Tisza-vidéki

Környezetvédelmi

és

Vízügyi

Dráva részvízgyőjtı: Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,


Balaton részvízgyőjtı:
Igazgatóság, Székesfehérvár;

Közép-dunántúli

Környezetvédelmi

és

Vízügyi

A 42 alegységi terv elkészítése és helyi szinten az érdekeltek bevonása a területileg illetékes 12
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság feladata:
A Hernád-Takta alegység tervezését koordináló
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (É-KÖVIZIG).
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A tervezésben érintett KÖVIZIG-ek mőködési területük alegységre vonatkoztatott aránya szerint a
következık:
1-6 táblázat: Alegység terüleén érintett KÖVIZIG
KÖVIZIG neve

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

KÖVIZIG

az alegységre esı
esı

rövidített neve

mőködési terület (ha)

ÉKÖVIZIG

191.669

terület %

100

A tervek elkészítésében közremőködnek a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelıségek, valamint a védett természeti területek tekintetében a nemzeti park
igazgatóságok. A Hernád – Takta alegység vonatkozásában az illetékes felügyelıség az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelıség (ÉMI-KTVF, Miskolc).
Az érintett nemzeti park igazgatóság az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (ANPI, Aggtelek).
A tervek elkészítésében vállalkozási szerzıdés keretében központi és területi szakértık, tervezık
vesznek részt, név szerint az ÖKO Zrt. vezette Konzorcium, amelynek tagjai: ÖKO Zrt. Környezetei,
Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, szolgáltató és Fejlesztési Zrt., Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék, VTK Innosystem Víz,
Természet- és Környezetvédelmi Kft., VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervezı,
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., RESPECT Tanácsadó és Szolgáltató Kft és számtalan
alvállalkozója.
1.3.3 Határvízi kapcsolatok
Nemzetközi egyezmények:
74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló
együttmőködésrıl szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetésérıl
Kétoldalú határvízi egyezmények:
Szlovák Köztársaság:

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a
Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási
kérdéseinek szabályozásáról

1999/17. Nemzetközi Szerzıdés a Szlovák – Magyar Kormányok között, a
környezetvédelem és természetvédelem terén való együttmőködésrıl

A Szlovák–Magyar Határvízi Bizottsági ülések jegyzıkönyveit az 1-2. melléklet
tartalmazza.

Az alegység vonatkozásában az együttmőködı szervezetek:
Hernád tekintetében: Magyar Szlovák HVB, Tisza és mellékfolyói albizottság
Résztvevık:
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Magyar oldal:
Vezetıje: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Tagjai: Érintett Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
Szlovák oldal:
Vezetıje: Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma
Tagjai: Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat Kassai Kirendeltsége (SVP s.p. OZ Kosice)
1.3.4 Érintettek
a) a tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási tervet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok;
b) a részvízgyőjtıre vonatkozó vízgyőjtı-gazdálkodási tervet a Részvízgyőjtı Vízgazdálkodási
Tanácsok;
c) az országos vízgyőjtı-gazdálkodási tervet az Országos Vízgazdálkodási Tanács.
1-7 táblázat: Egyéb érintett országos és területi szervek
A szervezet neve

A szervezet megyei vagy területi illetékességő
szervezete

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete (Eger)

ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete (Miskolc)
ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi
Intézete (Encs)
ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki,
Sátoraljaújhelyi Tokaji Kistérségi Intézete (Szerencs)
ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezıcsáti, Mezıkövesdi Kistérségi
Intézete (Tiszaújváros)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Észak-magyarországi Regionális Felügyelısége (Eger)

NFH ÉMRF Miskolci Kirendeltsége

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Vízgazdálkodási Társulat
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A szervezet neve

A szervezet megyei vagy területi illetékességő
szervezete
Hernádtérségi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat
(Encs)
Taktaközi Vízgazdálkodási Társulat (Szerencs)

Falugazdász Területi Központok
Szerencs Falugazdász Területi Központ
Encs Falugazdász Területi Központ
Nemzeti Park Igazgatóságok
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Jósvafı)
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger)
Földhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal

Edelényi Körzeti Földhivatal
Encsi Körzeti Földhivatal
Miskolci Körzeti Földhivatal
Szerencsi Körzeti Földhivatal

Állami erdıgazdaságok
Északerdı Erdıgazdálkodási Zrt.
Egererdı Erdészeti Zrt.
Területi Vízgazdálkodási Tanács
Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács
Zöldhatóság
Észak-magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
Víziközmő Társulatok,
Víz- és csatornamővek
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A szervezet neve

A szervezet megyei vagy területi illetékességő
szervezete

ArlóVíz-KommunálisKft.
Borsod-Bau2000 Közmőépítı Kft.
Bódva Közmő Kft.
Borsodi Közszolgáltató Kht.
Clair-Tech Kft.
Cser-Komkra Kft.
Domaszolg Kft.
ÉMK Kft.
ÉRV Zrt.
GW-Borsodvíz Kft.
Keviterv Plusz Kft.
Kurmai és Társa Kft.
MIVÍZ Kft.
Nádasd Kft.
Ózdi Vízmő Kft.
Szakáldi Víziközmő Közszolg. Intézmény
Szentjakab-Clair Kft.
Tiszaszolg 2004 Kft.
Önkormányzatok, egyéb érdekvédelmi szervezetek
BAZ Megyei Területfejlesztési Tanács (Borsod-AbaújZemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht.
B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanács
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A szervezet neve
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A szervezet megyei vagy területi illetékességő
szervezete
Encs Kistérségi Többcélú Társaság
Szerencs Kistérségi Többcélú Társaság
Szikszó Kistérségi Többcélú Társaság
Gönc Kistérségi Többcélú Társaság

Észak-Magyarországi Régió

Szerencs kistérség
Encsi kistérség
Szikszó kistérség
Gönc kistérség

Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
Települési Önkormányzatok

lásd az 1-3 mellékletben

Kamarák
Magyar Agrárkamara

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara (Miskolc)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Magyar Mérnöki Kamara

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Horgászszövetségek
Magyar Országos Horgász Szövetség

Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szövetsége (Miskolc)

Turizmus
Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi
Bizottság (Eger)
Észak-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság
(Szolnok)
Falusi Turizmus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Egyesülete (Miskolc)
Heves megyei Falusi Turizmus Egyesület (Eger)
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A szervezet neve

A szervezet megyei vagy területi illetékességő
szervezete

Falusi Turizmus Nógrád Megyei Egyesülete

1.4

Víztestek jellemzése

A víztest a Víz Keretirányelv egyik legfurcsábban hangzó kifejezése, azonban a megfelelı
értelmezés miatt elkerülhetetlenül használandó fogalom. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés
legkisebb alapelemei a víztestek. Az irányelv meghatározása szerint a
„felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentıs elemét jelenti, amilyen egy tó,
egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, ezeknek egy része, átmeneti víz, vagy a
tengerparti víz egy szakasza., míg a
“felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható
részét jelenti.
A víztest határok megállapításakor természeti, adminisztratív és politikai szempontok is szerepet
játszanak. Ennek eredményeként a hagyományos folyó, tó, vagy vízföldtani tájegységgel
megegyezı és attól eltérı lehatárolások születtek. A hagyományossal egyezı lehatárolás, amikor
egy vízfolyás, pl. Vasonca-patak egy víztest, tavaknál a Kengyel-tó egy víztestként lett kijelölve,
felszín alatti víztesteknél a Villányi-hegység, vagy a Büki termálkarszt rög különálló vízföldtani
egységek és felszín alatti víztestek is. Gyakori azonban, hogy egy folyó, vagy tó, vagy vízadó több
víztestre osztódik fel, pl. vízfolyás – Hernád alsó víztest és Hernád felsı víztest, állóvíz –
Velencei-tó nádas-lápi terület víztest és Velencei-tó nyílt vizes terület víztest, felszín alatti – DunaTisza-közi Hátság – Duna-vízgyőjtı északi rész víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – Duna-vízgyőjtı
déli rész víztest, Duna-Tisza-közi Hátság – Tisza-vízgyőjtı északi rész víztest, Duna-Tisza-közi
Hátság – Tisza-vízgyőjtı déli rész víztest. Másik véglet, a hasonló, általában önmagukban nem
jelentıs medrek, vízadók csoportos kijelölése víztestként, pl. vízfolyás – Vadász-patak felsı
vízrendszere víztest, vagy állóvíz – Peresi holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;
Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág) víztest, illetve felszín alatti vizek esetében általában a
hegyvidéki víztestek (Mecsek víztest, Mátra víztest, Kıszegi-hegység, Vas-hegy víztest, stb.)
Magyarországon, tehát a VKI fogalom meghatározásait követve, a következı víztest fajták
találhatók meg:


felszíni szárazföldi vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek,


erısen módosított kategóriába sorolt víztestek olyan felszíni vizek, amelyek az
emberi tevékenység eredményeként jellegében jelentısen megváltoztak;


a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; és



felszín alatti víztestek.

A víztestek elhelyezkedésének bemutatása kategóriánként az 1-3. térképtıl az 1-10. térképig
található.
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1.4.1 Vízfolyás víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “Vízfolyás” egy olyan szárazföldi víztestet jelent, amely nagyobbrészt
a földfelszínen folyik, de amely útjának egy részén a felszín alatt is áramolhat.
A vízfolyás víztestek Magyarország 1:100 000-es méretarányú vízhálózat térképe alapján lettek
kijelölve úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jól meghatározható
pontban, például torkolat, vagy jelentıs keresztmőtárgy legyenek. A vízfolyások a típusváltásnál
szakaszokra tagolódnak, vagy a kisebb vízfolyások csoportba foglalása gyakori. A VKI által elıírt
kötelezı tipológiai elemek a tengerszint feletti magasság, a vízgyőjtı-terület nagysága, a geológia
mellett választott jellemzıként a mederanyagot használta fel a magyarországi vízfolyások
differenciálásához.
Az irányelv alapján - a vízfolyások esetében - a 10 km2–nél nagyobb vízgyőjtıvel rendelkezı
víztesteket már ki kell jelölni, mint a vízhálózat jelentıs elemét. A vízfolyások típusainak
meghatározása a következı elemekre épül:

a magassági viszonyok és a terepesés szerint elkülönített régiók: hegyvidéki,
dombvidéki, síkvidéki;

a hidro-geokémiai jelleg szerinti megkülönböztetés: szilikátos, meszes, vagy
szerves;

a mederanyag szemcsemérete alapján: durva (szikla, kıtörmelék, kavics,
homokos kavics), közepes (durva- és finomhomok) és finom (kızetliszt, agyag);

a vízgyőjtık mérete: nagyon nagy (>10 000 km2) nagy (1000-10 000 km2),
közepes (100-1000 km2), vagy kicsi (10-100 km2);


nagyon kicsi esés (síkvidéki területeken jellemzı).

1-8 táblázat: A vízfolyások típusai
Típus
száma

Al-ökorégió

Hidrogeokémiai
jelleg

Mederanyag

Vízgyőjtı méret

Hazai
hagyományos
elnevezés

1

hegyvidék

szilikátos

durva

kicsi

Patak

2

hegyvidék

meszes

durva

kicsi

Patak

3

hegyvidék

meszes

durva

közepes

Kisfolyó

4

dombvidék

meszes

durva

kicsi

Patak

5

dombvidék

meszes

durva

közepes

Kisfolyó

6

dombvidék

meszes

durva

nagy

közepes folyó

7

dombvidék

meszes

durva

Nagyon nagy

Nagyfolyó

8

dombvidék

meszes

közepes-finom

kicsi

Csermely

9

dombvidék

meszes

közepes-finom

közepes

Kisfolyó

10

dombvidék

meszes

közepes-finom

nagy

közepes folyó

11

síkvidék

meszes

durva

kicsi

12

síkvidék

meszes

durva

közepes

Kisfolyó

13

síkvidék

meszes

durva

nagy

közepes folyó

14

síkvidék

meszes

durva

nagyon nagy

nagy folyó

15

síkvidék

meszes

közepes-finom

kicsi

Csermely
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Típus
száma

Al-ökorégió

Hidrogeokémiai
jelleg

Mederanyag

Vízgyőjtı méret

Hazai
hagyományos
elnevezés

16

síkvidék

meszes

közepes

kicsi és kiseséső

Ér

17

síkvidék

meszes

közepes

közepes és kiseséső

18

síkvidék

meszes

közepes

közepes

Kisfolyó

19

síkvidék

meszes

közepes

nagy

közepes folyó

20

síkvidék

meszes

közepes

nagyon nagy

Nagyfolyó

21

síkvidék

szerves

-

kicsi

22

síkvidék

szerves

-

közepes

23

Duna, Gönyő felett

24

Duna, Gönyő és Baja között

25

Duna, Baja alatt

Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai- morfológiai és fizikai-kémiai,
valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzık típusonkénti leírását - biológiai,
fiziko-kémiai és hidro-morfológiai elemeit - az 1-4. melléklet tartalmazza.

Az alegység területén lévı 24 db vízfolyás víztestbıl 20 db víztest természetes kategóriájú, melyek
jellemzıen kis- és közepes méretőek, illetve van két nagy vízgyőjtıvel rendelkezı víztest is.


4 db Hegyvidéki – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyőjtıjő,



4 db Dombvidéki – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyőjtıjő,



1 db Dombvidéki – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyőjtıjő,



1 db Dombvidéki – meszes – durva – nagy vízgyőjtıjő



6 db Dombvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyőjtıjő



2 db Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes vízgyőjtıjő



1 db Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyőjtıjő,



1 db Síkvidéki – meszes – durva – nagy vízgyőjtıjő

Az alegység határos a 2-5, 2-6, és a 2-17-es alegységekkel. A víztestek közül a Takta-Övcsatorna
észak közvetlen kapcsolatban van a 2-6-os Sajó a Bódvával vízgyőjtı alegységben elhelyezkedı
Takta-Övcsatorna dél megnevezéső víztesttel. A többi víztest sak közvetett kapcsolatban van a
2-6-os alegységben elhelyezkedı Sajó folyóval, mint a Hernád befogadójával.
Az alegységben két olyan víztest található, amely országhatáron átnyúló vízgyőjtıvel rendelkezik.
Ezek a Hernád felsı és a Szartos-patak.
1-9 táblázat: Természetes kategóriájú vízfolyás víztestek
Azonosító

Víztest neve

Víztest típusának leírása

AEP280

Aranyos-patak alsó

4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyőjtı

AEP281

Aranyos-patak felsı

1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyőjtı
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Azonosító

Víztest neve

Víztest típusának leírása

AEP340

Boldogkıváraljai-és Tekeres-patak

1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyőjtı

AEP341

Boldogkıváraljai-patak

4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyőjtı

AEP386

Csenkı-patak

1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyőjtı

AEP486

Fennsíki-csatorna vízrendszere

8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyőjtı

AEP508

Garadna-patak

8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyőjtı

AEP517

Gilip-patak

8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyőjtı

AEP527

Gönci-patak alsó

4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyőjtı

AEP526

Gönci-patak felsı

1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyőjtı

AEP565

Harangod-ér vízrendszere

8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyőjtı

AEP579

Hernád alsó

13 Síkvidéki - meszes - durva - nagy vízgyőjtı

AEP580

Hernád felsı

6 Dombvidéki - meszes - durva - nagy vízgyőjtı

AEP676

Kis-Hernád a Bélus-patakkal

9 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - közepes vízgyőjtı

AEP976

Szartos-patak

5 Dombvidéki - meszes - durva - közepes vízgyőjtı

AEQ006

Szerencs-patak felsı

4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyőjtı

AEQ030

Takta-övcsatorna dél

18 Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyőjtı

AEQ029

Takta-övcsatorna észak

9 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - közepes vízgyőjtı

AEQ089

Vadász-patak felsı vízrendszere

8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyőjtı

AEQ100

Vasonca-patak

8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyőjtı

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését a 1-3. és 1-4. térképek mutatják be.

1.4.2 Állóvíz víztestek
A Víz Keretirányelv szerint a “Tó” egy szárazföldi felszíni állóvíz-testet jelent, így tavainkat állóvíz
víztestekbe soroljuk.
Az állóvizeknél önálló víztestként az 50 hektárnál nagyobb, nem völgyzárógátas tavak kerültek
kijelölésre. A tipológia a természetes eredető állóvíz víztestekre vonatkozóan került
meghatározásra az alábbi szempontok szerint:

1-10 táblázat: Állóvíz víztesek tipológiájának szempontjai
Szempont

Kategória

Értéktartomány

kis területő

0,5-10 km²

Vízfelület kiterjedése

közepes területő

10-100 km²

nagy területő

>100 km²

Átlagmélység

sekély (nem rétegzıdı)

<3 m
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Szempont

Kategória

Értéktartomány

közepes mélységő (rétegzıdı átmeneti)

3-7 m

Tengerszint feletti magasság
Hidrogeokémiai jelleg

Nyílt vízfelület aránya

mély (rétegzıdı)

>7 m

síkvidéki

<200 mBf

szerves

-

szikes

-

meszes

-

nyílt vízfelülető

nyílt vízfelület >33%

benıtt vízfelülető

nyílt vízfelület <33%

3

Vízborítás

idıszakos*

-

állandó

-

Így végül az állóvizekre vonatkozó tipológia 19 természetes típust különböztet meg a fenti
szempontok figyelembe vételével, melyet az alábbi táblázat mutat be.
1-11 táblázat: Az állóvizek típusai

3

Típus
száma

Hidrogeokémiai
jelleg

Felület
kiterjedése

Mélység

Nyílt vízfelület
aránya

Vízborítás

1

szerves

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

Idıszakos

2

szerves

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

Állandó

3

szerves

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

Állandó

4

szikes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

Idıszakos

5

szikes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

Idıszakos

6

szerves

közepes területő

sekély

benıtt vízfelülető

Állandó

7

szikes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

Állandó

8

szikes

közepes területő

sekély

benıtt vízfelülető

Állandó

9

szikes

közepes területő

sekély

nyílt vízfelülető

Állandó

10

meszes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

Idıszakos

11

meszes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

Idıszakos

12

meszes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

Állandó

13

meszes

kis területő

sekély

nyílt vízfelülető

Állandó

14

meszes

kis területő

közepes mélységő

nyílt vízfelülető

Állandó

15

meszes

közepes területő

sekély

nyílt vízfelülető

Állandó

16

meszes

nagy területő

közepes mélységő

nyílt vízfelülető

Állandó

19

szerves

közepes területő

sekély

nyílt vízfelülető

Állandó

20

szikes

kis területő

sekély

benıtt vízfelülető

Állandó

22

meszes

közepes területő

sekély

benıtt vízfelülető

Állandó

*Idıszakosnak tekinthetık az évente kiszáradó asztatikus, ill. a hazai felmérési adatok alapján az 5 évente legalább egyszer

kiszáradó szemisztatikus állóvizek.
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Minden egyes típusra egy, az arra a típusra jellemzı hidrológiai- morfológiai és fizikai-kémiai,
valamint biológiai minta határozható meg. A referencia jellemzık típusonkénti leírását - biológiai,
fiziko-kémiai és hidro-morfológiai elemeit - az 1-5. melléklet tartalmazza.

Az alegység területén kijelölt 3 db állóvíz víztestbıl 2 db természetes képzıdmény.
1-12 táblázat: Természetes kategóriájú állóvíz víztestek
Azonosító

Víztest neve

Víztest típusának leírása

AIH088

Kengyel-tó

12 Meszes – kis területő – sekély – benıtt vízfelülető – állandó

AIH132

Tiszaluci Holt-Tisza

14 Meszes – kis területő – közepes mélységő – nyílt vízfelülető – állandó

Az állóvíztestek térbeli elhelyezkedését az 1-5. és 1-6. térképek mutatják be.

1.4.3 Erısen módosított és mesterséges víztestek
A Víz Keretirányelv speciális fogalma az “erısen módosított víztest” egy olyan felszíni víztestet
jelent, amely emberi tevékenységbıl származó fizikai változások eredményeként jellegében
lényegesen megváltozott, és amelyet a tagállam ekként kijelölt. Az erısen módosított kategóriába
sorolt víztestek természetes eredetőek, azonban hidrológiájuk és/vagy morfológiájuk emberi
hatásra jelentısen megváltozott. Az ember által okozott változás olyan mértékő és továbbra is
fenntartandó – a módosítás indokoltsága miatt -, hogy a víztest vízfolyás/állóvíz kategóriát váltott,
vagy a jó állapot nem érhetı el.
A keretirányelv által használt másik fontos felszíni vizes kategória a “mesterséges víztest”, amely
egy emberi tevékenységgel létrehozott felszíni víztestet jelent. Leegyszerősítve ebbe a
kategóriába azokat a víztesteket soroljuk, ahol a vízfelület létrehozása elıtt szárazulat volt.
Általában ebbe a csoportba sorolhatók a csatornák, bányatavak és halastavak.
A természetes állapotú, az erısen módosított és a mesterséges víztestek között a határvonal
meghúzása nem könnyő feladat. Gyakori például, hogy a csatornát egy régi vízfolyás medrét
követve alakítják ki, ezért csak nevében „mesterséges” a víztest, pl. Hejı-fıcsatorna. Az erısen
módosított állapot kijelölése több lépcsıben történik:

A víztest hidromorfológiai viszonyait jelentısen módosító beavatkozás
azonosítása (a hazai értelmezés szerint az számít jelentısnek, ami a víztest eredeti típusa
szerinti jó állapot elérését akadályozza).

Ennek a beavatkozásnak a megszüntetése milyen egyéb cél/igény
elérését/kielégítését veszélyezteti, és ez beletartozik-e a VKI által megadott körbe
(környezeti cél, hajózás, tározás ivóvíz és öntözés célra, energiatermelés, árvíz- és
belvízvédelem, rekreáció, egyéb fontos célok, igények).

Meg lehet-e oldani az adott igény kielégítését más, a jó állapot elérését nem
befolyásoló módon, illetve annak megvalósítása nem jár-e aránytalan költségekkel, illetve
a társadalom támogatja-e?
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A következı táblázat a fenti lépéseket foglalja össze.
1-13 táblázat: Az erısen módosított víztest kijelölés lépései
A jelentıs
hidromorfológiai
elváltozás oka,
amelynél felmerül, hogy
fenn kell tartani
Völgyzárógátas tározó

A kiemelt fontosságú cél
(emberi igény)

Az aránytalan költségre
vonatkozó elemzés
jelentısége

ivóvíz célra, árvízcsúcs
csökkentésre, hőtıvízre,
öntözésre, üdülési és
rekreációs célokra
(A halgazdasági
hasznosítás nem tartozik a
kiemelt célok közé!)
vízenergia-termelés,
öntözési célú medertározás,
ökológiai vízpótlás

A társadalom bevonása
beemeli-e a halgazdaságot
az egyéb jelentıs
tevékenységek közé?
A megszüntetés nagy
valószínőséggel, aránytalan
következményekkel jár.
Völgyzárógátas tározók
estén ld. elızı sort.
A nagy folyókon létesült
duzzasztó-mővek elbontása
nagy valószínőséggel,
aránytalan
következményekkel jár.

Árvízvédelmi töltések
miatt elzárt mellékágak,
holtágak mélyárterek.
(Bizonytalan!)

árvízvédelem

A mentett oldali vízpótlás
megvalósíthatóságán múlik
(a költségek és a társadalmi
támogatottság dönti el).

Árvízvédelmi töltések
(depóniák) síkvidéken és
dombvidéki nagy
folyókon.

árvízvédelem

Az árvédelmi töltések
áthelyezése általában túl
nagy költséget jelent.

Árvízvédelmi töltések
(depóniák) dombvidéki
kis és közepes
vízfolyásokon.
(Bizonytalan!)
Nagy folyók
szabályozottsága.
(Bizonytalan!)

árvízvédelem

dombvidéki kis és közepes
vízfolyásokon a költségek és
a társadalmi támogatottság
dönti el.

árvízvédelem

Belvízcsatorna, kettıs
mőködéső csatorna,
öntözıcsatorna.

belvízvédelem, öntözési
célú medertározás

Vízmegosztás.

vízenergia-termelés,
árvízvédelem, regionális
öntözés

Nagy folyók jelentıs
szabályozottságának
megszüntetése általában túl
nagy költséget jelent,
enyhén szabályozott
szakaszokon elképzelhetı
javító intézkedés –
egyedileg vizsgálandó.
Belvízcsatornák esetén
elvileg az dönti el, hogy
kialakítható-e olyan
vízvisszatartáson alapuló
belvízvédelem, amely nem
igényli a természetes
vízfolyás ilyen célú
igénybevételét, gyakorlatilag
az érdekeltek a fenntartás
mellett fognak szavazni.
Az energiatermelés
jelentısége miatt a
megszüntetés általában
nem reális.

Duzzasztás
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A kijelölés módja

Völgyzárógátakkal
jelentısen befolyásolt
víztestek.

Ahol a tározó és
duzzasztás együtt
jelentkezik, mint jelentıs
hatás.
Duzzasztás miatt
jelentısen befolyásolt
víztestek nagy síkvidéki
folyókon.
Valamennyi víztest, amely
a keresztirányú
átjárhatóság miatt
jelentısen befolyásolt.
Valamennyi nagy folyó és
minden síkvidéki víztest,
ahol a hullámtér
szélessége nem
megfelelı.
Dombvidéki vízfolyások
közül azok, ahol a
hullámtér/pufferzóna túl
keskeny.
Szabályozott nagy folyók
víztestei.

Azok a síkvidéki kis és
közepes vízfolyások,
amelyek betöltenek
belvízvédelmi vagy
öntözési (kettıs
mőködéső) funkciót, és
tározás, duzzasztás,
vízjárás vagy morfológiai
viszonyok miatt jelentısen
befolyásoltak.
Energia célú elterelés
miatt jelentısen
befolyásolt víztestek.
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A jelentıs
hidromorfológiai
elváltozás oka,
amelynél felmerül, hogy
fenn kell tartani
Jelentıs vízbevezetések.

A kiemelt fontosságú cél
(emberi igény)
ökológiai célú vízpótlás

Az aránytalan költségre
vonatkozó elemzés
jelentısége
Az ökológiai célú vízpótlás
fenntartása indokolt.

A kijelölés módja

Azok a víztestek, ahol
egyéb célú vízelvonást
jelöltek – (ellenırizni kell
az okát)

Az alegység területén lévı 23 db vízfolyás víztestbıl 2 db mesterséges, 2 db pedig erısen
módosított kategóriába lett besorolva.
A mesterséges kategóriába sorolt Bársonyos-öntözı fıcsatorna és a Taktaközi-öntözı fıcsatorna
létesítésének és jelenlegi üzemeltetésének elsıdleges célja az öntözıvíz biztosítás és a vízpótlás.
Az erısen módosított kategóriába sorolt Szerencs-patak alsó és Vadász-patak (alsó) víztestek
esetében az erısen módosított állapotba sorolást és az erısen módosított állapot fenntartását a
vizek kártételei elleni védelem biztosítása, az érintett települések árvízvédelme indokolja.

1-14 táblázat: Vízfolyás víztesthez hasonló víztestek
Azonosító

Víztest neve

Víztest
kategória

Hasonló típus leírása

AEP306

Bársonyos-öntözıfıcsatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi vízgyőjtıjő
típushoz hasonló csatorna

AEQ007

Szerencs-patak alsó

erısen módosított

dombvidéki - meszes - durva - közepes vízgyőjtıjő
típushoz hasonló

AEQ031

Taktaközi-öntözıfıcsatorna

mesterséges

síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi vízgyőjtıjő
típushoz hasonló csatorna

AEQ088

Vadász-patak

erısen módosított

dombvidéki - meszes - közepes-finom - közepes
vízgyőjtıjő típushoz hasonló

Az alegység területén kijelölt 3 db állóvíz víztestbıl 1 db mesterséges úton, kavicsbányászat
következtében jött létre.
1-15 táblázat: Állóvízhez hasonló víztestek
Azonosító

AIG924

Víztest neve
Alsózsolca I. kavicsbánya

Víztest
kategória
mesterséges

Hasonló típus leírása
meszes – kis területő – mély – nyílt vízfelülető – állandó
típushoz hasonló bányató

A vízhálózatot és a víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-3, 1-4, 1-5. és 1-6. térképek mutatják be.
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1.4.4 Felszín alatti víztestek
A Víz Keretirányelv a következı felszín alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:
“Felszín alatti víz” jelenti mindazt a vizet, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el,
és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal.
„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható
részét jelenti.
“Víztartó” olyan felszín alatti kızetréteget vagy kızetrétegeket, illetve más földtani
képzıdményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztı képessége lehetıvé teszi a felszín alatti
víz jelentıs áramlását, vagy jelentıs mennyiségő felszín alatti víz kitermelését.
A felszín alatti víztest lehatárolás és jellemzés módszertana az irányelv hatályba lépését követıen
fokozatosan fejlıdött ki. Az elsı lehatárolás 2004. december 22-én készült el, ezt követı
felülvizsgálat eredménye a jelenleg érvényes kijelölés, amely 2007. december 22-e óta hatályos. A
magyar módszertan legfontosabb elemeit „a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól”
szóló 30/2004 (XII.30.) KvVM rendelet határozza meg.
Magyarországon valamennyi felszín alatti víz része valamely víztestnek. Felszín alatti vizeinket
széleskörően hasznosítjuk, így az átlagosan 10 m3/nap-nál nagyobb hozammal megcsapolt
vízadók az ország teljes területén elıfordulnak. A víztestek felsı határa a legelsı felszín alatti
vízfelszín, míg alsó határa a már nem vizet, hanem kıolajat tároló kızetek, vagy az úgynevezett
„medence aljzat”.
A felszín alatti víztestek elsı lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként
háromféle vízföldtani fıtípus különíthetı el:


Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kızetekben



Karszt (csak a fıkarsztba sorolható) a karbonátos kızetekben


Vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételő kızeteiben (kivéve a
fıkarszt).
A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedéső, hidraulikailag összefüggı felszín
alatti víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár
vastagságának megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felsı néhány 10 m-es
repedezett zónáját is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki víztest-csoporttal közös határát) az
alsó- és felsı- pannon határ felszíni metszése adja. A porózus víztestek kód jele: „p”.
A karszt víztestek Magyarország területén - a porózus után - a második legfontosabb regionális
jelentıségő vízadó képzıdmény, amelyek a mezozoós – elsısorban triász korú – karbonátos,
repedezett, karsztosodott összletben fordulnak elı, ez az úgynevezett fıkarszt-víztároló. Velük
szoros hidraulikai kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt, ezek a képzıdmények alkotják a
karszt víztestek csoportját. Alárendelten júra és kréta, valamint paleozoós mészkövek is a
„fıkarsztba” sorolhatók. A karszt víztestek – amelyeknek részei a lezökkent, mélyben futó karszt
nyúlványok is - lehatárolásában tükrözıdnek a hagyományos vízföldtani tájegységek. A karszt
víztestek kódjele: „k”.
A hegyvidéki víztestek nevükhöz hően a hegyvidéki területeken találhatóak. Ehhez a víztest
fıtípushoz – a karszt víztestek csoportjába soroltakon kívül – változatos földtani képzıdmények
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tartoznak, amelyek kora a quartertıl a mezozoikumon át a paleozoikumig terjed, egyaránt
elıfordulnak bennük porózus, repedezett és karsztosodott vízadók. A fı-karsztvíztárolóhoz nem
sorolt karbonátos képzıdmények a hegyvidéki víztest részei. A térképeken a karszt víztestek
felszíni kibúvásai a hegyvidéki víztestekben „folytonossági hiányként” jelennek meg. A hegyvidéki
víztestek kódjele: „h”.
A porózus és karszt víztestek esetében a második lehatárolási szempont a vízhımérséklet:


Hideg vizek (kitermelt víz hımérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)



Termálvizek (kitermelt víz hımérséklete magasabb, mint 30°C)

Magyarország sajátos geotermális adottságai következtében az ország jelentıs részén tárhatunk
fel 30 foknál melegebb vizeket. A hideg és termál víztesteket a 30°C-os izoterma felület választja
el. Ugyan a karszt víztestek esetében is a 30°C-os izoterma felület választja el a hideg és a termál
karszt víztesteket, a hegységek tektonikai szerkezetébıl adódóan a hideg és a termál karszt
víztesteket - az egyszerőbb kezelhetıség érdekében - egymás mellett elhelyezkedıknek tételezték
fel. A lehatárolási módszertan másik egyszerősítési eredménye, hogy a hegyvidéki víztesteknél
nem különítünk el termál víztesteket. A termál víztestek kódjele: a fıtípus kódjelet követı „t”.
A porózus víztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki víztestek esetében a következı
lehatárolási szempont az érzékenység:


Sekély (hagyományosan un. „talajvíz”)



Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

A sekély víztest érzékenysége több szempontból is megmutatkozik:
- a sekély vízadók erıteljes meteorológiai hatás alatt álló felszín alatti vizek, amelyek vízjárása
különbözik a mélységi vizekétıl;
- a sekély vízadók a felszíni vizekkel közvetlen kapcsolatban állnak (kiemelt szerepük van a felszín
alatti víztıl függı ökoszisztémáknál);
- a sekély vízadók vize – a légköri kapcsolat miatt - természetes vízminısége különbözik a
mélyebben lévıktıl (sótartalom, oxigén háztartás, hımérséklet, ion összetétel);
- a sekély víztestek emberi hatásoknak való kitettségük miatt ténylegesen, illetve potenciálisan
szennyezettek (fennáll annak a lehetısége, hogy kémiai állapotuk gyenge).
A sekély víztest teteje a telített és háromfázisú zóna határa, azaz a talajvíz színe. A víztest alja a
vízföldtani helyzettıl függ:

Ha a felsı kb. 50 m-ben van vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, akkor a víztest
alsó határa az elsı vízadóösszlet feküjében lett megállapítva (vízföldtani határ).

Ha a felsı 50 m-ben nincs vízzáró, vízrekesztı képzıdmény, vagy nincs elég
ismeret róla, akkor a víztest alsó határa a talajvíz szintje alatt 30 m-rel húzódik.
A sekély víztestek kódjele: a fıtípus kódjelet megelızı „s”.
A negyedik lehatárolási szempont a vízgyőjtı: A felszín alatti víztesteket - a Víz Keretirányelv
szerint - a felszíni vízgyőjtıkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív szempontból egyszerősíti a
helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti víztestek felszíni vízgyőjtık szerint
tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és a hegyvidéki (sekély, réteg és
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hasadékos) víztesteknél a felszíni vizek vízválasztói, míg a karszt víztesteknél a nagyobb
forrásokhoz köthetı felszín alatti vízgyőjtı határ és a termál víztesteknél is a felszín alatti vízgyőjtı
jelenti a további felosztást.
Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél
alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg:


Leáramlási területek



Feláramlási területek



Vegyes áramlási rendszerő dombvidéki és hegylábi területek

A leáramlási és feláramlási területek közötti átmeneti területeket az egyszerősítés érdekében
elhanyagoljuk. További egyszerősítést jelent, hogy a lokális áramlási rendszerek is figyelmen kívül
hagyottak – még a sekély víztestek esetében is -, annak ellenére, hogy a mennyiségi és kémiai
jellemzık mozaikossága ennek a következménye. Feláramlással jellemezhetı víztestek kijelölése
ott történt, ahol jelentıs a párolgás útján történı megcsapolás. A sekély hegyvidéki és dombvidéki
területeken a feláramlási területek a völgyekben húzódnak, amelyek olyan keskenyek (kivétel a
szélesebb völgyek, mint a Hernád), hogy a víztestek 100.000-es méretarányú felbontásában nem
kezelhetıek, emiatt ezekben a térségekben a porózus vízadók hidrodinamikai típusa: vegyes
(beszivárgási és feláramlási is).

1-6 ábra:

A porózus víztestek elvi modellje (Tóth József ábrája nyomán)

A tervezési alegység területéhez 12 felszín alatti víztest tartozik.
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Az alegység sekély hegyvidéki (2 db), hegyvidéki (2 db), sekély porózus (3 db), porózus (2 db),
porózus termál (2 db) és termál karszt (1 db) típusú víztestet érint.
A víztestek térbeli elhelyezkedését az 1-7, 1-8, 1-9. és 1-10. térkép mutatja be.

Zempléni-hegység – Hernád-vízgyőjtı (sh.2.6): A sekély hegyvidéki víztest teljes területe 499,13
km2, melybıl 499,13 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 26% arányban érinti. A
víztest keleten a sh.2.7, délkeleten a sp.2.8.2, nyugaton és délen az sp.2.8.1 víztestekkel határos.
Kapcsolódik a Zempléni-hegység K-i részét magába foglaló sh.2.7 víztesthez, amely a Bodrog
vízgyőjtıjét alkotja. Az alegységen 4 db patak függ felszín alatti forrástól. Néhány dombvidéki kisés közepes vízfolyás medre a talajvízre drénezı hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.
Bükk, Borsodi-dombság, Sajó-vízgyőjtı (sh.2.5): A sekély hegyvidéki víztest teljes területe 1868,2
km2, melybıl 18,95 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 1% arányban érinti. A víztest
keleten a sp.2.7.1, délen az sp.2.8.1 víztestekkel határos. Az sh.2.5 víztest két részbıl áll, az É-i
és D-i részt elválasztja a Sajó kavicsterasza. Az sh.2.5 víztest döntı része a Sajó a Bódvával
vízgyőjtıhöz tartozik, csak egy kis része nyúlik bele a Hernád, Takta vízgyőjtı területébe.
FAVÖKO kapcsolat van.
Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1): A sekély porózus víztest teljes területe 973,04 km2, melybıl 610,35
km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 32% arányban érinti. A víztestet keleten a sh.2.6,
nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 víztestek határolják. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy
leáramlási területének tekinthetı, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási
területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A víztest északi részén lévı Hernád és a Takta
mentett oldali holtágak kis hányada kapcsolatban áll az sp.2.8.1 sekély felszín alatti víztesttel.
Néhány dombvidéki kis- és közepes vízfolyás medre a talajvízre drénezı hatással lehet. FAVÖKO
kapcsolat van.
Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2): A sekély porózus víztest teljes területe 1429,1 km2,
melybıl 303,17 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 16% arányban érinti. A víztest
északon az sp.2.8.1 és az sh.2.6 víztestekkel határos. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy
leáramlási területének tekinthetı, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási
területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A víztest északkeleti részén lévı Hernád és a Takta
mentett oldali holtágak általában kapcsolatban állnak az sp.2.8.2 sekély felszín alatti víztesttel. A
Takta-övcsatorna északi és déli része a talajvízre drénezı hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.
Cserehát (sp.2.7.1): A sekély porózus víztest teljes területe 816,03 km2, melybıl 485,18 km2 esik
az alegységre. A víztest az alegységet 25% arányban érinti. A víztestet nyugaton az sh.2.5, délen
és keleten az sp.2.8.1 víztestek határolják. A víztesten lévı 3 db dombvidéki kisvízfolyás medre a
sekély víztestre drénezı hatással van. FAVÖKO kapcsolat van.
Zempléni-hegység – Hernád-vízgyőjtı (h.2.6): A hegyvidéki víztest teljes területe 504,13 km2,
melybıl 504,13 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 26% arányban érinti. A víztest
keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5 víztestekkel határos. FAVÖKO kapcsolat van.
Cserehát – Hernád-vízgyőjtı (h.2.8): A hegyvidéki víztest teljes területe 651,21 km2, melybıl
651,21 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 34% arányban érinti. A víztest keleten és
délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5 víztestekkel határos. FAVÖKO kapcsolat nincs.
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Sajó-Hernád-völgy (p.2.8.1): A porózus víztest teljes területe 748,65 km2, melybıl 458,2 km2 esik
az alegységre. A víztest az alegységet 24% arányban érinti. A víztestet nyugaton a h.2.5 és a
h.2.8, délen a p.2.8.2 és keleten a h.2.6 víztestek határolják. Az p.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy
leáramlási területének tekinthetı, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási
területét magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.
Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (p.2.8.2): A porózus víztest teljes területe 2145,4 km2, melybıl 303,17
km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 16% arányban érinti. A víztest északon a p.2.8.1
és a h.2.6 víztestekkel határos, délen pedig a p.2.8.2 víztest folytatása. Az p.2.8.1 víztest a SajóTakta-völgy leáramlási területének tekinthetı, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy
feláramlási területét magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.
Bükki termálkarszt (kt.2.1): A termálkarszt víztest teljes területe 4286,4 km2, melybıl 174,34 km2
esik az alegységre. A víztest az alegységet 9% arányban érinti. A víztest folytatódik délnyugat felé,
nem illeszkedik más termálkarszt víztesthez. FAVÖKO kapcsolat van.
Északi-középhegység medencéi (pt.2.5): A porózus termál víztest teljes területe 2503,3 km2,
melybıl 1142,6 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 60% arányban érinti. A víztest
délen a pt.2.2 víztesttel határos. Iker víztest, a nyugati különálló része a Zagyva vízgyőjtıt és az
Ipoly vízgyőjtıt érinti. FAVÖKO kapcsolat nincs.
Észak-Alföld (pt.2.2): A porózus termál víztest teljes területe 9832,7 km2, melybıl 28,7 km2 esik az
alegységre. A víztest az alegységet 1,5% arányban érinti. A víztest északon a pt.2.5 víztesttel
határos. A pt.2.2 porózus termál víztest a miocén korú vízadó réteget magába foglaló pt.2.5 termál
víztesttel nem áll szoros hidrodinamikai kapcsolatban. FAVÖKO kapcsolat nincs.

1-16 táblázat: Felszín alatti víztestek
Azonosító

Víztest neve

Víztest kód

Víztest típus

Alegység

leírása

azonosító

AIQ576

Cserehát

sp.2.7.1

sekély porózus

2-7

AIQ634

Sajó-Hernád-völgy

sp.2.8.1

sekély porózus

2-7

AIQ637

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

sp.2.8.2

sekély porózus

2-17

AIQ668

Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

sh.2.6

sekély hegyvidéki

2-7

AIQ635

Sajó-Hernád-völgy

p.2.8.1

porózus

2-7

AIQ636

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

p.2.8.2

porózus

2-17

AIQ667

Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

h.2.6

hegyvidéki

2-7

AIQ575

Cserehát - Hernád-vízgyőjtı

h.2.8

hegyvidéki

2-7

AIQ565

Északi-középhegység medencéi

pt.2.5

porózus termál

2-7

AIQ510

Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyőjtı

sh.2.5

sekély hegyvidéki

2-6

AIQ511

Bükki termálkarszt

kt.2.1

karszt termál

2-8

AIQ563

Észak-Alföld

pt.2.2

porózus termál

2-9
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2 Emberi tevékenységbıl eredı terhelések és hatások
A VGT terv egyik legfontosabb célja a víztestek jó ökológiai állapotának elérése. A víztestek
állapotátát erısen befolyásolják az emberi tevékenységekbıl eredı terhelések és hatások,
melyeknek feltárása elengedhetetlen a problémák okainak azonosításához, és megfelelı
intézkedés kiválasztásához.

2.1 Pontszerő szennyezıforrások
A pontszerő szennyezıforrások számos formában terhelik a felszíni és a felszín alatti vizeket. Az
ilyen típusú szennyezékek jól azonosíthatóak, ellenırizhetıek és szükség hatékony
intézkedésekkel jól kézben tarthatóak.
2.1.1 Települési szennyezıforrások
2.1.1.1 Települési szennyvíz
Az ipar és a mezıgazdaság struktúrájának változása és a vízdíjak jelentıs emelkedése
csökkentette a közüzemi vízfogyasztást, ezzel párhuzamosan nıtt az illegális vízfelhasználás. E
hatások a szennyvizek „dúsulásához” vezetnek, amelyek egyes szennyvíztisztító telepeken
tisztítási nehézségeket okoznak.
A tervezési területen lévı települések 55 %-a van szennyvízcsatornával ellátva. Az összegyőjtött
szennyvíz 20 db tisztítótelepen kerül kezelésre, ezek közül 19 telep alkalmas a III. fokozatú
tisztításra. A tisztított szennyvízek befogadói döntıen a Vadász patak, továbbá a területen lévı13
db kisebb patak, valamint a Hernád üzemvízcsatorna, a Takta övcsatorna és a Kis–Hernád. A 49
csatornázatlan település szennyvizei ellenırizetlen kialakítású győjtıkben kerülnek tárolásra, a
szippantott szennyvíz elszállított mennyisége nagyságrendekkel kevesebb a vízfogyasztás
mennyiségétıl. A tervezési területen 8 tisztítótelep fogad települési folyékony hulladékot,
szippantott szennyvízet.
Jelentıs vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések ellenırizetlen
szennyvízgyőjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken felhagyott
szennyvíztárolók nem szakszerő felszámolása jelent.
Környezetterhelési kockázat továbbá a nem megfelelıen kezelt szennyvíziszap elhelyezésének
megoldatlansága.
Az alegységen belül 8 település érintett még a szennyvízprogram végrehajtásában. A keletkezı
szennyvizek tápanyagterhelésben többletet okoznak majd a felszíni vízfolyásokban, azonban a
szennyvízprogram végrehajtása a Víz Keretirányelv egyik fontos eleme, ezért kiemelt jelentıségő.
A kommunnális szennyvízbevezetések fıbb adatait a 2-1 táblázat és a 2-1. melléklet részletezi,
azok legységen belüli elhelyezkedését a 2-1. térkép mutatja be.
A KvVM statisztikai célú közmő nyilvántartási adatbázisa, az OSAP 1376 statisztikai
adatszolgáltatásból feltöltött Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer, azaz a
TESZIR, melynek adatait a 2-2. melléklet mutatja be.
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2-1 táblázat: Kommunális szennyvízbevezetések
Befogadó Név

Kibocsátási
pont
befogadó
fkm/cskm

Szennyvíz
m3/nap

Kémiai
oxigénigény
(KOI) kg/év

Biológiai
oxigénigény
(BOI) kg/év

AEQ029

Takta övcsat.
[28+350]

28,35

1326

36314

10652

803953

AEP676

Bélus patak
[11+250]

11,25

674

14199

3194

318950

790601

AEQ088

Vadász patak
[6+950]

6,95

658

9360

4320

323437,56

795699

AEQ100

Vasonca
[2+170]

2,17

496

5200

1178

Hernádszentandrás –
szvt.telep

329735

801685

AEP676

Kis-Hernád
[7+800]

7,8

416

6958

2183

Taktaharkány –
szvt.telep

305791

805435

AEQ029

Takta övcsat.
[15+350]

15,35

14

2058

917

Gönc – szvt.telep

349527,1

813220

AEP527

Gönci patak
5+624]

5,624

22

1385

747

Ócsanálos –szvt.telep

313 158

792250

AEQ088

Vadász-patak
(0+569)

0,569

14

414

72

Telkibánya –
szvt.telep

354093

817901

AEP386

Csenkı-patak
(4+750)

4,75

49

875

238

Tomor – szvt.telep

332400

786480

AEQ089

Tomori Vadász – p.
(3+980)

3,98

11

n.a.

n.a.

Kéked – szvt.telep

358295

819464

AEP580

Lapis-patak
(1+700)

1,7

16

n.a.

n.a.

Pányok – szvt.telep

356571,62

820185

AEP580

Hosdát-patak
(3+900)

3,9

3

n.a.

n.a.

334700

785500

AEQ089

Laki - patak
(0+300)

0,3

11

n.a.

n.a.

315207,97

791601

AEQ088

Hegymeg-p.
(2+940)

2,94

5

n.a.

n.a.

Zsujta – szvt.telep

353223

814605

AEP386

Csenkı - patak
(1+400)

1,4

8

n.a.

n.a.

Abaújvár – szvt.telep

356 332

817414

AEP580

Hosdát - patak
(0+400)

0,4

8

n.a.

n.a.

359310,55

819479

AEP580

Balázs-patak
(1+100)

1,1

3

n.a.

n.a.

327800

808268

AEQ007

Szerencs – p.
(13+250)

13,25

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Szennyvíztiszttíó
telep neve

Bevezetés
EOVX

Bevezetés
EOVY

Befogadó
víztest
VT_VOR

Szerencs – szvt.telep

314300

812017

Encs – szvt.telep

333200

Szikszó – szvt.telep
Halmaj – szvt.telep

Lak – szvt.telep
Hegymeg – szvt.telep

Kéked – Felsı –
szvt.telep
Abaújszántó –
szvt.telep
Alsóvadász – szvt.
telep
Megyaszó –
szvt.telep

n.a. - a szennyvíztisztító telep próbaüzem alatt áll
314847,91

800482

AEP565

Harangod-p.
(12+190)

12,19

n.a.

2.1.1.2 Kommunális hulladéklerakók
A tervezési egységben lévı, településekhez köthetı kommunális hulladéklerakók és folyékony
hulladék leürítıhelyek szennyezıforrásként jelenhetnek meg felszíni lefolyások, vagy a talajba
történı beszivárgás miatt. E telepek használata nagyobb részben hatóságilag korlátozott vagy
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tiltott, de számos esetben folytatódik az illegális lerakás, leürítés. A lerakott hulladék okozhatja a
talaj és a talajvizek további szennyezıdését.
A hulladékgazdálkodás fıbb adatait a 2-2 táblázat és a 2-3. melléklet részletezi, azok egységen
belüli elhelyezkedését a 2-2. térkép mutatja be.
2-2 táblázat: Hulladéklerakók az alegység területén
Hulladéklerakó

Lerakott hulladék
3
mennyiség (m )

Rekultiválandó

Jelenleg
mőködı

Mőszaki
védelem

Abaújkér, 114

15400

igen

nem

n.a.

Abaújlak, 1
Abaújszántó, 75

392
10000

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

135000
780

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Abaújvár
Alsódobsza, 108

1500
3200

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Alsóvadász, 310, Völgyárok
Alsózsolca, 026, Dankó-telepi

7200
5481

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Aszaló, 1671, 1672, 1674, Agyagos
Baktakék, 068/17, Kéki-legelı

12900
957

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Baskó, 15
Bekecs, 24/11, Bányagödör

3000
30000

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

3000
4200

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Csobád, 1208, 1490
Csobaj, 036, Szılık-alja

15750
6000

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Encs, 040/40
Encs, 0224/4, 2091/3, Fügödi sportpálya

75000
600

igen
igen

igen
nem

Igen
n.a.

Encs, 031/2
Encs, 256/1, Laposon

27240
5430

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Encs, 2197, Fügöd,
Fáj, 181

1515
366

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Fancsal, 034, 035, 026
Felsõvadász, 30

630
2000

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

3500
16652

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

120
480

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

11865
26005

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Golop, 026, Kıbánya
Gönc, 0137/4

6600
8000

igen
igen

nem
nem

n.a.
Igen

Halmaj, 0101/2, Baksai-kukoricás
Hegymeg, 07, Akácos-erdei

4500
1888

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

4000
12750

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

6000

igen

nem

n.a.

Abaújszántó 1440, 1442
Abaújszolnok, 11

Beret, 028/7
Boldogkõújfalu, 025/1, Újfalusi

Fony, 0166, 0170
Forró, 0148/1, 210/10, 12, 14, 21
Fulókércs, 95
Garadna, 018, Vitéz-telki
Gesztely, 928, Sportpálya melletti
Gesztely, 031/1, Törmeléklerakó

Hejce, 180
Hernádkak, 1016, Agyaggödör
Hernádkak, 286–287, Petıfi úti agyaggödör
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Hulladéklerakó

Lerakott hulladék
3
mennyiség (m )

Rekultiválandó

Jelenleg
mőködı

Mőszaki
védelem

Hernádkércs, 38534
Hernádnémeti, 414, Szeszfızdei

6500
4000

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Hernádnémeti, 412, Szeszfızdei
Hernádnémeti, 1280, Jókai úti

15190
10250

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Hernádnémeti, 1160, Ady úti
Hernádszentandrás, 075, Lucernás dőlıi

13000
1650

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Hernádszurdok
Hernádvécse, 045/6

2450
2275

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Hidasnémeti, 0108/4
Ináncs, 194/6, Ady úti

2980
2000

igen
n.a.

nem
nem

Igen
n.a.

234
12240

n.a.
igen

nem
igen

n.a.
n.a.

Kázsmárk, 111, Pást utcai
Kéked, 36

3675
2100

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Kiskinizs, 051/3, Sóskás-dőlıi
Kiskinizs, 051/4, Sóskás-dőlıi

2220
3600

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Korlát, 45
Kupa 033/1

6250
1200

igen
n.a.

igen
nem

Igen
n.a.

39200
12000

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Méra, 046/1, Bercsényi utcai
Méra, 324, 325/1–3, 326, 328

2210
5300

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Mezõzombor, 484
Monaj, 057, Kertekalja

6000
600

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Monaj, 072/2, Pocsaj alsó
Monaj, 1/1, Zsidó-dombi

12760
420

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Monok, 059, Bánya
Novajidrány, 059/2, 065/1

23300
4418

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Nyésta, 32, 35
Onga, 0161/1, Ongaújfalui

1500
1825

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Onga, 034/4
Pere, 28

26102
5950

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Prügy, 0132, Vályogvetı gödör
Pusztaradvány, 0149/6

31500
630

igen
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Rásonysápberencs, 49
Rátka, 204

700
108000

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Sajólád, 38474
Selyeb, 020, Patak-parti

21000
1785

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Selyeb, 081, Temetı melletti
Sima, 9

1400
3200

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Sóstófalva
Szalaszend, Abaújdevecseri Rózsás

1600
135

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

300
321

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

399600

igen

nem

n.a.

Irota, 177, 66/1, Kossuth u. végei
Kázsmárk, 065/2, Homokos-dőlı

Mád, 4601
Megyaszó, 641

Szalaszend, 045/1
Szemere, 43
Szerencs, 4270, 4275
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Lerakott hulladék
3
mennyiség (m )

Hulladéklerakó

Rekultiválandó

Jelenleg
mőködı

Mőszaki
védelem

Szikszó, 3651/1–2, 3652, 3653, 3654/1–2,
3655
Szikszó, 02/56, Csokonai úti
Szikszó, 0132, Nagyállomás melletti

50500

igen

igen

n.a.

37215
6000

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Taktabáj, 128, Vályogvetı-gödör
Taktaharkány, 062/2

15400
44000

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

250
2500

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Taktaszada, 277/2
Tállya, 0101, Kıbánya

3400
21250

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Tarcal, 244
Telkibánya, 7

39200
14000

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Tiszaladány, 0105, Vecskes
Tiszalúc, Girincs, 012

10200
16600

igen
igen

nem
igen

n.a.
Igen

Tiszalúc, 072/1, Sárgaföldes vályogvetı
Tiszatardos, 055, Homokgödör

60000
6400

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Tokaj, 151
Tomor, 038/5

12500
21000

n.a.
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Tomor, 012/1, Pincék elıtti
Tornyosnémeti, 97

1200
18900

igen
igen

nem
nem

n.a.
n.a.

Vilmány, 0131, Magtár mögötti
Vilmány, 025, Homokbányai

6000
3000

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Vilmány, 04, Hernád úti
Vizsoly, 31

2200
4200

n.a.
n.a.

nem
nem

n.a.
n.a.

Taktakenéz, 468
Taktakenéz, 09/d, Homokos-gödör

2.1.2 Ipari szennyezıforrások, szennyezett területek
2.1.2.1 Közvetlen ipari szennyvízkibocsátások
A tervezési alegység területén keletkezı ipari szennyvíz jelentıs része közmő csatornába kerül.
Az egyedi szennyvízkezeléssel/elhelyezéssel rendelkezı ipari üzemek a tisztított szennyvizet
felszíni befogadóban helyezik el vagy kiöntözik. További potenciális szennyezıforrásként jöhetnek
szóba üzemanyagtöltı állomások, illetve gépkocsimosók szennyezett csapadékvizei, az itt
keletkezı szennyezett víz mennyisége azonban nem jelentıs.
Az ipari szennyvízkibocsátások fıbb adatait a 2-3 táblázat és a 2-1. melléklet részletezi, azok
egységen belüli elhelyezkedését a 2-1. térkép mutatja be.
2-3 táblázat:

Közvetlen ipari kibocsátók az alegység területén

Víztest neve

Bevezetés
X

Bevezetés
Y

Hernád alsó

301530

793321

2. fejezet

Objektumnév

Település
megnevezése

Összes
kibocsátott
szennyvíz
ezerm3/év

Dikromátos
oxigénfogyasztás
(kg/év)

Toxikus
nehézfémek
kibocsátása

telephely

Bıcs

1099

42316

-
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Víztest neve
Szerencs-patak
alsó

Bevezetés
X

Bevezetés
Y

329282

808740

Objektumnév

Település
megnevezése

Összes
kibocsátott
szennyvíz
ezerm3/év

Dikromátos
oxigénfogyasztás
(kg/év)

Toxikus
nehézfémek
kibocsátása

Húsüzem

Abaújszántó

4

607

n.a.

2.1.2.2 Ipari hulladéklerakók
Az ipari hulladékgazdálkodás fıbb adatait a 2-4 táblázat és a 2-3. melléklet részletezi, azok
egységen belüli elhelyezkedését a 2-2. térkép mutatja be.
2-4 táblázat: Ipari hulladéklerakó az alegység területén
Hulladéklerakó
SZATEV ZRt., Szikszó

Lerakott hulladék
mennyiség (t)

Szabad kapacitás
3
(m )

Engedélyezett
3
kapacitás (m )

100 000

25 000

125 000

2.1.2.3 Bányászat
Az alegység területén építıanyag, kı- és egyéb nyersanyag bányászat folyik.
Az építıipari nyersanyagok közül kavics és homok bányák találhatók az alegység területén, ezek
mindegyike az sp.2.8.1 Sajó – Hernád-völgy víztesthez kapcsolódnak. A bányák jelentıs részénél
a fekü a talajvíz színe alatt marad, így a bányászat során felszínre kerül az addig védett felszín
alatti víz. A bányabezáráást követıen bányató marad vissza, amelynek rekultivációja, majd
utóhasznosítása – a felszín alatti vízkészlet minıségének védelme érdekében – különös figyelmet
igényel.
Az alegység területén található kıbányákban kálitufa, andezit és riolit fejtése jellemzı. Ezek a
nyersanyagok a h.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyőjtı hegyvidéki víztesthez kapcsolódnak.
A kıbányák, mint tájsebek közismertek, vízzel kapcsolatosan viszont említésre inkább a
robbantási mőveletnél használt TNT érdemes, amely nitrát szennyezést okozhat. A bezárt
kıbányáknál különösen gyakori a hulladékkal történı feltöltés, illetve az illegális hulladéklerakás.
A területen az egyéb nyersanyagok közül kovaföld, zeolitos riolittufa, valamint kaolinos és
bentonitos agyag bányászata folyik. Ezek a nyersanyagok a h.2.6 Zempléni-hegység – Hernádvízgyőjtı hegyvidéki víztesthez kapcsolódnak. Vízvédelmi szempontból ezek a bányák a
kıbányákéhoz hasonló problémákkal rendelkeznek.
Az alegység területén található bányák adatait a 2-5. melléklet foglalja össze, mely a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatan honlapján (www.mbfh.hu) található „Bányászati területek
nyilvántartása”2009. május 29-i térképi állományának felhasználásával készült.

2.1.2.4 Szennyezett területek
A KvVM FAVI-KÁRINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-tól folyamatosan került
feltöltésre pontszerő szennyezıforrásokra vonatkozó adatokkal. A rendszer azokat a szennyezett
területeket mutatja be, melyek klasszikus kármentesítési mőszaki beavatkozási technológiákkal
felszámolhatóak - és nem foglalkozik a vonalas és diffúz szennyezésekkel. A FAVI-KÁRINFO
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feldolgozott adatai 10 évet ölelnek fel. A feldolgozás során tényfeltárási ismeretekkel rendelkezı
szennyezett területek kerültek bemutatásra 2006-ig. A 2007. évi jogszabályváltozás következtében
megváltozott adatszolgáltatás eredményei a következı VGT idıszakban dolgozhatók fel. A FAVIKÁRINFO informatikai rendszer adattartalma alapján meghatározásra került a szennyezı anyag
minısége, valamint a kármentesítés jelenlegi szakasza. A pontszerő szennyezett területek
nagysága miatt a tervezési alegységen lévı víztestek vízgyőjtıi nem nevezhetık szennyezettnek.
Az alegység szennyezett területei a 2-3. térképen láthatók.
2-5 táblázat: Az alegység szennyezett területei a FAVI-KÁRINFO addatbázis alapján
Település

Víztest_kod

Név

EOVX

EOVY

Kármentesítés
utolsó
szakasza

Szennyezıanyagok

Mád

HU_sh.2.6

Zempléni-hegység –
Hernád-vízgyőjtı

318420

815050

Utóellenırzés

TPH

Szerencs

HU_sp.2.8.1

Sajó – Hernád-völgy

314800

810800

Utóellenırzés

ammónia, szulfát

Szerencs

HU_sp.2.8.1

Sajó – Hernád-völgy

315587

810750

Utóellenırzés

CH szennyezés

Szikszó

HU_sp.2.8.1

Sajó – Hernád-völgy

318525

789984

Utóellenırzés

CH szennyezés

Taktaharkány

HU_sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy,
Hortobágy

306940

804890

Tényfeltárás

Tornyosnémeti

HU_SP.2.8.1

Sajó – Hernád-völgy

354450

811767

Utóellenırzés

CH szennyezés
(gázolaj)
ammónia, nitrát,
szulfát

Az alegység területén 6 helyen van folyamatban kármentesítés, melyek közül 1 a tényfeltárás, 5
pedig az utóellenırzés szakaszában tart.
2.1.3 Mezıgazdasági szennyezıforrások
2.1.3.1 Állattartó telepek
Mezıgazdasági eredető, pontszerő szennyezıforrásnak tekinthetjük a nagyüzemi állattartó
telepeket. A tervezési egység területén fıként szarvasmarha, juh, kecske és és baromfi tenyésztés
folyik. Az állattartás nagyrészt mélyalmos technológiai rendszerben történik, ami ugyan nem termel
nagy mennyiségő szennyvizet, de a nem körültekintıen folytatott gazdálkodás mellett mindenképp
szennyezıforrásnak tekinthetı. A hígtrágyás állattartás esetében is az elıírt technológia be nem
tartása okozhat szennyezést.
A tervezési alegység területén található nagylétszámú állattartó telepek listája a 2-6. táblázatban
található, a részletes adatokat a 2-6. melléklet tartalmazza.
2-6 táblázat:
Település
Abaújdevecser
Abaújszántó
Alsógagy
Aszaló
Aszaló
Bekecs

2. fejezet

Nagylétszámú állattartó telepek a tervezési alegység területén
Cím / hrsz.

EOVX

EOVY

Állatfaj

801 801

335 879

796 564

342 857

792 274

323 813

Tehén
Tehén
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
hízó sertés

099
0116/7,12
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Település
Bekecs
Bekecs
Bekecs
Berzék
Berzék
Bıcs
Bıcs
Csobád
Csobád
Csobaj
Csobaj
Csobaj
Csobaj
Csobaj
Csobaj
Encs
Encs
Encs
Felsıgagy
Felsıgagy
Felsıvadász
Felsıvadász
Gesztely
Gesztely
Gönc
Göncruszka
Göncruszka
Halmaj
Halmaj
Hejıpapi
Hejıpapi
Hejıpapi
Hernádcéce
Hernádcéce
Hernádnémeti
Hernádnémeti
Homrogd
Homrogd
Irota
Kázsmárk
Kázsmárk
Kéked
Kéked
Kiskinizs
Kiskinizs
Lak
Lak
Léh
Megyaszó

2. fejezet

Cím / hrsz.

14
011/9
057/3
057/3
057/4

EOVX

EOVY

Állatfaj

799 248
796 304

319 026
312 433

791 678

298 996

793 401

300 983

796 489

328 642

820 956

302 430

820 902
820 384
820 850

302 453
302 655
303 651

804 820

333 869

788 424

337 566

813 670
812 086

351 878
346 514

793 058

325 839

787 868

308 179

810 505

337 664

794 220
787 514

305 312
327 221

793 058
819 115

325 839
359 203

796 165
784 911

326 956
335 583

793 520
799 248

329 402
319 026

Tehén
Tehén
Tehén
Tehén
Tehén
Tehén
Tehén
sertés tenyészállat
hízó sertés
Tehén
Tehén
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
Tehén
üszı (tenyész szarvasmarha)
Tehén
Tehén
Tehén
Broiler
Broiler
juh, kecske
Tehén
Tehén
Tehén
Tehén
Broiler
Broiler
Broiler
hízó sertés
hízó sertés
Tehén
Tehén
Tehén
Tehén
hízó sertés
juh, kecske
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
Tehén
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
tojó tyúk
Tehén

045/1
47

051/2

1
03/1
034/3; 034/6
034/3; 034/6
034/6
05/1
058/16

052
037

21
054
058
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Település
Megyaszó
Megyaszó
Megyaszó
Megyaszó
Megyaszó
Megyaszó
Méra
Mezızombor
Mezızombor
Mezızombor
Onga
Onga
Prügy
Prügy
Sajólád
Sajólád
Sajólád
Sajólád
Sajólád
Selyeb
Szakácsi
Szakácsi
Szerencs
Szerencs
Szerencs
Szerencs
Szerencs
Szikszó
Taktaharkány
Taktaharkány
Taktaharkány
Taktaharkány
Tarcal
Tarcal
Tarcal
Tarcal
Tarcal
Tiszaladány
Tiszaladány
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Tomor
Újcsanálos
Újcsanálos

2. fejezet

Cím / hrsz.
058
0147
0173,0186

111/21

EOVX

EOVY

799 952
797 829

313 067
317 416

800 482
804 297
813 211
816 299
816 299

307 670
336 513
316 005
311 275
311 275

790 862
814 900

313 514
306 774

788 999
788 999
789 206
790 991
784 075

301 756
301 756
301 761
333 910
335 595

811 903

312 470

818 010
791 491
800 824

312 635
317 394
307 490

800 439
801 426

307 428
311 393

819 337
819 337
819 447
822 103
823 985
826 483

312 432
312 432
312 334
308 444
305 317
304 835

823 583
786 441

308 512
320 744

796 304

312 433

0263/7
0155
027; 030/3
033/1

51
02/12
0109/1

0134

0361
0249/1
0249/1
0249/2
0101/1
134/3-4

029/2

Állatfaj
Tehén
sertés tenyészállat
tojó tyúk
hízó sertés
tojó tyúk
tojó tyúk
juh, kecske
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
Tehén
Tehén
hízó sertés
hízó sertés
Broiler
tojó tyúk
Broiler
tojó tyúk
Broiler
hízó marha
juh, kecske
juh, kecske
Tehén
Tehén
Tehén
tojó tyúk
Tehén
juh, kecske
tojó tyúk
tojó tyúk
tojó tyúk
tojó tyúk
üszı (tenyész szarvasmarha)
Ló
juh, kecske
Tehén
juh, kecske
Tehén
Ló
Tehén
Tehén
juh, kecske
juh, kecske
Tehén
Tehén
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2.1.3.2 Hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezés mezıgazdasági területeken
A tervezési alegység területén belül szennyvíz, hígtrágya kihelyezésre vonatkozó adattal nem
rendelkezünk. Szennyvíziszap engedéllyezett mezıgazdasági kihelyezése a 2-8. táblázatban
szereplı helyeken történik.

2-7 táblázat: Szennyvíz, hígtrágya kiöntözéssel érintett terület
Engedélyezett földrészlet:
település
n.a.

Engedély
Engedélye Kijuttatással
érvényessé
zett terület érintett terület
gi dátuma
(ha)
(ha)
(év)
n.a.

n.a.

n.a.

Kijuttatott
szennyvíz
dózisa
(m3/ha/év)

Összes
nitrogén
(N) kg/ha

Összes
foszfor
(P2O5)
kg/ha

n.a.

n.a.

n.a.

2-8 táblázat: Szennyvíziszap mezıgazdasági kihelyezése a tervezési alegység területén
Engedélyezett földrészlet:
település

Engedély
Kijuttatott anyag
EngedéÖsszes
Összes
érvényesKijuttatás-sal
dózisa [iszap
lyezett terület
nitrogén (N)
foszfor
ségi
érintett terület (ha) szárazanyag dózis:
(ha)
kg/ha
(P2O5) kg/ha
dátuma (év)
(t/ha/év)]

Berzék

2009

43,5

43,5

13,65

85,69

135,378

Kázsmárk

2010

13,8

13,8

2,4

123

90,2

Nagykinizs

2010

6,4534

6,4534

4

123

90,2

Szentistvánbaksa

2010

18

18

4,1

123

90,2

Szentistvánbaksa

2010

7,4

7,4

4

123

90,2

2.1.3.3 Halastavakból származó vízleeresztés, halastavak
Idıszakos pontszerő bevezetésnek tekinthetık a halastavak leeresztései. A tervezési alegység
vízfolyásai közül Taktaközi öntözı fıcsatornát érintik a Tokaji halastavak leürítésébıl származó
bevezetések.
2.1.4 Balesetszerő szennyezések
A VKI a 11. cikkében, a VII. mellékletben, valamint a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 18. §-a
elıírja, hogy a tervnek tartalmaznia kell a rendkívüli események (balesetek, természeti
katasztrófák, havária-szennyezések), továbbá a mőszaki berendezésekbıl származó anyagok
általi jelentıs szennyezések hatásainak megelızését, mérséklését szolgáló intézkedéseket,
amelyek a nehezen elıre jelezhetı események esetén is biztosítják a vízi ökoszisztémák
veszélyeztetésének, károsodásának megelızését, illetve a kár mérséklését, azaz a környezet
biztonságát. A környezetbiztonság fogalomkörébe azok a biztonságunkat veszélyeztetı
események és folyamatok tartoznak, melyek egyrészt természeti (földrengés, árvíz, szélviharok,
erdıtőz stb.), másrészt emberi eredetőek (pl. környezet-károsítással is járó ipari, közlekedési
katasztrófák).
Veszélyes üzemek
A súlyos ipari balesetek megelızését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó
intézkedéseket 2002. január 1-tıl vezették be Magyarországon. A Seveso irányelvet a hazai
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jogrendbe átültetı szabályozás „a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl” szóló 1999. évi LXXIV.
törvény IV. fejezete, valamint a kapcsolódó végrehajtási 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet és
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet.
Az alegység területén található veszélyes ipari üzemek listáját a 2-8. melléklet tartalmazza, az
elhelyezkedésük a 2-4. térképen látható.
Vízminıségi káresemények
Kárelhárításról akkor beszélünk, ha a haváriából adódott környezet veszélyeztetés vagy környezet
károsítás megszüntetése érdekében azonnali mőszaki beavatkozás szükséges (szemben a
tartósan károsodott területekkel, ahol kármentesítést kell végezni). Az idıben végzett kárelhárítás
egyik célja a magasabb költségráfordítással járó kármentesítési munkálatok elkerülése.
Annak érdekében, hogy a kárelhárítás hatékony legyen a veszélyes telepeknek üzemi vízminıségi
kárelhárítási tervvel kell rendelkezniük. Az üzemi tervek alapján az illetékes Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság területi vízminıségi kárelhárítási tervet készít. Ezen tervek alapján készülnek
fel a vízgyőjtın várható szennyezés lokalizálására, felszámolására, pl. lehetséges beavatkozási
helyeket jelölnek meg, forgatókönyveket dolgoznak ki, összeállítják a veszélyeztetett (értesítendı)
vízhasználatok listáját, stb.
A 2-8. melléklet tartalmazza a már elkészült tervek listáját.
A jelenlegi környezetvédelmi elıírások mellett a talaj és a vízszennyezés valószínősége jelentısen
csökkent, de baleset (havária) bekövetkezésével mindig számolni kell. A gazdasági recesszió
lehetséges velejárója a technológiai meghibásodásból, a hulladékok nem megfelelı tárolásából és
kezelésébıl, gondatlanságból stb. származó rendkívüli szennyezések gyarapodása és súlyosabbá
válása.

A rendkívüli szennyezések elleni védekezés alapvetı eszköze a kárelhárítási tervek elkészítése
üzemi és területi szinten egyaránt.

2.2 Diffúz szennyezıforrások
A diffúz szennyezıforrások kezelése, az általuk okozott szennyezések felmérése, megítélése
nehéz feladat. Hatásuk ugyanakkor adott területen jelentıs lehet mind a felszín alatti vizek, mind a
felszíni vizek vízminısége szempontjából.
Az alegység területén a diffúz terheléseket foglalja össze a 2-9. melléklet. A mellékletben szereplı
adatok a felszín alatti víztestek egészére és nem annak az alegységre esı részére vonatkoznak.
2.2.1 Települések
2.2.1.1 Csapadékvíz, felszíni lefolyás
Potenciális szennyezıforrásként jelenik meg a települések területén lehulló csapadékból eredı,
esetlegesen szennyezett felszíni lefolyás. A csapadékkal különbözı szennyzıanyagok kerülhetnek
a felszíni és felszín alatti vizekbe: a települések területérıl lemosott olaj, nehézfémek, illetve
növényvédıszerek is.
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A tervezési alegység területén elhelyezkedı települések többségénél nincs egységesen kiépített
csapadékvíz elvezetı renszer. A kisebb településeken jellemzıen az útmenti árkok szolgálnak a
csapadékvizek elvezetésére. A meglévı csapadékvíz elvezetı rendszerek jellemzıen nyíltárkos
megoldásúak, összefüggı zárt csapadékcsatorna hálózattal csak a nagyobb városok (Szikszó,
Encs) rendelkeznek. A csapadékvizek kezelése általában nem megoldott.
2.2.1.2 Felszín alatti vizek szennyezıdése települések alatt
A tervezési alegységen belül 50 db csatornázatlan település található, melyek közül 42db a 2000
LE alatti „B” szennyvíz programhoz, 8 db az „A” agglomerációs szennyvíz programhoz tartozik. A
42 db település – Abaújalpár, Abaújlak, Abaújszolnok, Alsógagy, Arka, Baktakék, Baskó, Beret,
Boldogkıújgfalu, Boldogkıváralja, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsıgagy, Felsıvadász, Fony, Fúlókércs,
Gadna, Gagyapáti, Garadna, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádpetri, Hernádvécse,
Homrogd, Irota, Korlát, Kupa, Mogyoróska, Monaj, Novajidrány, Nyésta, Pusztaradvány, Regéc,
Selyeb, Sima, Szakácsi, Szalaszend, Szemere, Vilmány, Vizsoly – szennyvízelvezetését és
tisztítását az ÉMOP-ból valósíthatná meg, de ennek megvalósítása bizonytalan, tekintettel a
pénzügyi nehézségekre. Az „A” agglomerációs szennyvíz programhoz tartozó 8 db –
Hernádszurdok, Hidasnémeti, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc,
Tornyosnémeti - településen nagy valószínőséggel az agglomerációs rendeletnek megfelelıen
2015-ig kiépül a szennyvízelvezetés.
A csatornázatlan települések szennyvizei jelenleg ellenırizetlen kialakítású győjtıkben kerülnek
tárolásra, a szippantott szennyvíz elszállított mennyisége nagyságrendekkel kevesebb a
vízfogyasztás mennyiségétıl. A tervezési területen 8 tisztítótelep fogad települési folyékony
hulladékot.
Jelentıs vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések ellenırizetlen
szennyvízgyőjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken felhagyott
szennyvíztárolók nem szakszerő felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat továbbá a csak
mechanikailag kezelt szennyvíziszap elhelyezésének megoldatlansága.
Az alegységen található sp.2.8.1 Sajó – Hernád-völgy sekély porózus víztest kémiai szempontból
nem jó állapotú. A települések csatornázatlansága, a korábban használt szennyvízgyőjtık
szakszerő felszámolásának hiánya jelentısen hozzájárul a felszín alatti vízkészlet nitrát
szennyezéséhez. A Hernád-völgyében a jelentıs nitrát terhelés több sérülékeny földtani
környezetben található vízbázis esetében okoz problémát az ivóvíz minıségében.
A felszín alatti vizeket diffúz módon szennyezi továbbá a szakszerőtlen belterületi állatartás is.
2.2.2 Mezıgazdasági tevékenység
2.2.2.1 Felszíni vizeket érı, erózióból és belvízelvezetésbıl származó foszforszennyezés
Az alegység hegy- és dombvidéki jellegő területein (elsısorban a Szerencs-patak, Vasonca-patak
és a Vadász-patak vízgyőjtıjén) jelentıs az erózió. Az alegység területébıl 16.710 ha az erózióval
veszélyeztetett terület, ami a teljes terület 9,5%-a.
Az alegység síkvidéki területein a foszforszennyezés a mezıgazdasági területekrıl történı
belvízelvezetésbıl származik. A dombvidéki területekre jellemzı erózió is okozhat
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foszforbemosódást a vízfolyásokba, azonban eddig ilyen jellegő szennyezés hatásának
elkülönítésére alkalmas monitoring nem mőködött.
Magyarország erózióérzékeny területei a 2-1. ábrán láthatók.
2-1 ábra:

Erózió érzékeny területek Magyarországon

Erózió érzékeny területek
Összes erózió érzékeny terület

440000

ha

Eróziós ter. állóvíz vízgyőjtıjén

120000

ha

Kockázatos víztest vízgyőjtın

250000

ha

A magyarország területére vonatkozó összes foszfor-emisszió (TP) területi megoszlását a 2-2.
ábrán mutatjuk be.
Az alegység területén a fajlagos diffuz P terhelés átlaga 3,5 kg/ha. Az átlagtól jelentısen
magasabb értékek a Vadász-patak és a Vasonca-patak megnevezéső víztesteknél tapasztalható.
A diffúz foszforterhelés a 2-5. térképen látható.
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2-2 ábra:

Összes foszfor (TP) emisszó Magyarországon

2.2.2.2 Felszín alatti vizek nitrát-szennyezése
Az utóbbi másfél évtizedben a mezıgazdasági termelés szerkezete átrendezıdött. A nagyüzemek
felbomlása után helyüket az egyéni gazdaságok vették át. A terület egy részén megjelentek a
kisparcellák, az öntözés háttérbe szorult, a felhasznált mőtrágya mennyisége elıször lényegesen
csökkent, mára azonban ismét emelkedı tendenciát mutat.
Az intenzív mezıgazdasági mővelés megnövekedett mőtrágya használattal jár együtt. A magas
talajvízállás, illetve a hátsági területekre jellemzı lazább szerkezető talajok a tápanyagok (azon
belül is a nitrát) felszín alatti vízbe való bejutását segíti elı. A mezıgazdasági mővelés nagy
területeken való kiterjedése következtében a nitrát többlet felszín alatti vízbe való jutása diffúz
eredető szennyezésnek minısül.
Az alegységen található sp.2.8.1 Sajó – Hernád-völgy sekély porózus víztest kémiai szempontból
nem jó állapotú. A felszín alatti víz nitrát szennyezését a települések mellett a mezıgazdasági
termelésbıl származó diffúz nitrát terhelés tovább fokozza.
A felszín alatti vizeket diffúz módon szennyezi továbbá a szakszerőtlen belterületi állattartás is.
Az alegység területére jellemzı diffúz nitrátterhelés, valamint az állattartó telepek a 2-6. térképen
láthatóak.
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2.3 Természetes állapotot befolyásoló hidromorfológiai beavatkozások
Az alegység területén lévı vízfolyás-víztestek hidromorfológiai állapotát a vízkárelhárítási célból
elvégzett
mederrendezések,
mederszabályozások,
kanyarátvágások,
betöltésezések,
mőtárgyépítések, tározóépítések határozzák meg.
Az alegység víztestjeinek hidromorfológiai befolyásoltsága a 2-8. térképen lett ábrázolva. A
víztestek színe attól függ, hogy hányféle önmagában is jelentısnek számító hatásnak vannak
kitéve.
A különbözı beavatkozások víztestenkénti elıfordulásait foglaltuk össze a 2-10. mellékletben.
2.3.1 Keresztirányú mőtárgyak (duzzasztók, fenéklépcsık, zsilipek)
A Hernád folyón a legrégebbi mőtárgy az 1860-as években 93,225 fkm szelvényében épült
hernádszurdoki fixgát, mely eredetileg cölöpgátként volt, a szükséges vízmennyiséget a Bársonyos
csatorna felé kiágazásánál lévı zsilip biztosította. Az 1951-ben korszerősített gát a 150,21 mAf
duzzasztott vízszintet folyamatosan biztosítja a Bársonyos öntözıcsatorna kiágazásának
szelvényében. A hordalék lebocsátására a jobb parthoz csatlakoztatva 12 m hosszú, a
gátkoronánál 30 cm-rel alacsonyabb surrantót építettek. A jobb parti töltésbe épített 4 db 2,0×1,0
m-es szelvényő acél elzárótáblával ellátott beeresztı zsilip található, mely a csatorna max. 3 m3/s
öntözıvíz biztosítására szolgál. A fixgát duzzasztása csak a kisvizekben érzékelhetı, az árvizek
lefolyását nem zavarja. A gát alatti fenékbiztosítás állandó karbantartást igényel.
Az 1903-ban épült a gibárti duzzasztómő és üzemvízcsatornás vízerımő a folyó 65,900 fkm
szelvényében. A 2 x 13,5 m nyílású duzzasztómő további 3-3 másodrendő nyílásból áll, melyek
134,28 mBf-i duzzasztási szintett biztosítanak. Az árvizek zavartalan levonulásának biztosítására
három 4 m-es árapasztó épült. Mivel ez nem volt elég, 1954-ben egy 45 m széles árapasztó
surrantót is építettek, ám az árvízlevonulás ma sem zavartalan, az erımő környezetének
szabályozási mővei folyamatos karbantartásra szorulnak.
A felsıdobszai duzzasztómő és üzemvízcsatornás vízerımő 1906-ban épült a folyó 54,320 fkm
szelvényében. A duzzasztómő eredetileg tősgát volt, melynek helyére 1924-ben billenıtáblás
szerkezető új gátat építettek, amit késıbb emelhetı zsiliptáblákra cseréltek ki. A duzzasztási szint
126,58 mBf.
A bıcsi duzzasztómő és a hozzá tartozó kesznyéteni üzemvízcsatorna és vízierıtelep 1938-43ban épült a folyó 13,555 fkm szelvényében. A duzzasztó 3 x 11 m nyílású mozgatható
vasszerkezetbıl, és 23 m hosszú vasbeton fixgátból áll, összesen 200 m2 átfolyási felülettel,
106,53 mBf-i duzzasztási szintett biztosítva.
A kesznyéteni üzemvízcsatorna vízkivételi mőve 3 x 4,30 m nyílású táblás beeresztı zsilip. Ezután
következik a 7,3 km hosszú felvízcsatorna, melynek alsó szakaszát egymillió m3 kapacitású
tározótérré alakították ki. Az üzemvízcsatorna a Kesznyéteni vízerımővön keresztült vízátvezetést
végez a Sajó folyóba.
A Hernád duzzasztómővei gyökeres beavatkozást jelentettek a folyó életébe hosszirányú
átjárhatósági akadályt képeznek. A duzzasztott terek hordalék-lerakódása kevésbé jelentıs, mivel
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a lerakódásokat az árvizek általában kisöprik. A kanyarok alakulására a duzzasztók hatással
vannak, ugyanis a kanyarfejlıdések üteme lelassul az eséscsökkenés hatására.

Az alegység területén a kisvízfolyások esetében hosszirányú átjárhatósági akadályt képeznek a
halak számára a mederszabályozáshoz kapcsolódóan az esésviszonyok egyensúlyba tartása miatt
épített fenéklépcsık (Garadna-patak, Gönci-patak), a vízkormányzási, vízkivételi céllal épített
zsilipek (Bársonyos-öntözı-fıcsatorna, Taktaközi-öntözı-fıcsatorna), és a Szerencs-patakon lévı
duzzasztó. Akadályt képeznek még a völgyzárógátas tározók is, de tekintettel arra, hogy
mindegyik tározó a víztestek legfelsı szakaszán helyezkedik el, ezek tényleges hatása már nem
jelentıs (lásd 2-7. térkép).
2.3.2 Folyószabályozás, mederrendezés, árvízvédelmi töltések
A 18. század végén a Hernád folyó és a Bársonyos a völgytalpon végighúzódó, 1-2,5 km széles
mocsaras sávot szegélyezett. A medrét szabadon változtató Hernád egyes szakaszokon bejárta
csaknem az egész völgyet. Kis-Hernádnak ismert ága a 19. század folyamán a Bársonyos
medrébe is átcsapott.
Az elsı mederrendezési munkák a Hernád mentén az 1900-as évek elejérıl ismertek. A helyi
jellegő mővek csaknem kizárólag a part menti birtokosok, a vízhasználók, a MÁV és az
Államépítészeti Hivatal érdekében és kezdeményezésére épültek.
Ugyancsak a század elején épült a gibárti és a felsıdobszai duzzasztómő és erımő, majd 1942ben a bıcsi duzzasztómő, üzemvízcsatorna és a kesznyéteni erımő. A helyi jellegő nyári gátakat
nem számítva, 1947-ben kezdıdött meg a Hernádvölgy nagyobb összefüggı öblözeteinek
ármentesítése. A két parton 1952-ig mintegy 48 km töltés épült összesen.
A Hernáddal kapcsolatos vízépítési munkák vázlatos áttekintése bizonyítja, hogy itt lényegében
három szabályozási mód - folyócsatornázás, középvízi és nagyvízi szabályozás - található.
A folyócsatornázás a négy duzzasztómő létrejöttével összességében a folyó mintegy 25 km-es
szakaszát érinti.
A fellelhetı legrégebbi feljegyzés az 1905-ben épített hernádkaki partbiztosításról szól. Ezt
követıen csak elszórt, egyedi és közvetlen kárelhárítást szolgáló mővek épültek. A munkák zöme
1927-37 között került végrehajtásra.
A második világháború közeledtével és alatt (1937-48) nem történtek szabályozási munkák.
Az elsı, viszonylag átfogó szabályozási terv a Kassai Folyammérnöki Hivatalban került
kidolgozásra, 1944-ben, az 1931-32 évi folyófelvételre támaszkodva. Ez nem jutott el a
megvalósításig.
A második világháború után újra megindultak a szabályozási munkák, azonban nem került sor
nagyobb, összefüggı szakaszok egységes elvek alapján történı szabályozására. Hidak,
duzzasztómővek, töltések, utak védelméhez szükséges egyedi beavatkozások épültek és épülnek
ma is.
Az összesen 118 km hosszú magyarországi szakaszon 40 km tekinthetı valamilyen módon
szabályozottnak, ami a teljes hossz 34 %-a.. A Hernádon szabályzási mővek anyagukat tekintve a
következık a partbiztosítás kıvel, kaviccsal bélelt rızsehengerrel. Rızseterítés, kılábazattal,
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terméskılábazat és terméskı burkolat, terméskıbıl épült keresztgátak és vezetımővek.
Kımegtakarítás céljából épültek kavicsmaggal is.
Folyószabályozási mővek építése és fenntartása a közlekedési és egyéb infrastruktúrák és a
települések védelmére történik. A beavatkozások a folyó rövid szakaszit érintik és a kivitelezés
során keletkezı zaj és esetleges por és egyéb immisszión túl, jelentıs hatásuk nincs.

A Hernád mentén található árvízvédelmi fıvédvonalak összes hossza 63,4 km.
A KEOP-ban kerül megvalósításra a Szenistvánbaksa-Kiskinics-Hernádkércs-Felsıdobsza
valamint az Onga-Ócsanálos térségi töltés fejlesztések.
A munkák során jelentıs zaj és porterhelésre kell számítani, de a mővek elkészültével jelentıs
hatásuk a környezetre az árvízvédelmen túl nem lesz, a folyó keresztirányú átjárhatóságát a
tervezett mővek nem befolyásolják jelentısen.
Az alegység területén elhelyezkedı kisvízfolyások szabályozása már a 19. század végén, a 20.
század elején elkezdıdött, azonban a mai viszonyokat leginkább meghatározó mederállapotok az
1970-es években elvégzett mederrendezések nyomán alakult ki. A mederrendezések döntıen
vízkárelhárítási célból történtek, biztosítva azt, hogy belterületen a Q1-3%-os vízhozamok, míg a
külterületen a Q10%-os vízhozamok lehetıleg kiöntés nélkül levezethetık legyenek. A megfelelı
vízszállítást víztartó depóniák és trapéz szelvényő medrek kialakításával biztosították.
A mederrendezések miatt az Aranyos-patak alsó, Boldogkıváraljai-patak, Fennsíki csatorna
vízrendszere, Garadna-patak, Gilip-patak, Gönci-patak alsó, Harangod-ér vízrendszere, KisHernád a Bélus-patakkal, Szartos-patak, Szerencs-patak alsó, Szerencs-patak felsı, Taktaövcsatorna dél, Takta-övcsatorna észak, Vadász-patak felsı, Vasonca-patak megnevezéső
víztesteknél a jelenlegi mederállapotok és mederformák ökológiai szempontból nem megfelelıek.
A felsorolt víztestek többségénél nincs igazi ártér, egyrészt a víztartó depóniák mederhez való
közelsége, másrészt a mederrendezéssel lecsökkentett völgyfenék elöntési gyakoriság miatt.
A mederszabályozás következtében a rendezett, kiegyenesített mederszakaszokon a kialakuló
vízsebességek nem elég változatosak és nincsenek megfelelı váltakozó sebességő terek. Ez a
probléma elsısorban a Fennsíki-csatorna vízrendszere, Gönci-patak alsó, Szerencs-patak alsó,
Vadász-patak (alsó), Vasonca-patak megnevezéső víztesteknél jelentkezik.
A mőtárgyak és töltések elhelyezkedését a 2-7. térkép mutatja be.
2.3.3 Vízjárást módosító beavatkozások, vízkormányzás
A Tiszalöki Vízlépcsı üzembe helyezését követıen a Tisza-és a Bodrog folyó vízszintje a
duzzasztás hatására megemelkedett. A Tiszalöki Vízlépcsı duzzasztó hatása a Tiszán Dombrádig,
míg a Bodrogon Sárospatakig érzékelhetı.
A Hernád völgyben a vízhasznosítás a Bársonyos mentén hamarabb megkezdıdött, mint a
fıfolyónál. Ezzel függ össze, hogy a Hernádon az elsı ismert mőtárgy az 1860-as években épült
hernádszurdoki fixgát, aminek segítségével a Bársonyos vízjárását kívánták megváltoztatni úgy,
hogy közel állandó vízhozamot szállítson. Ez a mő - módosításokkal - napjainkig is üzemben van.
A bıcs - kesznyéteni üzemvízcsatorna vízkivételi mőve 3 x 4,30 m nyílású táblás beeresztı zsilip.
Ezután következik a 7,3 km hosszú felvízcsatorna, melynek alsó szakaszát egymillió m3
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kapacitású tározótérré alakították ki. Az üzemvízcsatorna a Kesznyéteni vízerımővön keresztült
vízátvezetést végez a Sajó folyóba.
A kisvízfolyások vonatkozásában a vízjárást jelentısen befolyásoló vízátvezetés, vízkormányzás
nincs.
A mesterséges csatornaként kiépített Taktaközi-öntözı-fıcsatorna Tokaj – Tiszaladány között a
Tisza 543+450 fkm szelvényétıl indul, ahol az 1TA zsilipes mőtárgyon keresztül vezethetı be víz a
Tiszából, és a Taktaföldvári-átemelı-szivattyúteleppel csatlakozik a Takta-övcsatorna 31+846
szelvényébe. A fıcsatorna kettıs feladatot lát el: egyrészt belvíz elvezetı csatornaként felveszi és
elvezeti a hozzá kapcsolódó belvízcsatornák vizét, másrészt, mint öntözı-fıcsatorna a Taktaköz
öntözéséhez szükséges vízmennyiséget biztosítja.
A Csenkı-patak, Fennsíki-csatorna vízrendszere és a Gilip-patak víztestek esetében a tározók
módosítják a lefolyási viszonyokat. Jelentısebb vízszintszabályozás csak a Szerencs-patak alsó
víztesten történik a volt Szerencsi Cukorgyári duzzasztónál. A vízjárást kisebb mértékben
befolyásolja a Szerencs-patak felsı, Szerencs-patak alsó, Takta-övcsatorna észak és a Vasoncapatak víztestek esetében az öntözési célú vízkivételek.
2.3.4 Meder és partrendezés, hajózóútbiztosítás, és fenntartási tevékenységek
A Hernád folyón végzett meder és partrendezési munkák csak a közösségi érdekre korlátozódnak.
A medertisztítás (bedılt fák, uszadék eltávolítása), csak a legszükségesebb feladatok ellátására
korlátozódik. A szlovák-magyar közös érdekeltségı határszakaszon a szlovák fél részérıl
jelentkezik jelentıs igény a medertisztítási munkák elvégzésére a magyar oldalon is, így ez a
szakasz kiemelt jelentıségő a vízbe dılt fák eltávolítása során.
A kisvízfolyások esetében a korábbi mederrendezések, valamint a lakosság által elvárt árvízi
biztonság, a kiöntés nélküli vízszállítás, valamint a belterületek védelme érdekében végzett
rendszeres medertisztítás, növényzetirtás következtében az alegység területén 10 víztestnél
jelentıs szakaszon nincsenek meg az ökológiai szempontból megfelelı növényzónák.
(Boldogkıváraljai-patak, Garadna-patak, Gilip-patak, Harangod-ér vízrendszere, Kis-Hernád a
Bélus-patakkal, Takta-övcsatorna dél, Takta-övcsatorna észak, Vadász-patak felsı, Vadász-patak,
Vasonca-patak).

2.4 Vízkivételek
Az alegység területén mind a felszíni, mind a felszín alatti vízkivételek lehetısége adott.
2.4.1 Felszíni vizekbıl
A gazdaságföldrajzi és területi adottságok miatt a jellemzı vízhasználat az öntözési célú vízkivétel.
Vízkivételek a természetes vízfolyásokra és az azokból táplált öntözıvíz csatornákra egyaránt
települtek. A Szerencs-patak felsı szakaszán, valamint a Takta mellékvízfolyásain csak tározott
vízbıl tudják a vízigényeket kielégíteni.
Ki kell emelnünk, hogy az alegység területén üzemı energetikai célú vízhasználatokat, melyek
mennyiségüket tekintve a legjelentısebbek. Lásd 2-9 táblázat és 2-11. melléklet.

2. fejezet

Emberi tevékenységbı eredı terhelések és hatások

– 53 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád - Takta vízgyüjtı alegység

2-9 táblázat: Vízkivételek felszíni víztestekbıl az alegység területén
Víztestet
alkotó
vízfolyás
neve

Vízkivétel
helye

EOVY

EOVY

Engedélyes
megnevezése

Engedélyezett
vízsugár
[l/s]

Engedélyezett
vízmennyiség [m3/év]

Tényleges
vízmennyiség [m3/év]

Vízkivétel
célja

Idıszakosság

öntözés

I

17

2400

1750

Bársonyos
36,200 jp
csatorna

800348 327984 Varga István

Bársonyos
43,500 bp
csatorna

805031 335426

AGRÁRCENTER
Mg. ZRt.

öntözés

I

33

70000

0

Bársonyos
51,900 bp
csatorna

807783 341336

Mg. Szolg.
Szövetkezet

öntözés

I

33

100000

0

Bársonyos
53,620 jp
csatorna

808046 343042 Németh Imre

öntözés

I

28

40000

0

Bársonyos
55,000 jp
csatorna

808004 344845 Németh Gáborné

öntözés

I

7,5

2400

0

Bársonyos
59,000 jp
csatorna

809352 348815 Bucskó Józsefné

öntözés

I

12

10000

10000

Bársonyos
57,300 bp
csatorna

808600 347370 Bényi József

öntözés

I

7,5

500

0

Gilippatak

8,770 bp

804597 315610 Pisák Kft.

öntözés

I

32

100000

50000

Gilippatak

10,020 jp

804169 316837 Pisák Kft.

öntözés

I

19

25700

24300

Gilippatak

11,301 jp

804353 319121 Mono-Plant Kft.

öntözés

I

27

150000

15270

Gilippatak

11,303 jp

804353 319121

öntözés

I

7

28600

6000

Hernád

34,000 jp

öntözés

I

80

100000

0

Hernád

12,800 bp

793735 302136 HERNÁDVÍZ Kft.

energia
célú vízátvezetés

N

20000

630720000

534793774

Hernád

85,800 bp

809763 346634

Mg. és Szolg.
Szövetkezet

öntözés

I

33

56000

0

Hernád

86,000 bp

809878 345120

Szegedi
Imre Jánosné

öntözés

I

66

150000

0

Hernád

90,900 jp

809209 347927 Bucskó Józsefné

öntözés

I

12

20000

0

Hernád

93,000 bp

810106 350464

öntözés

I

8,3

3100

0

Hernád

93,300 jp

810101 349927 ÉKÖVIZIG

I

3000

94608000

20822400

Szartospatak

4,160 bp

813985 355775 ÉKÖVIZIG

N

1000

NA

NA

Szerencspatak

0,425 jp

811195 315161 Mátra Cukor ZRt.

ipari

N

NA

500

0 (üzemen
kívül)

Szerencspatak

0,426 jp

811201 315158 MÁV ZRt.

ipari

N

NA

500

0 (üzemen
kívül)

Szerencspatak

3,100 jp

811535 317660

horgásztó

I

100

19440

16470

Szerencspatak

4,500 jp

811334 319228 Kedves Béla

öntözés

I

NA

500

0

Szerencspatak

7,500 jp

808630 324566 Megyaszó Mag Kft.

öntözés

I

12,50

21600

8390
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Monok-Fruct
Szövetkezet
MG. Ipari
792759 315833 Kereskedelmi
Szövetkezet

Szalóczyné
Hunkár Lúcia

Sándor Ferenc és
Társa Bt.

öntözés,
vízátvezetés
vízminıségvédelem
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Víztestet
alkotó
vízfolyás
neve

Vízkivétel
helye

EOVY

Szerencspatak

7,501 jp

808630 324566 Asztag Kft.

Szerencspatak

9,400 bp

810560 322320

Szerencspatak

26,590 bp

Szerencspatak

Engedélyes
megnevezése

Engedélyezett
vízsugár
[l/s]

Engedélyezett
vízmennyiség [m3/év]

Tényleges
vízmennyiség [m3/év]

Vízkivétel
célja

Idıszakosság

öntözés

I

NA

21600

6991

öntözés

I

NA

400

0

811076 336976 North-Cot Kft.

öntözés

I

7,67

40500

40491

26,591 bp

811076 336976 Sárga Arany Kft.

öntözés

I

7,80

15000

10920

Taktaközi
önt. fıcs.

0,376 jp

827138 307622

Tiszamelléki
Mélyépítı Kft.

halászat

I

500

867240

440000

Taktaközi
önt. fıcs.

5,200 jp

823173 308439

Tokaj
Kereskedıház ZRt.

öntözés

I

NA

400

0

Taktaközi
önt. fıcs.

10,240 jp

821029 309273 HELISZOLG Kft.

öntözés

I

NA

200000

0

Takta
övcs.

12,000

803921 304133

Agronomist 2000
Kft.

öntözés

I

33

100000

0

Takta
övcs.

12,800 bp

804087 304383 Berzi József

öntözés

I

33

20000

0

Takta
övcs.

26,030 jp

811313 310928 Kolozsvári Lajos

öntözés

I

7,50

6000

4358

Vadászpatak

9,300 bp

785484 337528 Green-Lak Kft.

öntözés

I

NA

13675

6600

Vasoncapatak

21,280 jp

796448 340165

öntözés

I

9,70

93785

20000

EOVY

Dr.Bártfai Szabó
Gyula Mg. Szöv.

AGRO-KÉK 2000
Szövetkezet

2.4.2 Felszín alatti vizekbıl
Az alegység területén a 1960-as évek közepétıl a települési közüzemi vízmővek elterjedése,
illetve a vízhasználatok általánossá válása fıleg a rétegvizeket és közvetetten a talajvizeket is
érintı, túlzott mértékő felszín alatti vízkitermeléshez vezetett.
A lakosság vízellátását biztosító vízmővek által kitermelt vízmennyiség 1965 – 1990 közötti
idıszakban közel 5-szörösére emelkedett. A 90-es évek második felétıl ez a növekedés megszőnt,
stagnáló állapot vált jellemzıvé.
A víztípusok közül az alegység területén a rétegvíz termelése kiemelkedı. A Hernád-völgyében
jelentıs a parti szőréső vizek kivétele. Nagy arányú továbbá a talajvíztermelés. Az alegység keleti
részén a Zempléni-hegység területén hasadékos víz hasznosítása is jelentıs.
Az éves összes átlagos víztípusonkénti vízkivételek mennyiségének 2004-2007 közötti átlagát az
alábbi ábra szemlélteti.
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Éves összes átlagos vízkivétel 2004-2007 között
[ezer m3/év]

2-3 ábra:

Felszín alatti vízkivételek
Éves összes átlagos vízkivétel 2004-2007 között víztípusok szerint
14000
12098
12000
9996
10000

8676

8000
6000
4000
2224
2000
0
0
Hasadékos

Karszt

Parti szőrés

Réteg

Talaj

Forrás: Törzstábla

Az alegység területén található felszín alatti vízkivételek adatait foglalja össze a 2-12. melléklet.
Víztestenként a vízkivételeket szemléltetik a 2-10. – 2-13. térképek.

2.5 Egyéb terhelések
2.5.1 Közlekedés
A közlekedési hálózat közvetlen környezeti hatása vonalszerően jelentkezik, s e hatás intenzitása
a közlekedési tevékenység jellemzıitıl (alágazat, mőszaki állapot, stb.) és a helyszíntıl (lakott
terület vagy azon kívüli) is függ. A közlekedési rendszerek fejlettsége kihat a terület (vízgyőjtı)
terhelési szintjére, mivel befolyásolja az emberek mobilitását. Másrészt a közlekedési
csomópontok (logisztikai és szolgáltató területek, pályaudvarok, repülıterek, kikötık) pontszerően
fejtik ki környezeti hatásaikat, ahol ezek igen koncentráltan jelentkeznek.
A jelentıs vonalas és pontszerő közlekedési létesítmények elhelyezkedését 2-14. térképen
mutatjuk be.
A közlekedési létesítmények elsısorban balesetszerő szennyezések okozása miatt veszélyesek a
vizekre (2.1.4 fejezetet). Azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a jármővek – legyen az vízi,
közúti, vagy vasúti – mőszaki állapota sem mindig megfelelı a környezetbarát mőködéshez. A
közlekedés kibocsátásait, légszennyezésen keresztül közvetetten, valamint a csúszásmentesítésre
használt (sózó) anyagok diffúz vízszennyezı hatású. A logisztikai és kiszolgáló területek veszélyeit
elsısorban a 2.1.2 fejezet alatt tárgyalt szennyezett területek rész mutatja be, ugyanis számos
felszín alatti víz kármentesítési terület köthetı közlekedési létesítményhez, pl. üzemanyag tároló,
lefejtı, vagy feladó meghibásodása, illetve közlekedési vállalatok telephelyei, kikötıi, gépüzemei,
garázsai, közforgalmú benzinkutak, stb.
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2.5.1.1 Víziközlekedés
Az alegység víztestjei hajózásra nem alkalmasak.
2.5.1.2 Szárazföldi közlekedés
Az alegység területén a forgalom elsısorban az utakon zajlik, mivel a vasúthálózat meglehetısen
ritka.
A kiemelt fontosságú utak minısége megfelelı a mellék utak minısége rossz.
A közúti közlekedésbıl származó lefolyó, esetlegesen szennyezett csapadékvíz szennyezheti a
felszíni és felszínalatti víztestet. Az alegység területén csapadévizek befogadóba vezetésénél
nincsenek olajfogó létesítmények.
A vasúti és közúti közlekedés valamint a kísérı kiszolgáló létesítmények (többek között állomások,
raktárak, benzinkutak, parkolók) figyelembe vétele a Víz Keretirányelv szempontjából
vízszennyezı hatásuk miatt szükséges. A balesetszerő szennyezések elérhetik a felszíni vizeket,
különösen a vasúti és közúti hidak környezete, illetve vízfolyások mentén vezetett utak jelentenek
veszélyt. A felszín alatti vizeket a diffúz és a pontszerő közlekedési szennyezıforrások is
veszélyeztetik. A diffúz szennyezések közül kiemelendı a közutak sózásos csúszásmentesítése
és a vasúti pálya gyomtalanítása.
2.5.2 Rekreáció
A Vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés keretein belül a vízhez kapcsolódó rekreáció (természetes
fürdıhelyek, vízi turizmus, horgászat, medencés fürdık) által a felszíni és felszín alatti vizeket érı
terhelésekkel, hatásokkal is foglalkozni kell.
Településsorosan összegyőjtésre kerültek a rekreációs típusok, ezeket a 2-13. melléklet táblázata
tartalmazza, valamint ennek alapján rekreációs „potenciált” rendeltünk minden településhez. A
különbözı rekreációs tevékenységek helyét, területét a 2-15. térkép mutatja be.
2.5.2.1 Vízi turizmus
A vízi turizmus az elmúlt években egyre nagyobb jelentıséggel bír az alegység területén. A kajakkenu túrák egyre népszerőbbek a Hernádon. A Hernád vizitúrák kiinduló helye általában
Hernádszurdok. A vizitúrák kiszolgáló infrastruktúrája még nem teremtıdött meg a folyó közelében,
de a kiépítésére már egyre több helyen van kezdeményezés.
A vízitúrizmus esetében a túrázók által táborhelyeken visszahagyott kommunális hulladék jelent
szennyezıforrást. A viziturizmusból eredı emberi terhelések a folyón nem jelentısek.
2.5.2.2 Horgászat
Az állóvizek közül intenzíven telepített és horgászottak a Szerencs-Ondi, Mád-Dorgóvölgyi. Monoki,
Harangod-éri víztározók. Ezeknél nincs információ a halászati hasznosítás által okozott esetleges
vízminıségi, ökológiai károkról.
Problémaként felmerülhet, hogy a horgászati célú haltelepítések következtében a természetes
faunától eltérı fajok kerültek a felszíni vizekbe, így az ıshonos halfajok életfeltételei romlanak.
A vízfolyások és állóvizek horgászati adatbázisát a 2-7. melléklet tartalmazza.
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2.5.2.3 Fürdıvizek, természetes fürdıhelyek
A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit: természetes
fürdıhelyek kijelölése akkor történhet meg, ha a fürdızık számának napi átlaga legalább 8
egybefüggı naptári héten várhatóan meghaladja a 100 fıt, valamint ha a rendelet szerint
szükséges közegészségügyi feltételeknek megfelel.
A tervezési alegység területén felszíni vízfolyáson fürdızésre kijelölt hely nincs.
A medencés fürdıhelyek a gyógy- wellness-, és élményfürdıket, medencés strandokat jelentik,
amelyek érintik felszíni és felszín alatti vizeink állapotát.
2.5.3 Halászat
Ebben az alegységben a névadó vízfolyásokon kívül a többi vízfolyás víztestnek a halászati
hasznosításának szerepe elhanyagolható. Ezeknek a kisvízfolyásoknak a vízjárása, vízhozama
nagymértékben a mindenkori csapadékviszonyoktól függ, ezért az év nagy részében nem
alkalmasak halászati hasznosításra. Mindegyikükben elıfordulnak ıshonos halfajok, ezeknek
azonban gazdasági értékük csekély.
Intenzíven halasított víz a Tokaji halastórendszer.
A vízfolyások és állóvizek halászati adatbázisát a 2-7. melléklet tartalmazza.

2.6 Az éghajlatváltozás várható hatásai
Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, a nemzetgazdaságot, és a vizek célként megjelölt
állapotát fenyegetı, cselekvésre kényszerítı tényezı. A tudományos elemzések alapján várható,
hogy az elkövetkezı évtizedekben jelentıs mértékben megváltozó hımérséklet- és
csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsıséges idıjárási jelenségek
erısödése és gyakoriságuk növekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
élıvilágot, az erdıinket, a mezıgazdasági terméshozamokat, az építményeinket és a
lakókörnyezetünket, valamint a lakosság egészségét és életminıségét.
A klímaváltozással foglalkozó tudósok döntı része egyetért abban, hogy a föld éghajlata melegszik
és ez a globális felmelegedés az elıttünk álló évszázad legnagyobb kihívása lesz. A modellezések
arra is fényt derítettek, hogy a globális változások regionális hatásai esetenként már most is jóval
erısebbek a korábban várt szintektıl, ill. hogy bizonyos területek sokkal kitettebbek és
érzékenyebbek a változásokra.
A Kárpát-medence, így hazánk és folyóink vízgyőjtıterületei is az ilyen, a globális változásoknál
nagyobb mértékő anomáliát mutató régiók sorába tartozik. A jelenlegi prognózisok szerint, a
léghımérséklet éves átlaga a medencében - azt az övezı területekéhez képest - másfélszeres
mértékben emelkedhet a folyamat elsı évtizedeiben. A legnagyobb pozitív eltérés a nyári
idıszakban valószínő.
A modellek alapján megállapítható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan nıni fog. A záporok és
egyéb „nagycsapadékok” száma emelkedik majd, még a „kis csapadékkal járó jelenségek”
ritkábbak lesznek. A hımérséklet emelkedésével a légkörbıl kihullható vízmennyiség eddig
megszokott értékei jelentısebben nıhetnek és eddig nem tapasztalt, nagycsapadékok kialakulását
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idézhetik elı. Ennek hatására megnı a hirtelen árhullámok kockázata, valamint a kiszáradás és
hirtelen csapadék pulzálása az erózió növekedéséhez vezethet.
A téli idıszakban megnövekvı csapadék és magasabb léghımérsékletek miatt változik a hó
felhalmozódásának folyamata, ami a korábbiaknál szélsıségesebb árvízi helyzeteket
eredményezhet, valamint jelentısen megváltoztatja a talajfeltöltıdési és a tavaszi lefolyási
viszonyokat.
A csökkenı nyári csapadék és magasabb léghımérsékletek miatt Magyarországi folyók nyaranta,
akár a most szokásos felére is apadhatnak, kisebb vízfolyások akár – korábban nem, vagy igen
ritkán tapasztalt módon – idıszakosan kiszáradhatnak. A talajvíz szintje megfelelı utánpótlás híján
süllyedni fog, fıleg a völgyekben és az alacsonyabb fekvéső, alföldi jellegő területeken.

2-4 ábra:

A csapadék várható változása a Kárpát-medencében a XXI. század végéig

A korábbiaknál kisebb vízmennyiségek miatt a vízfolyásokban lévı szennyezı anyagok
koncentrációja növekedhet és megfelelı vízutánpótlás nélkül az állóvizek minısége is jelentısen
romlik majd. Az ivóvízbázisokban rendelkezésre álló vízkészletek tartósabban és nagyobb
mértékben csökkenhetnek.
Összességében elmondható, hogy a vízgazdálkodás csaknem minden területén, eddig nem
tapasztalt szélsıségek kialakulása várható.
Az alegység déli, jellemzıen sík területén a talajvíz mozgásában várható leginkább a szélsıségek
megjelenése. A téli-tavaszi idıszakban a várható enyhébb és csapadékosabb idıben a magas
talajvízszintek és a növekvı belvizek okozhatnak a korábbiaknál nagyobb gondokat, ugyanakkor
ezek esetleges elmaradása esetén a nyári csapadékszegény félévben, hosszan tartó aszályos
idıszakok is elıfordulhatnak.
A folyókhoz (Tisza) közel esı területeken a téli-tavaszi nagyvizek idején, tartósan magas
talajvízszintek is kialakulnak majd.
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A Hernádon jelentkezı árhullámok a korábbiakhoz hasonlóan az év szinte bármely idıszakában
okozhatnak árvízi veszélyhelyzetet, és a zivataros idıszakokban, a Hernád menti kisvízfolyásokon
is a korábbiknál nagyobb árhullámok alakulhatnak ki.
Ez utóbbi patakok az aszályos idıszakokban idıszakossá válhatnak, vagy felhasználható
vízkészletük minimálisra csökkenhet.
A fentiek miatt fontos feladattá válik a megfigyelés és elırejelzés fejlesztése, a területen lehullott
csapadék visszatartása, a meglévı vizes élıhelyek, holtágak, mellékágak vízigényének biztosítása,
a mezıgazdasági szempontból fontos öntözés lehetıségének megteremtése, valamint a
vízhasználatok tervezhetıségének, gyors nyomon követésének és a beavatkozás lehetıségének
megteremtése.
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3

Védelem alatt álló területek

3.1

Ivóvízkivételek védıterületei

3.1.1 Felszíni ivóvízbázisok
Ivóvízkivételre használt, vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz (felszíni ivóvízbázis) minden olyan
felszíni víz, amelybıl közvetlen vízkivétellel - általában kezelés után - olyan vizet nyernek, vagy
terveznek nyerni, amely emberi fogyasztásra szolgál. A védettséget az ivóvízkivételre használt,
vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vízekre a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet mondja ki.
Az alegység területén nem található felszíni ivóvízkivétel.
3.1.2 Ivóvízkivételek felszín alatti vízbázisból
Magyarországon a vízellátásban döntı szerepet a felszín alatti vízkészlet tölt be. A vízkitermelés
mintegy 45%-ban rétegvizekbıl, további 40 % parti szőréső készletekbıl és 10%-ban
karsztvizekbıl történik.
A 3-1 ábra a vízbázis típusa szerint mutatja be az ivóvíztermelés megoszlását a 2004-2007. évi
idıszakra vonatkozóan az alegység területén.
3-1 ábra:

Az ivóvíztermelés megoszlása

Éves összes átlagos ivóvíztermelés 20042007 között [ezer m3/év]

Az ivóvíztermelés megoszlása víztípus szerint 2004-2007 átlagos
éves termelések alapján
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Az alegységen ivóvíztermelés szempontjából a rétegvíz, illetve parti szőréső víz kitermelése volt a
legjelentısebb 2004-2007. év között (megközelítıen 11 millió valamint 10 millió m3 évente). A
talajvíz kitermelés mennyisége évente meghaladta 7 millió m3–t. Az alegység területén karsztvíz
kitermelése ivóvíz hasznosítás céljára a 2004-2007. idıszakban nem történt.
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A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet határozta meg a biztonságba helyezés folyamatát. A rendelet
50 fınél több személyt ellátó közcélú üzemelı vagy távlati vízbázisok esetében kötelezıen elıírja
védıidom, védıterület, védısáv kijelölését. Saját célú vízilétesítmény esetén a védıidom, a
védıterület, a védısáv szabadon kijelölhetı. A Víz Keretirányelv ezt a hazai törekvést
megerısítette. A védett területek körébe sorolta az ivóvízkivétel céljára igénybevett víztesteket és
a tagországok hatáskörébe utalta, hogy a védettséget a teljes víztestre vagy csak a kijelölt
védızónákra érvényesítik. Magyarország az utóbbi megközelítést alkalmazza.
A vízbázisokon belül megkülönböztetünk üzemelı és távlati vízbázisokat. Mint nevükbıl is látszik,
az üzemelık feladata jelenleg a közüzemi vízellátás biztosítása. A távlati vízbázisok potenciális, jó
vízadó adottságokkal rendelkezı területek, amelyeken jelenleg még nem alakítottak ki
vízmőtelepet.
Így azoknak a vízbázisoknak a száma, amelyek esetében ki kell jelölni a védıterületeket és/vagy
védıidomokat 4 22, ezek közül 21 üzemelı és 1 távlati. Az ásvány- és gyógyvízbázisok nem
közcélúak, ezért ezek esetében a védıterület kijelölése nem kötelezı. Az alegységen ilyen célú
vízbázist nem tartanak nyilván.
Jogilag is alátámasztott védelem szempontjából az 50 éves elérési idı a mérvadó, ezen belül
viszont a különbözı védızónákat kell kijelölni, amelyeknek eltérı a védelmi funkciója. A kijelölés
elérési idıkon alapul: belsı védıidom (közvetlen környezet védelme) - 20 nap, külsı védıidom
(lebomló szennyezésekkel szemben) – 6 hónap, hidrogeológiai A, B védıidomok (különbözı
veszélyességő nem lebomló szennyezésekkel szemben) – 5 év, 50 év.
A belsı védıterületek, hogy a termelıkutak körüli szigorú védelem mindig biztosított legyen, állami
illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A többi védıterületen az ingatlan tulajdonosának
kötelessége, hogy a védıterületi határozatban foglaltakat betartsa, és tevékenységét a vízbázis
védelem szempontjait figyelembe véve végezze.
A védıidomok és védıterületek meghatározására 1997-ben kormányprogram indult: sérülékeny
ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata címmel. A fenti programokon kívül jónéhány ivóvízbázis
esetében hatósági kötelezésre, az üzemeltetı vagy tulajdonos megbízásából készült el a
védıidom, illetve védıterület terve. Ennek ellenére a védıidomok meghatározása és kijelölése
nem minden vízbázis esetében történt meg, illetve nem egyforma pontossággal.
A 3-1. táblázat az alegység területére esı vízbázisokat tartalmazza, a legfontosabb információk
mellett azt is bemutatva, hogy az adott vízbázis esetében milyen szinten áll a
védıidomok/védterületek meghatározása5.

4

A kút szőrızése környezetében kijelölhetı az az ún. védıidom, ahonnan a vízrészecskék egy meghatározott idın belül

jutnak a kútba.. Az ún. sérülékeny ivóvízbázisok esetében beszélünk védıterületrıl, amely az elızıek szerint
meghatározott védıidom felszíni metszete. A védett vízbázisoknak tehát nincs védıterületük (a kút környezetét védı ún.
belsı védıterületet minden esetben ki kell jelölni), védıidoma azonban minden vízbázisnak van.

5

A védıövezetek kijelölése a kiadott hatósági határozatokkal és az ennek megfelelı telekkönyvi bejegyzésekkel zárul le

(ezek az ún. határozattal rendelkezı védıterületek).
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3-1 táblázat: Közcélú felszín alatti vízbázisok védıterületei, a kijelölés helyzete

Abaújlak Községi Vízmő

üzemelı

R Q1

nem

30

A
védıterület
kijelölés
szintje
földhivatali

Bekecs Körzeti Vízmő

üzemelı

R Q4 Iv2

igen

3456

becsült

üzemelı

R Q7 Iv2

igen

22000

földhivatali

A vízbázis
neve

Bıcs-Sajóládi Vízmő ÉRV Zrt.
X/B telep
Detek Községi Vízmő

jellege

típusa

sérülékeny?

Védendı
termelés
(m3/nap)

Érintett felszín alatti
víztestek
h.2.8
h.2.6, p.2.8.1, p.2.8.2,
sh.2.6, sh.2.6, sp.2.8.1
p.2.8.1, sp.2.8.1

üzemelı

T Q2 Fm1 igen

200

becsült

h.2.8, sp.2.7.1

Encs Városi Vízmő

üzemelı

3000

számított

sp.2.8.1.

Felsıdobsza Községi Vízmő

üzemelı

432

földhivatali

sp.2.8.1

Felsıvadász Községi Vízmő

üzemelı

T Q4 Fm2 igen
Psz Q2
igen
Fm1
R Q1 lv6
igen

59

becsült

h.2.8.

Fúlókércs Községi Vízmő

üzemelı

R Q1

nem

25

földhivatali

h.2.8

Gadna Községi Vízmő

üzemelı

R Q1 Iv1

igen

72

becsült

h.2.8, sp.2.7.1
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R Q4 Iv1

igen

3800

becsült

h.2.6, sh.2.6

Gönc Községi Vízmő
Hernádnémeti ÉRV Zrt. X.
telep (Kelet Csúcsvízmő)
Hernádpetri Községi Vízmő

üzemelı

E Q3 lv1

igen

600

becsült

p.2.8.1., sp.2.8.1.

üzemelı

T Q6 Fm4 igen

30000

földhivatali

sp.2.8.1

üzemelı

R Q1

nem

60

földhivatali

h.2.8

Kéked Községi Vízmő

üzemelı

E Q2 Iv1

igen

350

becsült

h.2.6.

Korlát Községi Vízmő

üzemelı

R Q2 Iv1

igen

500

becsült

h.2.6, sh.2.6

Kupa Községi Vízmő

üzemelı

R Q1

nem

36

földhivatali

h.2.8

Pere Hideg-forrás

üzemelı

R Q1 lv1

igen

48

becsült

h.2.6., sp.2.8.1.

Sima Községi Vízmő

üzemelı

igen

58

becsült

Szerencs Körzeti Vízmő

üzemelı

igen

2160

becsült

sh.2.6
h.2.6, sh.2.6, p.2.8.1,
sp.2.8.1

Telkibánya Hét-forrás

üzemelı

E Q1 Iv1
R Q4 Iv1
2
E Q2 Fv2
Vsz3

igen

150

becsült

Tokaj Körzeti Vízmő

üzemelı

R Q5 Iv2

igen

5200

földhivatali

Tokaj - Tiszaladány

távlati

R Q5

igen

7500

számított

h.2.6.,sp.2.6
p.2.8.2, sp.2.8.2, h.2.6,
sh.2.6
h.2.6, p.2.6.2, p.2.8.2,
sh.2.6, sh.2.6, sp.2.6.2

A 3-1. melléklet a közcélú, 50 fınél többet ellátó vízbázisok legfontosabb jellemzıit foglalja össze,
beleértve a veszélyeztetettségre (5.4.1 fejezet) és az intézkedésekre vonatkozó információkat,
javaslatokat (8.2. fejezet).

A diagnosztikai vizsgálatok során helyszíni mérésekre alapozott, részletes számításokkal határozták meg a
védıidomokat és védıterületeket (ún. számított védıterületek). Végsı formája a földhivatali térképen a telekhatárokhoz
igazított változat (ún. földhivatali változat).
1997-ben, a diagnosztikai vizsgálatok elıtt, illetve a VGT tervezés keretében készültek becsült védıterületek.
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A vízkivételek védıterületeit szemlélteti a 3-1. térkép.
A vízbázisok védıidomainak vetülete, illetve a védıterületek digitális térkép formájában is
rendelkezésre állnak (3-1. térkép).
A vízbázisok védıidomainak vetülete, illetve a védıterületek digitális térkép formájában is
rendelkezésre állnak (3-1. térkép).
Az alegység területén lévı üzemelı vízbázisok közül 8 rendelkezik érvényben lévı védıterületi
határozattal. A távlati vízbázis és 1 üzemelı vízbázis védıterületének kijelölése a diagnosztikai
fázisban tart, a védıterület kijelölés szintje számított. 12 üzemelı vízbázis becsült védıterülettel
rendelkezik.

3.2

Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek

3.2.1 Jogszabályi háttér
A tápanyag- és nitrát érzékenység szempontjából védettséget élvezı területek kijelölését
közösségi szinten a Nitrát Irányelv (91/271/EGK) és a Városi Szennyvíz Irányelv (91/271/EGK) írja
elı. Az irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályok rendelkezésre állnak: a 27/2006 (II. 7) Korm.
rendelet a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl, és a 240/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyőjtıterületük kijelölésérıl.
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatályos, 1. melléklete a nagy tavainkat (Balaton,
Velencei-tó és Fertı-tó) nyilvánította a növényi tápanyagterhelés miatt érzékenynek, és ennek
megfelelısen a tavak vízgyőjtıterületét jelölte ki védettségre szoruló tápanyag-érzékeny
területeknek. Az említett vízgyőjtıterületek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint egyúttal nitrátérzékenyek is. A védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó elıírások szempontjából jelent
megkülönböztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tápanyag eltávolítási kötelezettség).
A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet elıírja a tápanyag-érzékeny területek kijelölésének
felülvizsgálatát. A Duna vízgyőjtı és a Fekete-tenger eutrofizációval szembeni védelme miatt az
ICPDR ajánlása, hogy a Duna-medence teljes területét jelölkék ki a tagállamok a tápanyagterhelés
miatt érézkeny területnek. Magyarországnak (más tagországokhoz hasonlóan) lehetısége volt arra,
hogy a területi kijelölés helyett a 91/271/EGK irányelv alá tartozó összes településen a
csatornahálózaton összegyőjtött szennyvíz tápanyag tartalmának 75%-os csökkentésével
teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Ezt a lehetıséget Magyarország
hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a
terület kijelölés módosítása nem szükséges.
A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szemben, a
vizek meglévı nitrátszennyezettségének továbbá csökkentése. A nitrát érzékenynek minısülı
területeket a 27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet meghatározza. Ezek egy része már korábban
kijelölésre került, a terevzés elıtt rögzített állapotot 2008. évi Nitrát országjelentés tartalmazza, a
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)
tematikus fedvényeként. A kijelölt területek az alábbiak szerint csoportosíthatók:
a Balaton, a Velencei-tó, és a Fertı tó vízgyőjtı területe;
az ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározók vízgyőjtı területei;
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karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkı, dolomit, mész- és
dolomitmárga képzıdmények találhatók;
az üzemelı és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön
jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védıterületei;
valamint az elıbbiekbe nem tartozó karsztos területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkı,
dolomit, mész- és dolomitmárga képzıdmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt
bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínrıl 100 év alatt sem érheti el a nevezett
képzıdményeket;
továbbá olyan területek, ahol a fı porózus-vízadó összlet teteje a felszíntıl számítva 50 m-nél
kisebb mélységben van.
A 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet további nitrát-érzékeny területeket (települések belterülete,
bányatavak 300 méteres környezete és állattartó telepek) ír elı, amelyek MEPAR szinten még
nem lettek kijelölve, de adataik szerepelnek a VGT Adatbázisban. Ezeket a területeket, valamint az
üzemelı és távlati vízbázisok újabban kijelölt felszíni védıterületeit a térképen piros színnel
ábrázoltuk. A 2008. évi Nitrát jelentésben kijelölt MEPAR szintő poligonokat kék szín jelöli. Az
állattartó telepek (8380 db) piros pontokként szerepelnek. Ez a térkép tartalmazza a
jogszabályokban elıírt valamennyi nitrát-érzékeny területet (beleértve a tápanyag-érzékeny
területeket is, amelyeket külön kontúrvonal jelöl).
A MEPAR kijelöléssel Magyarország területének 47,8 %-a érintett. A további, MEPAR szinten még
nem lehatárolt területek elıfordulása szempontjából a 3-2. térkép ad információt.
A VGT intézkedési javaslatai között szerepel a nitrát-érzékeny területek felülvizsgálata, a
következı Nitrát Akcióprogramhoz kapcsolódva.
3.2.2. Nitrátérzékeny területek az alegységen
Az alegység teljes területének közel 60%-a nitrátérzékeny, melyet az 3-2. térkép szemléltet. A
nitrát- és tápanyagérzékeny területekrıl összefoglaló táblázatokat a 3-3. melléklet tartalmaz. A
mellékletben szereplı adatok a felszín alatti víztestek egészére és nem annak az alegységre esı
részére vonatkoznak.

3.3

Természetes fürdıhelyek

3.3.1 Jogszabályi háttér
Az e célra kijelölt helyeken a fürdıvíz célú vízhasználat a VKI szempontjából védettséget jelent. A
fürdıvíz miatti védettség a víztestekre megállapított környezeti célkitőzéseket befolyásolja. A
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet meghatározza a fürdıvizek kijelölésének elveit. A rendelet hatálya
a természetes fürdıvizekre terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti
medencés közfürdıre, a gyógyfürdıre, valamint olyan mesterségesen létesített vízterekre,
amelyek nincsenek összeköttetésben sem felszíni, sem felszín alatti vizekkel.
A rendelet szabályozza:
a fürdıhely kijelölésének eljárási rendjét,
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a fürdıvízprofil meghatározását,
a fürdıvíz minıségellenırzésének szabályait,
a minısítés módját,
a fürdıvíz védıterületének meghatározását.
A fürdıvizek kijelölése a fürdési szezont megelızıen történik. A fürdıvíz kijelölése akkor történhet,
ha a kistérségi intézet illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdızık számának napi
átlaga legalább 8 egybefüggı naptári héten várhatóan meghaladja a 100 fıt, valamint ha a
fürdızés 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei
teljesülnek. A kistérségi intézet - hivatalból indított eljárásban - minden év május 1. napjáig
határozatban dönt a fürdıvíz fürdési célú használatának (a továbbiakban: fürdıvíz használat)
engedélyezésérıl, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdıvíz minıségének
ellenırzését szolgáló mintavételeknek a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján kialakított ütemtervét,
és kijelöli a rendelet 3. melléklete szerinti védıterületet.
A fürdıhely védıterülete a fürdıhely területét övezı, a víz minıségének megóvása érdekében
meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín, ennek jelzése a fürdıhely üzemeltetıjének a
feladata. A kijelölt védıterület határait jól látható figyelmeztetı táblákkal kell megjelölni és ott a
külön jogszabályban meghatározott korlátozásokat be kell tartani.
A fürdıhely kijelölésekor figyelembe kell venni a szennyvízbevezetésre elıírt minimális távolságot.
Folyóvizeknél - a fürdıhely folyásirány szerinti felsı határa feletti szakaszán, a fürdési idényben
elıforduló legkisebb vízhozam mellett - ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok:
a) 500-szorosnál nagyobb hígulás esetén a fürdıhely feletti folyószakaszon legalább 5 km,
b) 200-500-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 15 km,
c) 200-szoros hígulás esetén a fürdı feletti folyószakaszon legalább 25 km.
A védıtávolságokat a már meglévı fürdıhelyek esetében is ellenırizni kell, új strandok és/vagy új
szennyvízbevezetés létesítésekor a tervekben elı kell írni ennek betartását. A védettség fizikálisan
nem terjed ki az érintett víztest teljes hosszára, a hatástávolságok azonban a szennyvíz-befogadó
kapcsolat ismeretében határozhatók csak meg.
Az intézkedési programok tervezésekor a vízminıségi célok (fürdıvíz követelmény)
teljesíthetıségét a szennyvízbevezetésekre vonatkozó hatástávolságok betartásával kell
biztosítani. A strandok lokális szennyezettségébıl származó problémák megoldása (például a
higiénés elıírások nem megfelelı biztosítása) nem tartozik a VGT hatáskörébe. A természetes
fürdıhely háttér szennyezettségének növekedésével összefüggı vízminıség romlás
megakadályozására (bakteriológiai szennyezettség, vízvirágzás) az intézkedési programoknak ki
kell terjednie.
3.3.2 Természetes fürdıhelyek kijelölésével érintett víztestek
A víztest kijelölésnél a fürdıvíz használatot figyelembe kell venni. A fürdésre kijelölt helyek száma
a jogszabályból adódóan évente változik az aktuális igények és lehetıségek függvényében. 2008ban az országosan nyilvántartott 256 természetes fürdıhelybıl 228 strand kijelölése történt meg, a
78/2008. (IV. 3.) Korm.
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Az alegység területén nyilvántartott 1 fürdıhelybıl 2008-ban 1 strand volt kijelölve, ez a
Mezızombori strand, mely a Mád Dorgóvölgyi tározón (AIS512) üzemel. A kijelölt fürdıhelyeket és
a fürdıvíz használat szempontjából érintett víztesteket a 3-3. térkép mutatja be.
A hivatkozott rendelet szerint az alegység területén lévı víztestet érintı kijelölt természetes
fürdıhely nincs.

3.4

Védett természeti területek

A víztestek jó ökológiai állapota elérésének egyik legfontosabb célja a védett természeti területek,
az élıhelyek és állatfajok védelmére kijelölt területek fennmaradásához szükséges feltételek
biztosítása. A vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
szerint a víz jó ökológiai és kémiai állapota, valamint a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása
a VKI és a természetvédelmi célok egyidejő teljesítésével lehet eredményes.
A víz minden esetben meghatározója az adott helyen kialakult élıvilág hosszú és sokoldalú
alkalmazkodási folyamatának, pillanatnyi állapotának és sokszínőségének. A védett természeti
területek esetében ezért a természetes folyamatok, a szerkezeti és mőködési sajátosságok és a
sokféleségnek minél teljesebb megırzése a legfontosabb feladat. Ez egyben kimagasló potenciált
és értéket is jelent, melyek mind a politika, mind a jogalkotás legmasabb szintjein is rögzítésre
kerültek.
A védett természeti terültek fennmaradását, állapotának megırzését szolgáló VKI intézkedések
prioritást élveznek, ezért maga a VGT tervezési folyamat is kiemelten kezeli azt.
3.4.1 Jogszabályi háttér
A VKI és a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint védett
területnek kell tekinteni a jogszabályban vagy a hatóság határozatában kijelölt körülhatárolható
földterületet, melyekhez természeti értékek, víztıl függı élıhelyek, fajok megóvása érdekében
elıírások kapcsolódnak. Ennek értelmében a természetvédelmi oltalom a törvényi szinttıl egészen
a helyi szintő védelemig terjedhet, kiemelve azokat a védett elemeket, melyek a VGT
szempontjából feltétlenül vizsgálandóak.
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény
d) Országos jelentıségő védett természeti területek és értékek
Egyedi jogszabállyal védett természeti területek:
nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék
A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek
a.) természetvédelmi területnek minısül valamennyi láp, szikes tó
b.) természeti emléknek minısül valamennyi forrás, víznyelı
A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti értékek
barlangok
e) Helyi jelentıségő védett természeti területek
természetvédelmi terület, természeti emlék
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A Tvt. elıírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a
természetvédelmi kezelési tervet. A természetvédelmi kezelési terv - jogszabályban
meghatározott definíciója szerint - olyan dokumentum, amely a védett természeti terület és
természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló
természetvédelmi kezelési módokat, továbbá a felsoroltak érdekében meghatározott
korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza, ezekre vonatkozó
elıírásokat állapít meg. A természetvédelmi kezelési tervet a Tvt. rendelkezései alapján
jogszabályban kell kihirdetni, a természetvédelmi kezelési terv elıírásai kötelezı érvényőek.
A 9/2008. (K.V. Ért. 8.) KvVM utasítás a megalapozó dokumentáció és a részletes kezelési
terv tartalmi elemeit és mellékleteit határozza meg.
275/2004. (X. 8.) Kormány rendelet az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi
rendeltetéső területekrıl
Az európai uniós csatlakozásunkkal egyidejőleg kialakításra került az Európai Unió
ökológiai hálózatához (un. Natura 2000 hálózat) csatlakozó magyarországi területek,
melyek védett természeti területnek minısülnek. Az elıírások a következı kategóriákat
állították fel:
•

különleges madárvédelmi terület

•

különleges természetmegırzési terület (jelölt/jóváhagyott)

•

kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület (jelölt/jóváhagyott)

A területek kijelölése mellett a vonatkozó Uniós direktívák átvételével rögzítésre kerültek az
európai szintő védelmet jelentı hazánkban elıforduló közösségi jelentıségő és kiemelt
jelentıségő közösségi fajok, valamint a közösségi jelentıségő élıhelytípusok és a kiemelt
jelentıségő közösségi élıhelytípusok.
A rendelet mellékletekben rögzíti, hogy a konkrét védelem gyakorlati szabályait az un.
Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció határozza meg. A
Natura 2000 területek esetében a VKI szempontú természetvédelmi intézkedések
meghatározásánál ez tekinthetı kiinduló pontnak, azonban ezek a tervek még csak
korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Ökológiai hálózat
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. Törvény a Nemzeti Környezetvédelmi Program
(Kt. 40. §) részét képezı Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben az ökológiai hálózat és
az ökológiai (zöld) folyosók kialakításának és fenntartásának hosszú és középtávú
szempontjait. Ezen túl további részleteket nem határoz meg.
Az országos ökológiai hálózatról az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi
XXVI. Törvény rendelkezik. Az ökológiai hálózat az országos területrendezési tervben
megállapított önálló védelmi övezet, amelybe az országos jelentıségő természetes, illetve
természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtı ökológiai folyosók
egységes, összefüggı rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai
folyosók és a pufferterületek. Ez utóbbi részeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervek határozzák meg. Az ökológiai hálózat védelmét az alacsonyabb
szintő tervekbe integráltan lehet érvényesíteni, azonban az ezekre vonatkozó szabályokat a
településrendezési tervek nagyon ritkán fogalmaznak meg.
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Védelemre tervezett természeti területek
Az országos védelemre tervezett területekrıl nyilvános hozzáférhetık azok településsoros,
helyrajzi számos listája annak érdekében, hogy a védetté nyilvánítási folyamatot
megelızıen a különbözı szintő tervezési, fejlesztési döntéseknél azokat figyelembe
lehessen venni. Ezek közé tartozik a VGT folyamata is.
Ramsari Egyezmény (1971) - 1979
A számos természetvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmény között a VGT szempontjából
kiemelt helyet foglal el „A nemzetközi jelentıségő vizes területekrıl, különösen, mint a
vízimadarak élıhelyeirıl” szóló un. Ramsari Egyezmény, mely a természetvédelmi
államközi megállapodások legrégebbike és eredetileg a rohamosan csökkenı vízimadárállományoknak kívántak a csatlakozó országok védelmet biztosítani. A tapasztalatok
azonban hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy önmagában az élıhelyek védelme nem
elegendı, magát az ökológiai rendszert kell megırizni (melynek meghatározó a víz
mennyiségi és minıségi állapota), hogy képes legyen az ott elıforduló fajok
életfeltételeinek fenntartható biztosítására.
Fajmegırzési tervek
A védelmi elıírások teljesítése érdekében egyes fajokra is készülnek un. fajmegırzési
tervek, melyek a védelem további feladatait határozzák meg. Ezek védelme jelentıs
részben a védett területeken valósul meg.

3.4.2 Védett területek listája
Az alegységben elıforduló közösségi jelentıségő élıhelytípusok Natura 2000 kódjai, (Habitat
Directive) elnevezése, növénytársulástani értelmezése (Borhidi & Sánta 1999, Borhidi & al. 1999 ill.
Borhidi 2003 szerint) és jellemzı állategyüttesei (Varga in: Borhidi & Sánta 1999 szerint):

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
Fitocönológiai kategóriák:
Hydrocharetalia, Hydrocharition: Hydrocharitetum morsus-ranae, Stratiotetum aloidis
Ceratophyllion: Ceratophylletum demersi, Ceratophylletum submersi Nitello-Ceratophylletum
submersi.
Potametea: Potametalia, Potamion lucentis: Elodeetum canadensis, Potametum lucentis,
Myriophylletum spicati, Myriophylletum verticillati, Potametum perfoliati, Myriophyllo-Potametum
Nympheion albae: Nymphaeetum albo-luteae, Myriophyllo-Nupharetum luteae, CeratophylloNymphae-etun albae, Nymphoidetum peltatae, Potametum natantis, Polygonetum natantis,
Trapetum natantis.
Jellemzı növényfajok:
Hydrocharition: Aldrovanda vesiculosa, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna spp., Spirodela spp.,
Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, Wolffia arhiza, Riccia, Ricciocarpus spp.
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Ceratophyllion: Ceratophyllum demersum, C. submersum,
Potamion lucentis (= Magnopotamion): Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, P.
lucens, P. perfoliatus, Myrio-phyllum spicatum, stb.
Nympheion albae: Myriophyllum verti-cillatum, M. spicatum, Nuphar luteum, Nymphaea alba,
Nymphoides peltata, Potamogeton natans, Trapa natans, stb.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Odonata: Erythromma viridulum, E. najas, Aeshna viridis*, Anaciaeshna isosceles, Anax imperator, A. parthenope,
Heteroptera: Nepa cinerea, Ranatra linearis, Notonecta spp.
Coleoptera: Acilius sulcatus, Colym-betes fuscus, Cybister laterimarginalis, Dytis-cus marginalis, D.
cir-cumflexus, D. dimidia-tus, Rhantus punctatus, Helophorus spp., Hydrobius spp., Hydrous
piceus, H. aterrimus, Donacia bicolor, D. crassipes, D. thalas-sina,Haemonia mutica, Plateumaris
consimilis, P. sericea, stb.
Lepidoptera: Acentropus niveus, Nymphula spp., stb

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák
Fitocönológiai kategóriák:
Utricularietea intermedio-minoris: Utriculietalia intermedio-minoris, Sphagno-Utricularion:
Sparganio minimi-Utricularietum intermediae, Aldrovando-Utricularietum minori;
Lemno-Utricularietalia,
Utricularietum vulgaris

Utricularion

vulgaris:

Lemno-Utricularietum

vulgaris,

Hydrochari-

Jellemzı növényfajok:
Aldrovanda vesiculosa, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Rhynchospora alba, Sparganium minimum,
Sphagnum spp., Utricularia minor, Drepanocladus spp.
Lemna spp., Hydrocharis morsus-ranae, Salvinia natans, Spirodela polyorrhiza, Utricularia vulgaris
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Odonata: Aeshna juncea, Ae. subarctica, Leucorrhinia dubia, L. rubicunda,
Trichoptera: Rhadicoleptus alpestris, Oligotricha striata

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
Fitocönológiai kategóriák:
Bidentetea tripartiti: Bidentetalia tripartiti, Bidention tripartiti: Bidenti-Polygonetum hydropiperis,
Polygono lapathifolii-Bidentetum, Xanthio-Chenopodietum, Rorippo-Xanthietum, Atri-pliciXanthietum italici, Chenopodio-Atriplicetum;
Chenopodion rubri:
podietum rubri
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Jellemzı növényfajok:
Alopecurus aequalis, Atripılex prostrata, A. sagittata, Bidens cernuus, B. tripartitus, Echinochloa
crus-galli, Chenopodium album, Ch. rubrum, Lycopus europaeus, Matricaria inodora, Persicaria
hydropiper, P. lapathifolia, P. mitis, Rorippa palustris, Veronica anagallis-aquatica, Xanthium
strumarium, X. italicum.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Zoológiailag nem feldolgozott társulások

6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion
caeruleae)
Fitocönológiai kategóriák:
Molinion coeruleae: Succiso-Molinietum hungaricae, Nardo-Molinietum hungaricae, ArrhenateroMolinietum arundinaceae, Molinio-Salicetum rosmarinifoliae. Zömmel atlantikus-szubatlantikus
elterjedéső M. coerulea-t a M. hungarica és M. arundinacea helyettesíti.
„Junco-Molinion” – a szubatlantikus csoport hazai elıfordulása kétséges (Borhidi 2003). A hazai
társulásokat az elıbbi csoportba sorolja.
Jellemzı növényfajok:
Succiso-Molinietum: Molinia arundinacea, M. humgarica, Carex flacca, C. panicea, Achillea
ptarmica, Allium suave-olens, Dianthus superbus, Galium boreale, Gentiana pneumonanthe,
Gentian-ella austriaca, Gymna-denia conopsea, Iris sibirica, Ophrys spheco-des, Orchis laxiflora,
Sanguisorba officinalis, Salix rosmarinifolia, Selinum carvifolia, Serra-tula tinctoria, Succisa
pratensis, Succisella inflexa; Veratrum album, fontos reliktum: Pinguicula alpina, Primula farinosa.
Nardo-Molinietum: Carex pallescens, C. umbrosa, Danthonia decumbens, Juncus effusus, J. subnodulosus, Juncus con-glomeratus, Luzula multi-flora, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Dianthus
deltoides, Hieracium auricula, H. umbellatum, Ophioglossum vulgatum Polygonum bistorta,
Potentilla erecta.
Molinio-Salicetum rosmarinifoliae: Agrostis stolonifera, Carex flacca, Holoschoenus romanus, Salix
rosmarinifolia.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Orthoptera: Conocephalus fuscus, C. discolor, Metrioptera brachyptera, Omocestus viridulus,
Chorthippus montanus, Ch. oschi, Parapleurus alliaceus, Stethophyma grossa, Lepidoptera:
Lycaena dispar rutila*, L. hippothoe, Maculinea alcon, M. nausithous*, M. teleius*, Euphydryas
aurinia*, Melitaea diamina, Boloria selene, Eupithecia veratraria, E. selinata, Anarta myrtilli*,
Hyssia cavernosa gozmanyi, Lacanobia splendens, Amphipoea oculea, A. fucosa, Apamea ophiogramma,. A. anceps, A. characterea, A. syriaca tallosi, Chortodes fluxa, Ch. pygmina, Ch. extrema,
Diachrysia chryson, D. nadeja, D. zosimi.

6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai

3. fejezet

Védelem alatt álló területek

– 71 –

VízgyőjtıVízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád, Takta

Fitocönológiai kategóriák:
A Manual-ban ide sorolt társulásokat Borhidi (2003) három különbözı rendre tagolja: Molinietalia:
Filipendulo-Petasition, Convulvuletalia sepium (Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium) és
Lamio albi-Chenopodie-talia (Senecion fluviatilis).
Jellemzı növényfajok:
Filipendulo-Patasition: Cirsium oleraceum, C. rivulare, Crepis paludosa; Epilobium hirsutum, Equisetum telmateia, Filipen-dula ulmaria, Geranium palustre, Lysimachia vul-garis, Matteucia struthiopteris, Petasites hybridus, Polygonum bistorta, Sene-cio fluviatilis, Thalictrum flavum, Trollius
europ.
Convulvuletalia sepium: Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Anth-riscus sylvester,
Calystegia sepium, Chaerophyllum hirsutum, Humulus lupu-lus, Inula helenium, Lyth-rum salicaria,
Mentha longifolia, Symphytum off.
Lamio albi-Chenopodie-talia: Alliaria petiolata, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Impatiens
noli-tangere, Lamium album, Stachys sylvatica.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Orthoptera: Conocephalus fuscus, Ch. discolor, Tettigonia cantans, Coleoptera: Chrysomela polita,
Ch. herbacea, Ch. coerulans, Ch. menthastri,Dlochrysa fastuosa, Alophus triguttatus.
Lepidoptera: Hepialus humuli, Aricia eumedon, Brenthis ino, Melitaea diamina, Panaxia dominula,
Euplagia quadripunctaria*, Hydraecia petasitis, Autographa jota, A. pulchrina, A. bractea,
Diachrysia chryson, Calpe thalictri.

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
Fitocönológiai kategóriák:
Borhidi (2003) szerint a közép-európai Cnidion dubii a Pannóniai régióból hiányzik, a DK-európai,
nyáron kiszáradó Deschampsion caespitosae helyettesíti. Ide tartoznak az ecsetpázsitos mocsárrétek: Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis és a fehér tippanos-réti csenkeszes mocsárrétek:
Agrostetum albae ill. Cirsio cani-Festucetum pratensis.
Jellemzı növényfajok:
Agrostio-Deschampsietum caespitosae: Agrostis stolonifera, Carex distans, C. vulpina,
Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus, Juncus effusus, J. conglo-meratus, Allium angulo-sum,
Cirsium canum, Gra-tiola officinalis, Leucojum aestivum, Lythrum virga-tum, Ranunculus repens,
Scutellaria hastifolia.
Agrostetum albae: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Holcus lanatus,
Cirsium rivulare, Colchi-cum autumnale, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Lychnis floscuculi, Orchis laxiflora, Taraxacum palustre.
Cirsio cani-Festucetum pratensis: Festuca prat-ensis, Holcus lanatus, Poa pratensis, Achillea
ptarmica, Cirsium canum, Chrysanthemum leucanthemum, Dactylo-rhiza incarnata, D. majalis, Iris
sibirica.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
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Orthoptera: Conocephalus fuscus, C. discolor, Stethophyma grossa;
Lepidoptera: Maculinea alcon, M. teleius, M. nausithous, Boloria selene, Melitaea diamina, Minois
dryas, Coenonympha amyntas, Lacanobia splendens, Amphipoea oculea, A. fucosa, Apamea
ophio-gramma,. A. anceps, A. characterea, A. syriaca tallosi, Chortodes fluxa, Ch. pygmina, Ch.
extrema.

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Fitocönológiai kategóriák:
Nálunk csak egy asszociáció-csoport: Arrhenatherion. A szubatlanti Brachypodio-Centaureion
nemoralis hiányzik.
Hagyományosan évente egyszer, nyáron kaszálták. Fontosabb asszociációk: AlopecuroArrhenateretum, Pastinaco-Arrhenateretum, Anthyllido-Festucetum rubrae, AnthoxanthoFestucetum rupicolae.
A Phyteumo-Trisetion és Cynosurion l. a következı egységnél.
Jellemzı növényfajok:
Arrhenatherion: Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Helicto-trichon
pubescens, Luzula campestris, Trisetum flavescens, Anthyllis vulneraria, Campanula patula,
Carum carvi, Centaurea jacea, Coelo-glossum viride, Crepis biennis, Chrysanthemum
leucanthemum, Daucus carota, Dianthus deltoides, Euphrasia stricta, Galium verum, Gymnadenia
conopsea, Knautia arven-sis, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Pasti-naca sativa,
Pimpinella major, Sanguisorba officinalis, Thymus pulegioides, Tragopogon pratensis.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Orthoptera: Leptophyes albovittata, Decticus verrucivorus, Chorthip-pus dorsatus, Ch. parallelus;
Dirshius haemorrhoidalis; Coleoptera: Podonta nigrita, Cantharis spp., Rhagonycha fulva, Mordella
aculeata, Oedemera spp., Stran-galia spp., Leptura spp., Chrysomela graminis, Cryptocephalus
cristula.
Lepidoptera: Zygaena purpuralis, Z. loti, Z. filipendulae, Lemonia dumi, Semiothisa chlathrata,
Hypogymna morio, Lycaena tityrus, Cupido minimus, Plebe-jus argus, Polyommatus semiargus,
Boloria selene, Melitaea cinxia.

7140 Tızegmohás lápok és ingólápok
Fitocönológiai kategóriák:
A Scheuchzerietalia palustris és a Caricetalia fuscae rendbe tartozó többféle társulás, a mohaszınyeget alkotó Sphagnum- és lombos-mohafajokhoz kisebb v. közepes mérető sások-szittyók
csatlakoznak. Peremükön gyakran amfibikus Carex rostrata társulással.
Jellemzı növényfajok:
Scheuchzerietalia palustris: Carex echinata, C. nigra, C. lasiocarpa, Calamagrostis canescens,
Eriophorum angustifolium, Pycreus flavescens subsp. monostachys, Rhyncho-spora alba,
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Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris, Sparganium
erectum, Vaccinium oxycoccos, Viola palustris, Sphagnum contortum, S. cuspidatum, S. palustre,
S. recurvum, S. teres, Aulacomnium palustre, Calliergoniella cuspidata, Campylium stellatum,
Drepanocladus verniciosus.
Caricetalia fuscae: Carex echinata, C. nigra (=fusca) C. hartmannii,Eriophorum angustifolium,
Epilobium palustre, Thelypteris palustris, Sphagnum fimbriataum, S. palustre, S. teres, Bryum
pseudo-triquetrum, Calliergon spp. Calliergoniella cuspidata.
Caricetum rostratae: Carex rostrata, C. vesicaria, Galium palustre, Menyanthes trifoliata,
Sparganium erectum, Thelypteris palustris.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Odonata: Somatochlora metallica, Sympetrum danae.
Orthoptera: Metrioptera brachyptera, Stethophyma grossum; Trichoptera: Oligotricha fasciata,
Rhadicoleptus alpestris; Coleoptera: Dytiscus latissimus.
Lepidoptera: Brenthis ino, Boloria selene, B. aquilonaris*, Coeno-nympha tullia*, Ari-channa
melanaria, Amphipoea lucens, Coenophila subrosea*.
*: Csak a Kárpátokban!

7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival
Fitocönológiai kategóriák:
A Cladietum marisci- télisás-társulás a hazai cönológiai rendszerben a Phragmition australis
csoportba tartozik. Nálunk szubatlanti jellegő.
Nem könnyen választható el a Cladio marisci-Schoenetum nigricantis-tól, amely a meszes talajú
síklápok (Caricion davallianae) tagja.
Jellemzı növényfajok:
Cladium mariscus, Juncus maritimus, Phragmites australis, Schoenus nigricans, Lythrum salicaria,
Thelypteris palustris.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Sidemia zollikoferi, Archanara neurica, A. geminipuncta, Chortodes minima, Ch. pygmina, Ch.
morrisii.

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
Fitocönológiai kategóriák:
Nincs rájuk vonatkozó fitocönológiai egység.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Endemizmusokban és reliktumokban gazdag barlangi ill. szubterrán vízi fauna. Cavernicol csigák
(pl. Paladilhia*, Paladilhopsis), rákok (Mesoniscus graniger; Niphargus sp.), iker-szelvényesek és
bogarak (pl. Duvalius spp. *)
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91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Fitocönológiai kategóriák:
Társulástanilag roppant heterogén: Salicion albae (Leucojo-Salicetum albae, Carduo crispiPopuletum nigrae, Senecioni sarracenici-Populetum albae); Alnion incanae ill. Alnenion glutinosaeincanae (Aegopodio-Alnetum, Carici pendulae-Alnetum, Carici brizoidi-Alnetum, Carici remotaeFraxinetum, Paridi quadrifoliae-Alnetum); Alnion glutinosae (Carici elongatae-Alnetum, Ange-lico
sylvestris-Alnetum, Fraxino pannonici-Alne-tum, Sphagno squarrosi-Alnetum); Salicion cine-reae
(Salici pentandrae-Betuletum pubescentis, Salicetum auritae, Calam-agrosti-Salicetum cine-reae,
Betulo pubescenti-Sphagnetum recurvi).
Jellemzı növényfajok:
Salicion albae: Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra, Humulus lupulus, Rubus caesius agg.,
Vitis sylvestris, Carduus crispus, Alisma plantago-aquatica, Calystegia sepi-um, Cucubalus
baccifer, Glycirrhiza echinata, Iris pseudacorus, Leucojum aestivum, Lycopus euro-paeus,
Persicaria hydro-piper, Rorippa amphibia, Senecio fluviatilis.
Alnion incanae ill. Alnenion glutinosae-incanae: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, F. excelsior,
Padus avium, Ulmus laevis, U. minor, Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Angelica sylvestris,
Caltha palustris subsp. laeta, Carex brizoi-des, C. pendula, C. remo-ta, Impatiens noli-tangere,
Inula helenium, Lysima-chia nummularia, Paris quadrifolia, Petasites hybridus, Ribes rubrum,
Rubus caesius, Matteuccia struthiopteris, Equisetum sylvaticum, E. telmateia.
Alnion glutinosae: Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus angusti-folia, Carex acutiformis, C.
elongata, C. gracilis, Calamagrostis canescens, Angelica sylvestris, Cicuta virosa, Cirsium
oleraceum Comarum palustre, Hottonia palustris, Peuce-danum palustre, Stachys palustris, Urtica
kiovie-nsis, Thelypteris palustris.
Salicion cinereae: Betula pendula, B. pubescens, Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra,
Calamagrostis canescens, Carex acuti-formis, C. gracilis, c. elata, Comarum palustre, Ligularia
sibirica, Trollius europaeus, Thelypteris palustris.
Jellemzı gerinctelen állatfajok:
Salicion albae: Coleoptera: Dicerca aenea, Agrilus viridis, Anthaxia salicis, Liocola lugubris,
Osmoderma eremita, Melasoma populi, M. caprea, M. collaris, M. saliceti, M. vigintipunctata,
Plagio-dera versicolora, Gale-rucella lineola, Byctis-cus betulae, B. populi, Attelabus nitens,
Rhynchaenus populi, Rh. salicis, Aromia moschata, Saperda spp. Hymenoptera: Pseudoclavellaria amerinae, Cimbex femorata, C. lutea; Lepidoptera: Apatura ilia, A. metis*, Cabera
exanthemata, Ennomos autumnarius, Cerura vinula, Clostera anastomosis, C. pigra, Pheosia
tremula, Noto-donta tritophus, Leu-coma salicis, Acronycta aceris, A. megacephala, Sidemia
ypsillon, Para-stichtis suspecta, Catocala nupta, C. elocata, C. electa.
Alnion glutinosae: Coleoptera: Carabus chlathratus, Agrilus guerini, Lamia textor.
Lepidoptera: Cyclopho-ra orbicularia, Cabera pusaria, Eilicrinia cordiaria, Epione repandaria,
Euchoeca obsoletaria, Geometra papilionaria, Hydrio-mena coerulata, Plemy-ria rubiginata, Pterapherapteryx sexalata, Drepana falcataria, D. curvatula, Falcaria lacertinaria, Ochro-pacha duplaris,

3. fejezet

Védelem alatt álló területek

– 75 –

VízgyőjtıVízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád, Takta

Cerura vinula, Furcula bifida, Notodonta dromedarius, Acronycta leporina, Ipimorpha retusa,
Arytrura musculus*.

A vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése során a védett területek listájának térképi összeállítása
és ezek ellenırzése, illetve a tervezés részeként elvégzendı egyszerősített értékeléshez
rendelkezésre álló alap- és háttér-információk rögzítése a feladat. A különbözı szempontok szerint,
jogszabályok általi védettség alá tartozó területeket, az érintett alegységek és víztestek
megjelölésével a 3-2 táblázat tartalmazza. Az információk alapján megállapítható, hogy a VKI
különbözı típusú víztestjei jelentıs mértékben érintik a védett természeti terülteket. Ez a sekély
felszín alatti víztestek esetében szinte minden védett területet, míg a folyó és a tó víztestek
esetében azok többségének az érintettségét jelenti. A víztestek és a védett természeti területek
tematikus térképeit a 3-4. és 3-5. térképmellékleten mutatjuk be.
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3-2 táblázat: Víztıl függı védett természeti területek az alegység területén

Neve

Bodrogzug–Kopasz-hegy–
Taktaköz

Kesznyéten

Kesznyéteni Sajó-öböl

Kesznyéteni TK

3. fejezet

A védelem
szintje

KMT

KMT

jKJTT

TK

A védett természeti terület
Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok
Azonosítója
kódja, neve*

HUBN10001

HUBN10005

HUBN20069

232/TK/90

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3160 Láptavak,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6440 Ártéri mocsárrétek,
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
91F0 Keményfás ligeterdık

A terület nem élıhelyekre, hanem jelölı madárfajokra lett
kijelölve.

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák,
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei,
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel;
3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák;
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel;
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó
szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai;
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei;
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Védelem alatt álló területek

Érintett víztest
Kódja
AIH088

Neve
Kengyel-tó

AEQ031 Taktaközi-öntözı-fıcsatorna
sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

NPI

ANPI
ANPI
ANPI, BNPI

AEQ029 Takta-övcsatorna észak

BNPI

AEQ030 Takta-övcsatorna dél

BNPI

AIH132

Tiszaluci Holt-Tisza

sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

BNPI
BNPI, HNPI

AEQ029 Takta-övcsatorna észak

BNPI

AEQ030 Takta-övcsatorna dél

BNPI

AIH132

Tiszaluci Holt-Tisza

sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

BNPI
BNPI, HNPI

AEQ029 Takta-övcsatorna észak

BNPI

AEQ030 Takta-övcsatorna dél

BNPI

AIH132

Tiszaluci Holt-Tisza

BNPI

sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

BNPI, HNPI
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Neve

Tiszalúci ex lege láp

A védelem
szintje

A védett természeti terület
Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok
Azonosítója
kódja, neve*
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel;
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel;
6430 Síkságok és a hegyvidéktıl a magashegységig tartó
szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai;
7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a
Caricion davallianae fajaival;
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

ex lege láp

Abaújkéri Aranyos-völgy
TT

TT

Erdıbényei fás legelı
Természetvédelmi Terület

TT

236/TT/90

Északi-Zempléni-hegység

jKJTT

HUBN20085

Felsı-Tisza

Felsı-Tisza

3. fejezet

Ramsari

jKJTT

Érintett víztest
Kódja

Neve

NPI

AEQ030 Takta-övcsatorna dél

BNPI

sp.2.8.2

BNPI

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

A területen csak víztıl kevésbé függı élıhelyek vannak

AEP280 Aranyos-patak alsó

ANPI

A területen csak víztıl kevésbé függı élıhelyek vannak

AEP281 Aranyos-patak felsı

ANPI

6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok,
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık

sh.2.6

Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

ANPI

3HU023

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6440 Ártéri mocsárrétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
91F0 Keményfás ligeterdık

AEQ031 Taktaközi-öntözı-fıcsatorna

ANPI

HUHN20001

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6440 Ártéri mocsárrétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
91F0 Keményfás ligeterdık

AEQ031 Taktaközi-öntözı-fıcsatorna

ANPI
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Neve

Felsı-Tisza

Hernád-völgy és Sajóládierdı

Komlóskai Mogyorós-tetı
és Zsidó-rét

Központi-Zemplénihegység

A védelem
szintje

KMT

jKJTT

jKJTT

jKJTT

A védett természeti terület
Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok
Azonosítója
kódja, neve*

HUHN10008

HUAN20004

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6440 Ártéri mocsárrétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
91F0 Keményfás ligeterdık

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok,
6440 Ártéri mocsárrétek,
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık

Érintett víztest
Kódja

Neve

NPI

AEQ031 Taktaközi-öntözı-fıcsatorna

ANPI

AEP306 Bársonyos-öntözı-fıcsatorna

ANPI

AEP386 Csenkı-patak

ANPI

AEP508 Garadna-patak

ANPI

AEP527 Gönci-patak alsó

ANPI

AEP579 Hernád alsó

ANPI

AEP580 Hernád felsı

ANPI

AEP676 Kis-Hernád a Bélus-patakkal

ANPI

AEP976 Szartos-patak

ANPI

AEQ088 Vadász-patak

ANPI

AEQ100 Vasonca-patak

ANPI

HUBN20090

7140 Tızegmohás lápok és ingólápok

sh.2.6

Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

ANPI
ANPI

HUBN20084

6410 Kékperjés láprétek,
AEP526 Gönci-patak felsı
6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok,
7140 Tızegmohás lápok és ingólápok,
AEQ006 Szerencs-patak felsı
8310 A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
sh.2.6 Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

ANPI
ANPI

Szikszó 1 db

ex lege láp

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek

AEP579 Hernád alsó

ANPI

Tarcal 1 db

ex lege láp

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
6440 Ártéri mocsárrétek

AEQ031 Taktaközi-öntözı-fıcsatorna

ANPI
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Neve

Tokaj-Bodrogzug
Tájvédelmi Körzet

Zempléni Tájvédelmi
Körzet

A védelem
szintje

TK

TK

A védett természeti terület
Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok
Azonosítója
kódja, neve*

183/TK/86

172/TK/84

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3160 Láptavak,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6440 Ártéri mocsárrétek,
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
91F0 Keményfás ligeterdık

Érintett víztest
Kódja

ANPI

AEP340 Boldogkıváraljai-és Tekeres-patak

ANPI

AEP386 Csenkı-patak

ANPI

6410 Kékperjés láprétek,
6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok,
AEP527 Gönci-patak alsó
7140 Tızegmohás lápok és ingólápok,
8310 A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok, AEP526 Gönci-patak felsı
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,
AEQ006 Szerencs-patak felsı

Védelem alatt álló területek

NPI

AEQ031 Taktaközi-öntözı-fıcsatorna

sh.2.6

3. fejezet

Neve

Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

ANPI
ANPI
ANPI
ANPI
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Neve

Zempléni-hegység a
Szerencsi-dombsággal és
a Hernád-völggyel

A védelem
szintje

KMT

A védett természeti terület
Jellemzı víztıl függı élıhelytípusok
Azonosítója
kódja, neve*

HUBN10007

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja,
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet,
6410 Kékperjés láprétek,
6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok,
6440 Ártéri mocsárrétek,
7140 Tızegmohás lápok és ingólápok,
8310 A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok,
91E0 Főz-, nyár-, éger-, és kırisligetek/ligeterdık,

Érintett víztest
Kódja

Neve

NPI

AEP280 Aranyos-patak alsó

ANPI

AEP281 Aranyos-patak felsı

ANPI

AEP306 Bársonyos-öntözı-fıcsatorna

ANPI

AEP340 Boldogkıváraljai-és Tekeres-patak

ANPI

AEP341 Boldogkıváraljai-patak

ANPI

AEP386 Csenkı-patak

ANPI

AEP486 Fennsíki-csatorna vízrendszere

ANPI

AEP508 Garadna-patak

ANPI

AEP527 Gönci-patak alsó

ANPI

AEP526 Gönci-patak felsı

ANPI

AEP579 Hernád alsó

ANPI

AEP580 Hernád felsı

ANPI

AEP676 Kis-Hernád a Bélus-patakkal

ANPI

AEP976 Szartos-patak

ANPI

AEQ007 Szerencs-patak alsó

ANPI

AEQ006 Szerencs-patak felsı

ANPI

AEQ088 Vadász-patak

ANPI

AEQ100 Vasonca-patak

ANPI

sh.2.6
sp.2.8.1

Zempléni-hegység - Hernád-vízgyőjtı

ANPI

Sajó-Hernád-völgy

ANPI

* Az egyes védett területek esetében csak a víztıl leginkább függı élıhelytípusok kerültek felsorolásra. Ökológiai szempontból azonban az összes élıhelyet többé-kevésbé víztıl függınek
kell tekintenünk. Bizonyos védett területeken csak víztıl kevésbé függı élıhelyek vannak jelen (pl. gyertyános-tölgyes, lejtısztyepprét, stb.), ezeken konkrét élıhelyeket nem soroltunk fel
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3.5

Halas vizek

A védettséget az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl és azok
ellenırzésérıl szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet mondja ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a
halastavi és intenzív haltermelés céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére.
A halas vizek listáját a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
Az alegység területén halas vízként kijelölt víztest nincsen.
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4

Monitoring hálózatok és programok

A VKI monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent,
mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi állapotának megállapítását,
jellemzését, illetve az állapot rövid és hosszú távú változásának leírását lehetıvé teszi.
A VKI valamennyi célkitőzése, a vizeink jó állapotba helyezése, az ehhez szükséges
intézkedések megalapozása mind a monitoring hálózat mőködésén alapuló állapotértékelésen
nyugszik. Egy jól kialakított, felesleges elemeket nem tartalmazó monitoring rendszer
mőködtetésével akár költségeinek sokszorosát lehet megtakarítani, mivel a monitoring az
intézkedések megalapozásában és végrehajtásában, valamint hatékonyságuk nyomonkövetésében nyújt segítséget.
A Víz Keretirányelv szerint 2006. december 22-ig a tagállamoknak gondoskodni kellett az irányelv
követelményrendszerének megfelelı monitoring rendszerek megtervezésérıl és mőködtetésük
elindításáról, mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek állapotának megfigyelése érdekében. A
monitoring hálózat térképi bemutatása a 4-1 – 4-6. térképekkel történik. Magyarországon – a többi
tagországhoz hasonlóan – a korábbi monitoring rendszerek átalakításával, továbbfejlesztésével
történt meg a VKI szerinti ún. többszintő monitoring rendszer kialakítása, mely az alábbiak szerint
épül fel:
 A feltáró monitoring hasonlóan a korábbi országos és regionális törzshálózati
monitoringhoz, alapvetıen a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tőzi ki
célul.
 Az operatív monitoring az ökológiai és kémiai szempontból veszélyeztetettnek tekintett
vizek vizsgálatát célozza, és az intézkedések eredményességét ellenırzi.
 A felszíni vizek vizsgálati monitoringjának mőködtetése bizonytalanságok léte esetében
szükséges akkor, ha valamilyen határérték túllépésének az oka ismeretlen, vagy rendkívüli
események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy ahol operatív monitoring
még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához információk győjtésére van
szükség.
Bár a felszíni és felszín alatti vizek jelenlegi monitoring programja kielégíti a VKI elıírásait, az
állapotértékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy az intézkedések tervezéséhez és a már beindított
intézkedési programok hatásának ellenırzéséhez a monitoring hálózat és programok bıvítésére,
megerısítésére van szükség.
A monitoringgal kapcsolatos szabványok, mőszaki elıírások, jogszabályok és útmutatók jegyzékét
a 4-4. melléklet tartalmazza.

4.1

Felszíni vizek monitoringja

A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából
indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a
fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzıkre, amelyek az ökológiai állapotot
befolyásolják.
A Víz Keretirányelv elıírásai szerinti üzemeltetett monitoringból nyert adatok és a korábbi hazai
monitoringban győjtött adatok együttesen általában lehetıvé teszik a víztestek jelentıs részének
értékelését, a veszélyes anyagok vizsgálata azonban kivételt jelent ez alól. A VKI miatt a felszíni
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vizek megfigyelésének jellege, az eddig alapvetıen kémiai és hidrológiai orientáltságú
hagyományos rendszer, kibıvült biológiai és morfológiai vizsgálatokkal. A biológiai vizsgálatok az
alábbi élılénycsoportokra terjednek ki:






lebegı életmódot folytató algák (fitoplankton),
makroszkópikus vízi lágyszárú növényzet (makrofita),
aljzaton, vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képzı algák (fitobenton),
fenéklakó makroszkópikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek), és
halak.

A hidromorfológiai vizsgálatok elemei az alábbiak: hidrológiai viszonyok, az áramlás mértéke és
dinamikája, a tartózkodási idı, a kapcsolat a felszín alatti víztestekkel, a folyó folytonossága, a
morfológiai viszonyok, a folyó mélységének és szélességének változékonysága, a tó mélységének
változékonysága, a mederágy mérete, szerkezete és anyaga, a parti sáv és tópart szerkezete.
A biológiai elemekre hatással lévı fizikai, kémiai elemek két nagy csoportja az általános
összetevık és különleges szennyezıanyagok. Az általános jellemzık egy része a biológiai élethez
nélkülözhetetlen alkotója az élı vizeknek, ilyenek például a tápanyagok, az oxigén, különféle sók,
más része a vizekben keletkezı, vagy azokba kívülrıl bekerülı szerves anyag mennyiségére
jellemzı paraméter.
A kiemelten veszélyes anyagok, illetve az elsıbbségi anyagok azok, amelyek a vízi
környezetre vagy a vízi környezeten keresztül jelentıs kockázatot jelentenek, beleértve az ivóvíz
kitermelésére használt vizeket is. A VKI X. melléklet elsıbbségi anyagokat felsoroló listája 33
anyagot, vagy anyagcsoportot tartalmaz (ún. „33-as lista”).
A felszíni vizeknél összesen 2 feltáró és 8 operatív alprogram került meghatározásra. A monitoring
hálózat listája a 4-1. mellékletben található, a monitoring hálózat és program térképi bemutatása a
4-1. térképen történik.
A feltáró monitoring program alprogramjai a tavak feltáró monitoringja és a folyók feltáró
monitoringja. A feltáró monitoring meglehetısen széles körő vizsgálatokat tartalmaz, de
viszonylag kevés mintavételi ponton. Az alegység területén a feltáró monitoring program keretén
belül 4 helyen történik mérés, amelyek mindegyike folyóvízi. A feltáró vizsgálatok mind az öt
biológiai elemet, a biológiai szempontból nélkülözhetetlen alapkémiát, illetve a hidromorfológiai
észleléseket és a veszélyes anyagokat egyaránt tartalmazzák.
Az operatív programok a víztestek kockázatossági besorolása alapján kerültek kialakításra, kettı
az állóvizekre: a tápanyagtartalom miatt kockázatos tavak és a hidromorfológiai
beavatkozások miatt kockázatos tavak alprogramja. Az alegység területén állóvíztest nem
rendelkezik monitoringgal.
A vízfolyás víztestekre hat különbözı operatív alprogram meghatározása történt meg, amelybıl
kettı vízminıségi, négy hidromorfológiai problémák miatt szükséges.
A veszélyes anyag miatt kockázatos folyók alprogramja az alegység területén vízfolyás
víztestet nem érint, a tápanyag és szervesanyag miatt kockázatos folyók alprogramja 6
vízfolyáson 7 víztestre, összesen 10 monitoring pontra terjed ki.
A hidromorfológiai okokra visszavezethetı kockázatok esetében értelemszerően a hidrológiai
és morfológiai elemek operatív észlelése szükséges. Ezen programok a hosszanti átjárhatóság
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akadályozottsága miatt, a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízkivétel,
vízmegosztás miatt, a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozással kapcsolatos
elváltozások hatásai miatt, a kotrás, burkolat hatásai miatt kerültek meghatározásra. Az
alegység területén 14 ilyen monitoring pont található.
Vizsgálati monitoringot elıre nem lehet megtervezni, azonban annak mőködtetésére készen kell
állni, ott ahol ismerethiány felszámolására, vagy rendkívüli esemény következményeinek
kivizsgálására vagy az operatív monitoring ideiglenes helyettesítésére van szükség. Az alegység
területére jellemzı évente néhány alkalommal észlelt szennyezés a határon túlról érkezik.

4.2

Felszín alatti vizek monitoringja

A felszín alatti vizeknél a programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák
meg. A felszín alatti vizek mennyiségi feltáró monitoringja a vízkészlet meghatározásához
szükséges vízrajzi törzsállomásokból, helyi jelentıségő üzemi állomásokból, és a távlati vízbázisok
megfigyelıkútjaiból került kiválasztásra. A monitoring hálózat listája a 4-2. mellékletben található,
a monitoring hálózat és program térképi bemutatása a 4-2 – 4-5. térképekkel történik.
A vízszint mérési program keretében az alegység területén 18 kútban és 2 forrásban mérik a
vízszintet.
A vízhozammérési program elsısorban forrásokra vonatkozik, néhány esetben azonban
termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál. Vízhozammérés az alegység területén 6
monitoring ponton történik.
A felszín alatti víz minıségének meghatározása céljából mőködtetett kémiai feltáró monitoring
programok a vízadó típusa, mélysége, védettsége szerint differenciáltak. A környezethasználók
által végzett mérések, megfigyelések egy része is e program részét képezik, például a vízmővek
termelıkútjainak vízminıségi vizsgálatai.
A sérülékeny külterületi program a sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre
vonatkozik. Az alegység területén 10 helyen kell a sérülékeny külterületi program szerint
monitorozni a kutakat (6db), forrásokat (3db) és az 1db vízfolyást.
A sérülékeny belterületi program ugyanezeket a víztest típusokat célozza, csak az ipari
területeken, vagy településeken elhelyezkedı kutakban. Az alegység területén 5 állomás szerepel
ebben a programban.
A sérülékeny vizeket vizsgáló két programban összesen 15 monitoring hely van, amelyek közül 8
hegyvidéki, 4 sekély porózus, 3 pedig porózus víztestet tár fel.
A védett rétegvíz programban a vízminıségi mintavétel évente csak egy alkalommal történik. Az
alegység területén 8 monitoring pont van a védett rétegvíz programban, amelyek közül 3 porózus
víztestbe fúrt termelı (1db) illetve figyelıkút (2db). A hegyvidéki víztestre települt monitoring
pontok száma 5 (3 termelıkút, 2 forrás).
A termálvíz program a porózus termál és a meleg viző karszt víztestekre terjed ki. Az alegység
területén 1 állomás szerepel a programban.
A gyenge kémiai állapotú felszín alatti víztesteken 2009. december 22-tıl operatív monitoringot
kell üzemeltetni. Az állapotértékelés eredményeképpen számos víztest kapott gyenge minısítést,
amelyet az alap kémiai paraméterek (pl. nitrát), és/vagy a peszticidek (diffúz terhelés) és/vagy
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alifás klórozott szénhidrogének (pontszerő szennyezık) küszöbértéket meghaladó jelenléte
indokolt. Ennek megfelelıen négyféle operatív kémiai program végrehajtása szükséges, ebbıl
kettı az alapkémiai paraméterek évi 2, illetve évi 4 mérését, míg egy program a növényvédıszerek és egy a klórozott szénhidrogén szennyezıanyagok mérését célozza.

4.3

Védett területek monitoring programja

A védett területek esetén a feszíni és felszín alatti vizek megfigyelését olyan jellemzık egészítik ki,
amelyeket az egyes védett terület kialakítását elıíró jogszabály határoz meg. A védett területek
monitoring-programja az ivóvízkivételek védıterületeire, a tápanyag- és nitrátérzékeny
területekre, a természetes fürdıhelyekre, a Natura2000 területekre és az ıshonos halak
életfeltételeinek biztosítása céljából védett területekre terjed ki. Ezen területekre esı víztestek,
víztest-szakaszok monitoringjára egyaránt jellemzı, hogy az eddig leírt általános követelményrendszeren kívül a védett területenként külön-külön érvényes hazai és honosított nemzetközi
jogszabályokban leírt követelményeket is teljesítik a vizsgálati irányok és gyakoriságok terén. A
monitoring hálózat listája a 4-3. mellékletben található, a monitoring hálózat és program térképi
bemutatása a 4-6. térképen történik.
Az ivóvízbázisokon kijelölt monitoring helyek darabszáma az alegység területén összesen 26,
amelybıl felszíni víz minıségére kijelölt monitoring hely nincs, felszín alattira pedig 26 pont
vonatkozik.
A tápanyag- és nitrátérzékeny területek monitorozása a mai gyakorlatban már nem jelent külön
programot. A felszíni vizek vizsgálata általában kiterjed a tápanyag viszonyok monitorozására, így
a tápanyagérzékeny vizeknél az általános felszíni vizes program mőködtetése elegendı. A
nitrátérzékeny területek monitoring programjában az alegység területén 4 felszíni víz mintavételi
hely található. A felszín alatti víz vizsgálatára 10 olyan felszín alatti kémiai monitoring pont van,
amely a nitrátérzékeny terület vizsgálatát célozza.
A természetes fürdıhelyek monitoringja számos elemmel egészíti ki a felszíni vizeknél általában
alkalmazott méréseket. A természetes fürdıhelyek monitoringjának mőködtetıje a fürdıhely
üzemeltetıje, tulajdonosa. Az ellenırzésért a területileg illetékes közegészségügyi hatóság
kistérségi intézete felel. Az alegység esetében jelenleg 1 fürdıhelyet tartanak nyilván, így a
monitoring pontok száma is 1. A fürdıvizek monitoringjával kapcsolatban további információk az
ÁNTSZ honlapján találhatóak.
http://www.antsz.hu/portal/portal/furdoviz1.html.
A védett természeti területeken a monitoring mőködtetésérıl a természetvédelemért felelıs
miniszternek kell gondoskodnia. A Nemzeti Park Igazgatóságok kezelésében, vagy felügyelete
alatt lévı területeken a fenntartási, kezelési tervek tartalmazzák az adott védett terület
monitoringjával kapcsolatos feladatokat. Gyakorlatilag minden védett természeti terület egyedi, így
annak vizsgálata, az állapotváltozás nyomonkövetése, értékelése is egyedi.
A Natura2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet (az
európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl), végrehajtását
támogatják a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett vizsgálatok.
Az NBmR szabványosított biodiverzitás-monitorozási alapelveket, eljárásokat és programot jelent,
amelynek keretében egységes mintavételi és értékelési módszertan került kidolgozásra, illetıleg a
rendszer jelenleg is fejlesztés alatt áll.
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Az NBmR szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából
érdekes vízi és vizes élıhelyekre is kiterjed. Az NBmR keretében vizsgált 124 élıhely négyzet
(quadrát) mindegyike érint valamilyen víztestet: vízfolyást, állóvizet, erısen módosított, és/vagy
felszín alatti víztestet, ebbıl az alegység területén 3 mőködik. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszerrel
kapcsolatosan
részletes
információk
az
alábbi
helyen
találhatóak:
http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr.
Az ıshonos halak életfeltételeinek biztosítása céljából védett víztest az alegység területén
nem található.
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5

A vizek állapotának minısítése

Az értékelés alapját a VKI-ban és a kapcsolódó útmutatókban elıírt, részben közösségi, részben
nemzeti szinten rögzített minısítési módszerek képezik. Az állapotértékeléshez a monitoring
szolgáltat információt, melyet a 4. fejezetben ismertettünk. Az állapotértékelés módszertani leírása
az országos tervben és annak háttér jelentéseiben található meg, a következı pontokban az
alegységre vonatkozó eredményeket ismertetjük. Az eredmények több tekintetben bizonytalanok.
A monitoring nem elég részletes: sok az adathiányos víztest, esetenként a kijelölt pontok nem
reprezentatívak, a mérések gyakorisága sok helyen nem elegendı az idıbeli változékonyság
követésére.

5.1

Vízfolyás víztestek ökológiai állapotának minısítése

Az állapotértékelés a VKI V. melléklete és az ECOSTAT útmutatókon alapul az öt biológiai elemre
(fitoplankton, fitobenton, makrofita, makrozoobentosz és halak), a háttér (támogató) fizikai-kémiai
jellemzıkre és a hidromorfológiai állapot jellemzésére készített ötosztályos minısítı rendszerek6
szerint. Az értékelés eredményét összesítı integrált ökológiai állapotot az 5-1. térkép mutatja be,
a részleteket (víztestek biológiai, fizikai-kémiai és a hidromorfológiai állapota) az
5-2 – 5-4. térképek tartalmazzák. A térképeken a mesterséges és az erısen módosított
vízfolyásokat a természetesektıl eltérı módon (szaggatott vonallal) jelöltük. A víztestenkénti
minısítés eredményeit az 5-1. mellékletben adjuk meg.
5.1.1 Biológiai állapot értékelése
Az elmúlt két évben a VKI szerint átalakított magyar monitoring rendszer eredményei számos új
víztestre biztosítottak biológiai adatokat. A minısítés élılény együttesenként történt, abban az
esetben, ha egy víztesten belül több mintavételi hely adata is rendelkezésre állt, a víztestre
vonatkozó osztálybesorolást az egyes pontokra megadott minısítések számtani átlaga jelenti. A
pontminták eredményeinek a víztest teljes hosszára történı kiterjesztése – a kevés mérésszám
miatt – kényszerőségbıl történt, azonban tudnunk kell, hogy a víztestek homogenitására
vonatkozó feltevés számottevıen gyengíti az eredmények megbízhatóságát. A minısítés
megbízhatósága egy háromosztályos skálán értékelhetı. A nagyon bizonytalan eredmények a
végsı (integrált) minısítésbıl kimaradtak.

Az 5-1 táblázatban látható a biológiai minısítés során értékelt víztestek száma és az eredmények
(osztályok) megoszlása élılény csoportonként.

6

Az ún. EQR-szám a víztest állapotát egy 0-1 skálán értékeli. Annál magasabb a szám, minél közelebb van az állapot a

referenciaviszonyokhoz. Az ötosztályos minısítési rendszer határait ezen a 0-1 skálán határozzák meg a módszer
érvényesítése (validálása) során. Az osztályhatárok nem szükségképpen jelentenek egyenletes (2 tizedenként változó)
kiosztást a 0-1 skálán.
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5-1 táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
Fitobentosz

Osztály

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoobentosz

Halak

Biológiai
állapot

2

1

Kiváló

1

2

Jó

4

2

2

5

1

Mérsékelt

10

2

2

3

6

Gyenge

1

6

2

7

Rossz

1

6

5

Nincs adat

8

24

17

9

12

3

Összes víztest

24

24

24

24

24

24

5-1 ábra:

Víztestek számának megoszlása a biológiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint élılény együttesenként
Biológiai elemek szerinti minısítés

100%
90%
80%
Víztestek aránya

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fitobentosz
Kiváló

Jó

Fitoplankton

Makro-fiton Makrozoobentosz

Mérsékelt

Gyenge

Halak

Rossz
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Az azonos víztestre vonatkozó biológiai eredmények sok esetben jelentıs szórást mutatnak.
Ennek több oka is van: (i) egyrészt az a tény, hogy a biológiai elemek különbözı módon
érzékenyek a külsı (természetes és antropogén) hatásokra; másrészt figyelembe kell vennünk,
hogy az alacsony mérésszám és a reprezentativitásból származó problémák miatt a minısítés
eredménye összességében jelentıs bizonytalanságot hordoz.
Figyelemre méltó, hogy egyetlen olyan vízfolyás sincs, amelyik minden vizsgált élılénycsoportra
kiváló minısítést kapott volna. A fitoplankton élılénycsoport szempontjából egyetlen vízfolyás
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víztestre sincs adat. Az eredmények a fitobenton, makrofiton és halak minısítésre jobbak, itt a
vizsgált víztestek fele jó vagy kiváló minısítést kapott. Az eredmények a makrogerinctelenek
minısítése szerint voltak a legrosszabbak, itt a vizsgált vízfolyás víztestek nagy része gyenge vagy
rossz minısítést kapott. Az eredmények ebben a tekintetben is szórnak, a kettınél több
élılénycsoportra rossz besorolást egyetlen víztest sem kapott.
Az alegységben található, meghatározó jelentıségő víztest közé a Hernád-folyó, a Szerencs-patak,
és a Vadász-patak sorolható.
A Hernád-folyó alsó és felsı víztestre oszlik meg. A Hernád-felsı víztest fitoplankton és
makrozoobentosz tekintetében nem vizsgált, fitobentosz és halak tekintetében jó (4) minısítést
kapott, azonban az összesített minısítést a makrofita eredménye határozza meg, amely mérsékelt
(3). A Hernád-alsó víztest fitoplanktonra szintén nem vizsgált. Fitobentosz minısítése jó (4), míg
makrozoobentosz, makrofita és halak tekintetében mérsékelt (3), így ez adja az összesített
minısítést.
A Szerencs-patak szintén alsó és felsı víztestre bontható. A Szerencs-patak felsı víztest
fitoplanktonra, makrofitára és halakra nem vizsgált, fitobentosz minısítése mérsékelt (3), azonban
a makrozoobentosz eredménye rossz (1), így a víztest szintén rossz (1) összesített minısítéső. A
Szerencs-patak alsó víztest mindössze fitobentosz tekintetében rendelkezik vizsgálati
eredménnyel, amely alapján mérsékelt (3) összesített minısítést kapott.
A Vadász-patak is két, Vadász-patak és Vadász-patak felsı vízrendszere elnevezéső víztestekre
oszlik meg. A Vadász-patak felsı vízrendszere fitobentosz, fitoplankton és halak tekintetében nem
rendelkezik vizsgálati eredményekkel, a makrozoobentosz minısítése jó (4), azonban a makrofita
minısítése rossz (1), így az összesített minısítésben is rossz (1) osztályba sorolt. A Vadász-patak
nevő víztest fitoplanktonra nem vizsgált, a makrofita, makrozoobentosz és halak tekintetében jó (4),
míg a fitobentoszra mérsékelt (3) minısítéső, amely az összesített minısítést (mérsékelt) adja.
Az 5-2 táblázat az összesített osztályzat szerint kapott eredményeket foglalja össze, víztest
kategóriákra bontva (Az „egy rossz mind rossz” elvet követve, mértékadónak a legalacsonyabb
osztályt tekintve). A biológiai minısítés eredményei az 5-2. térképen is áttekinthetık.
5-2 táblázat: Az összesített
kategóriánként

biológiai

minısítés

eredményeinek

megoszlása

víztest

Víztest kategória
Természetes jellegő
Osztály

Erısen módosított

Mesterséges

db
1

%
5,0%

Mérsékelt

4

20,0%

Gyenge

6

30,0%

0,0%

Rossz

6

30,0%

0,0%

0,0%

Nincs adat

3

15,0%

0,0%

0,0%

Összes víztest

20

100,0%

Kiváló
Jó
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%
0,0%

db

%
0,0%

0,0%

1

50,0%

2
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2

100,0%

A vizek állapotának minısítése

0,0%
1

2

50,0%

100,0%

– 90 –

VízgyőjtıVízgyőjtı-gazdálkodási Terv
Terv
2-7 Hernád, Takta

Az alegységhez tartozó 20 db (az összes vízfolyás víztest 83%-a) természetes vízfolyás víztest
közül 17db vízfolyás víztestre készült biológiai minısítés. Egyetlen víztestre sem volt mérési adat
mind az öt élılénycsoportra, 5db víztest esetében (a víztestek 25%-ára) csak 1 biológiai elemre
volt adat.
Az összesített biológiai minısítés alapján kiváló osztályzatot kapott vízfolyás víztestek száma 1db
(5%), jó osztályzatot egyetlen vízfolyás sem kapott, mérsékelt osztályzatot 4db (20%), gyenge
osztályzatot 6db (30%) és rossz osztályzatot szintén 6db (30%) vízfolyás víztest kapott.
Az erısen módosított állapotú víztestek esetében bizonyos hidromorfológiai befolyásoltság
fennmarad. A biológiai jellemzık többségére igaz, hogy ezeket a hatásokat tükrözik. Emiatt a
természetes jellegő vizekre kidolgozott minısítési módszer egy az egyben nem alkalmazható az
eltérı referencia-állapot miatt (a kiváló állapot helyett a hidromorfológiai befolyásoltságot is
figyelembe vevı ún. maximális ökológiai potenciál). A módszertanra vonatkozó részleteket az
országos terv, illetve a biológiai minısítés módszertani leírása adja meg. Megjegyezzük, hogy az
ökológiai potenciálra vonatkozó módszertani megfontolások a stresszor specifikus biológiai
minısítés és annak kialakításához szükséges adatok hiánya miatt egyelıre még nem kiforrottak.
Az alegységen belül a tervezés során összesen 2db (9%) vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen
módosított állapotúnak, biológiai minısítés mindkettıre készült, mely szerint mindkettı mérsékelt
állapotú.
A mesterséges víztestek esetében is a maximális ökológiai potenciál a viszonyítási alap, és az
ökológiai potenciált kell minısíteni. Ennek módszere azonban esetenként eltérı az erısen
módosítottakéhoz képest, mert alapvetıen a funkció, és nem a hasonlóság határozza meg a
minısítést. A jelenleg alkalmazott módszertan egyelıre ilyen különbséget nem tesz, a minısítés az
erısen módosított víztestekkel azonos módon történt (általában egy osztály eltolás).
Az alegységen belül 2db (9%) mesterséges vízfolyás víztest található, mindkettıre készült biológiai
minısítés, mely szerint 1db biológiai állapota jó és 1db biológiai állapota gyenge.
5.1.2 Fizikai-kémiai állapot értékelése
A vízfolyásokra vonatkozóan a VKI öt komponens csoportra írja elı a fizikai és kémiai jellemzık
vizsgálatát, ezek az oxigén háztartás jellemzıi, tápanyag kínálat, sótartalom, savasodási állapot,
és a hımérsékleti viszonyok. A minısítés öt osztályos, azonban az integrált ökológiai állapot
meghatározásánál csak a kiváló/jó és a jó/közepes osztályhatárokat kell figyelembe venni.
Utóbbiak esetében lényegében azt kell vizsgálni, hogy a biológiai alapon történt besorolást a
fizikai-kémiai állapot is alátámasztja-e. Ha nem, akkor az ökológiai állapot sem lehet jó.
A felsorolt komponens csoportokra és a víztípusok összevonásával kialakított víztest-csoportokra
specifikus osztályozási rendszer készült. A fizikai-kémiai minısítés végeredményét az „egy rossz
mind rossz” elvet alkalmazva a komponens csoportok legalacsonyabb osztály értéke adja.
A hımérsékleti viszonyokra nem rendelkezünk víztípustól függı, állapotra vonatkozó
határértékekkel. A termálvíz és hőtıvíz bevezetésekre a megengedhetı (téli-nyári) hımérséklet
növekedés és az elkeveredés utáni maximális vízhımérséklet (T=30 ºC) víztípustól független
értékei alkalmazandók. Hımérsékleti viszonyokra általános, víztestenkénti minısítés nem történt,
a kritériumokat ott kell alkalmazni, ahol antropogén eredető hıterhelés jelentkezik.
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A sótartalomra a jó/közepes osztályhatár, mint befogadóra vonatkozó (immissziós) határérték
jelenik meg követelményként.
A támogató kémiai jellemzık esetében alapvetıen nincs különbség aszerint, hogy a víztest
természetes, erısen módosított vagy mesterséges kategóriába tartozik. Az ökológusok egyöntető
véleménye alapján, a VKI elveivel összhangban a jó ökológiai állapotnak megfelelı vízminıséget a
potenciál esetében is el kell érni.
Ezen megfontolások alapján a természetes vizekre megállapított osztályhatárok változatlanul
alkalmazandók az erısen módosított víztestekre, fontos azonban, hogy a határértékeket a
hidromorfológiai viszonyoknak megfelelı típus-csoport szerint kell kiválasztani. A minısítési
rendszer a mesterséges víztestekre is alkalmazható, a funkció alapján történı csoportosítás és a
természetes víztípusok közötti megfeleltetés alapján.
Az értékelés eredményét az 5-3 táblázatban, az 5-3. térképen és az 5-2. összesítı ábrán mutatjuk
be.
5-3 táblázat: A támogató fizikai és kémiai jellemzık szerint végzett vízminısítés összesített
eredménye
Szervesanyagok,
oxigén háztartás

Tápanyagkészlet

Sótartalom

Savasodási
állapot

Fizikai-kémiai
minısítés

Kiváló

1

2

10

11

1

Jó

14

11

6

10

Mérsékelt

6

8

5

10

Osztály

Gyenge
Rossz
Nincs adat

3

3

3

13

3

Összes víztest

24

24

24

24

24
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5-2 ábra:

Víztestek számának megoszlása a fizikai-kémiai minısítésre kapott osztályba
sorolás szerint
Fizikai-kémiai minısítés
100%
90%
80%

Víztestek aránya

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Oxigén
háztartás,
szerves
Kiváló

Jó

Tápanyagok

Mérsékelt

Sótartalom

Gyenge

Savasodási
állapot

Fizikai-kém iai
m inısítés

Rossz

Adathiány

A vizek állapota a biológiai minısítéssel összehasonlítva lényegesen jobb, az elem csoportok
integrálásával kapott végeredmény (integrált fizikai-kémiai állapot) szerint az alegység területén a
vízfolyások 42%-a eléri a jó állapotot (4%-ban kiváló állapotot is). Az alegységen belül található
vízfolyás víztestek 42%-a (azaz 10db) mérsékelt állapotú.
A csoport paramétereket külön vizsgálva a kép sokkal árnyaltabb. A csoportok közül legrosszabb a
helyzet a növényi tápanyagok esetében (a vízfolyás víztestek 33%-a, 8db víztest mérsékelt
osztályzatot kapott), legjobb a savasodás szempontjából, itt az összes vízfolyás víztest kiváló
osztályzatot kapott. A magas szervesanyag tartalom (a vizsgált vízfolyások 25%-ánál) elsısorban
a hegy- és dombvidéki kisvízfolyásoknál jelent problémát. Ennél magasabb a tápanyag miatt
kifogásoltak aránya (33%). Viszonylag sok vízfolyás (a vizsgáltak 21%-a) a sótartalom miatt
kifogásolt. A hazai felszíni vizek természetes sótartalma geokémiai adottságok miatt az európai
vizekkel összehasonlítva általában magasabb. A sótartalom miatt kifogásolt vizekben azonban
nem a természetes eredet, hanem kommunális szennyvízbevezetés (esetenként termálvíz
bevezetés) emeli a sókoncentrációt. Tekintve, hogy a vízfolyások túlnyomó többsége valamilyen
mértékben tisztított szennyvízzel terhelt, a klorid ionok konzervatív jelzıanyagként a
szennyvízhatást jól indikálják.
A kémiai állapot (szennyezettség) alapján a nagyobb folyók állapota a kisebbekhez viszonyítva
lényegesen jobb (5-3. térkép). Ezt magyarázza az eltérı terhelhetıség: a kisebb vízfolyások
(különösen a hegy- és dombvidéki vízfolyások felsı szakaszai) a kis hígulás és a természetes
állapotban alacsony szaprobitású vizek sokkal érzékenyebbek a szennyezıdésekkel szemben. A
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szennyezés miatt nem megfelelı állapotú vizek a víztípusok szerinti megoszlásban leginkább a
dombvidéki kisvízfolyások (4., 5., 8., 9. típusok) és a síkvidékiek közül a 15. és 18. típusokat érintik.
A szennyezések forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy 18 esetben
szennyvízterhelés (tisztított kommunális szennyvízbevezetés) okoz tápanyag (elsısorban foszfor)
és szervesanyag problémát.
Elıbbi elsısorban a dombvidéki, eróziós talajveszteség szempontjából érzékeny területekre
koncentrálódik (az összes erózió érzékeny terület megközelíti a 17 ezer ha-t). 1 víztest
vízminıségét befolyásolják kedvezıtlenül a halastavakból leeresztett, tápanyagban és
szervesanyagban gazdag vizek. További 5 víztest állapota a magas feliszapolódás miatt
kedvezıtlen. Emellett nagyszámú víztestnél jellemzı egyéb, pontszerő szennyezések hatása
(állattartó telepek, belterület, hulladék lerakók, illegális szennyvízbevezetések).
Az alegység területén két jelentısebb ipari üzem mőködik. Az egyik a Bıcsi Sörgyár, amelynek
ipari szennyvíztisztítójából elvezetett vizek befogadója a Bıcs-Kesznyéteni üzemvíz csatorna. A
másik jelentısebb üzem az abaújszántói húsüzem, ahonnan a tisztított szennyvizek a Szerencspatakba kerülnek bevezetésre.
5.1.3 Specifikus szennyezıanyagok (fémek)
Az egyéb specifikus szennyezık közül Magyarország a Duna-medencében is jelentısnek számító
négy fémet (oldott cink, réz, króm, arzén) vonta be a vizsgálandó jellemzık sorába, mivel
egyenlıre csak ezekre álltak rendelkezésre monitoring adatok.
A négy elem együttes minısítését (90%-os tartósságú koncentrációk alapján) az egyes elemek
legrosszabb besorolása határozta meg. Az 5-4 táblázat tartalmazza a Tokaj-Hegyaljai egyéb
releváns veszélyes anyagok miatt nem jó minısítéső folyóvízi víztesteket a rossz minısítést okozó
veszélyes anyagok megnevezésével. Területi jellegzetesség, hogy túlnyomórészt a tiszai
részvízgyőjtın fordultak elı határérték túllépések ezekre az elemekre, elsısorban külföldi (részben
geokémiai) eredető szennyezés miatt.
5-4 táblázat: A Tokaj-Hegyaljai nem jó minısítéső folyóvízi víztestek a rossz minısítést
okozó veszélyes anyagok megnevezésével
Alegység

Víztest kód

Víztest név

Nem megfelelıség oka

2-7

AEP526

Gönci-patak felsı

cink

2-7

AEP976

Szartos-patak

cink

5.1.4 Hidromorfológiai állapot értékelése
A hidrológiai és morfológiai viszonyok fontos meghatározói az ökoszisztémák mőködésének. Az
ökológiai minısítés ún. támogató elemei. Az integrált ökológiai minısítést csak az befolyásolja,
hogy az állapot kiváló-e vagy sem, de az intézkedések tervezése szempontjából fontos, hogy a
biológiai minısítéshez hasonló 5-osztályos skálán a víztest hol helyezkedik el. A hidromorfológiai
állapot a víztestek hasonlóságának egyik fı mutatója, és olyan víztestek esetén is lehetıvé teszi
az intézkedések tervezését, ahol nem állt rendelkezésre megbízható adat a minısítésre. A
hidromorfológiai minısítés a kis és közepes vízfolyásokra mintegy 20 paraméteren, a nagy
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folyókra ennél valamivel kevesebb paraméteren alapul. A jó állapot követelményeit az élıvilággal
való szoros kapcsolat határozza meg: akkor beszélhetünk a hidromorfológiai elemek jó állapotáról,
ha az összhangban van az 5.1.1 pontban bemutatott biológiai jellemzık jó állapotával. A jó
állapothoz tartozó kritériumok biológiai szemlélető meghatározása a makrofitára, a
makrogerinctelenekre és a halakra vonatkozó információk, szempontok figyelembevételével történt.
Az alacsonyabb osztályokba történı besorolás a paraméterek jó állapottól való eltéréseinek
összesítése alapján végezhetı el. A módszertant az országos terv 5-4. háttéranyaga tartalmazza.
Az 5-5 táblázat mutatja a minısítés eredményeit víztest kategóriánként, az 5-3 ábra pedig segít
láthatóvá tenni a markáns jellemzıket:
5-5 táblázat: Vízfolyások
hidromorfológiai
kategóriánként

minısítésének

eredményei

víztest

Víztest kategória
Természetes jellegő
Osztály

db

%
0,0%

Jó

4

20,0%

Mérsékelt

13

Gyenge

3

Kiváló

Erısen módosított
db

%
0,0%

65,0%

1

15,0%

1

Mesterséges
db

%
0,0%

50,0%

1

50,0%

50,0%

1

50,0%

0,0%

0,0%

Rossz

0,0%

0,0%

0,0%

Nincs adat

0,0%

0,0%

0,0%

Összes víztest
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5-3 ábra:

Vízfolyások hidromorfológiai minısítésének eredményei, kategóriák szerinti
felbontásban
Hidromorfológiai minısítés

100%
90%

Víztestek aránya

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Term észetes jellegő
Kiváló

Jó

Erısen m ódosított

Mérsékelt

Gyenge

Mesterséges
Rossz

Nincs adat

Az 5-4. térkép mutatja a víztestek hidromorfológiai minısítésének eredményeit.
Az alegységhez tartozó 24 db vízfolyás víztestbıl 20 db természetes víztest, és ezek
mindegyikére készült hidromorfológiai minısítés.
A természetes vízfolyás víztestek 20%-a (4 db) jó, 65%-a (13 db) mérsékelt, 15%-a (3 db) pedig
gyenge minısítést kapott.
A víztestek több mint a fele az úgynevezett mérsékelt osztályba esik: vagyis az eltérés az
általánosan megkívánt célállapottól nem jelentıs, tehát reális lehet annak rövid vagy középtávon
való elérése.
A nagy folyó kategóriába tartozó Hernád alsó és felsı víztestek hasonló állapotban vannak, mint a
kis- és közepes vízfolyások (A Hernád esetében a mérsékelt állapotot elsısorban a duzzasztók
okozzák, míg a kis- és közepes vízfolyásoknál a szabályozottság, a nem megfelelı parti
területhasználat, és a lefolyás módosítása egyaránt jelentıs hatású).
Az alegységen belül a tervezés során összesen 2 db vízfolyás víztestet jelöltünk ki erısen
módosított állapotúnak. Mindkettıre készült hidromorfológiai minısítés.
A 2 erısen módosított vízfolyás víztestbıl az egyik (50%) mérsékelt, a másik víztest (50%) pedig
gyenge besorolást kapott.
Az erısen módosított kategóriába sorolt víztesteknél általában a vízkárok elleni védelem miatt
szükséges a jelenlegi szabályozottság fenntartása, azonban az eredmények világosan jelzik, hogy
az erısen módosított víztestek esetében is szükség van állapotjavító intézkedésekre, hiszen
jelenleg általában nem érik el jó ökológiai potenciáljukat.
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Az alegységen 2 db mesterséges vízfolyás víztest található, az egyik (50%) mérsékelt, a másik
víztest (50%) pedig gyenge besorolást kapott
5.1.5 Az ökológiai állapot integrált minısítése vízfolyásokra
A nem teljes körő monitoring miatt egy-egy víztesten eltérı számú minıségi elem állt
rendelkezésre az integrált minısítéshez. Hidromorfológiai minısítés a természetes vízfolyások
100%-ára készült. Az általános kémiai jellemzık is rendelkezésre álltak a vízfolyások több mint
87%-ára. Elvben e két minısítési elemmel az emberi hatások jellemezhetık. Ugyanakkor a VKI
fontos alapelve, hogy a biológiai jellemzıket elıtérbe helyezi a hidromorfológiai és a kémiai
mutatókkal szemben. Helyettesítésre csak kivételes esetben, hasonló típusok és azonos
problémák esetében ad lehetıséget. Annak érdekében, hogy a kevés információból adódó
torzítások kiküszöbölhetık legyenek, azok a víztestek nem kaptak minısítést, melyeknél nem állt
rendelkezésre legalább egy-egy minısítı elem, amelyek a két legfontosabb emberi hatást jelzik: a
szennyezés jellemzésére a fiziko-kémiai vagy a fitobentosz minısítés valamelyike, a
hidromorfológiai hatások indikátoraként pedig a makrofita, a makroszkópikus gerinctelenek vagy a
halak közül legalább az egyik.
A fenti megfontolásokkal az alegység területén összesen 20 víztestre (83%) kaptunk eredményt.
Kiváló állapotú vízfolyás egy sem lett, jó állapotot pedig mindössze 2db (a vizsgáltak 10, az
összesnek 8%-a) ért el (többségükben hegy- és dombvidéki vízfolyások korábban referencia
állapotúnak tekintett felsı szakaszai). A természetes vízfolyások 80%-a, az erısen módosított
vízfolyások 50%-a és a mesterséges vízfolyások 50%-a intézkedést igényel!
Az ökológiai állapot osztályba sorolását az 5-1. térképen, valamint az 5-1. mellékletben
víztestenként mutatjuk be.
5-6 táblázat: Vízfolyások integrált ökológiai minısítésének eredményei a különbözı
kategóriákban
Víztest kategória
Természetes jellegő
Osztály

db

%
0,0%

1

5,0%

Kiváló
Jó

Erısen módosított
db

1

Mesterséges

%
0,0%

db

%
0,0%

0,0%

1

50,0%

1

50,0%

Mérsékelt

4

20,0%

Gyenge

6

30,0%

50,0%

Rossz

6

30,0%

0,0%

0,0%

Nincs adat

3

15,0%

1

50,0%

0,0%

Összes víztest

20

100,0%

2

100,0%

0,0%

0,0%

2

100,0%

Az 5-4 ábra a víztestek száma és a hossz aránya szerinti megoszlásban mutatja az osztályba
sorolás eredményét. Az ábra is jelzi, hogy az adattal nem rendelkezı víztestek fıleg a kisebb
jelentıségő kisvízfolyások, az adathiány arányaiban a minısített vízfolyások hosszára
vonatkoztatva kedvezıbb, mint a víztestek darabszámára vetítve.
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5-4 ábra:

Vízfolyások megoszlása az ökológiai minısítési osztályba sorolás szerint
Integrált ökológiai minısítés

Hossz
alapján [km]

71,16

Darabszám
alapján [db]

2

0%

148,75

117,40

5

7

20%
Kiváló

Jó

40%
Mérsékelt

6

60%
Gyenge

104,01

Rossz

57,97

4

80%

100%

Nincs adat

Az alegységen belül 20db természetes vízfolyás víztest található (az összes vízfolyás 83%-a),
közülük 17 db víztestre végeztünk ökológiai minısítést, mely alapján 1 db (5%) jó, 4db (20%)
mérsékelt, 6db (30%) gyenge és 6db (30%) rossz osztályzatot kapott:
Az alegységen belül 2db erısen módosított vízfolyás víztest található (az összes vízfolyás 8%-a),
az egyik vízfolyás víztestre készült ökológiai elemzés, amely mérsékelt (50%) állapotú.
Az alegységen belül 2db mesterséges vízfolyás víztest található (az összes vízfolyás 8%-a),
mindkettıre készült ökológiai elemzés, mely szerint 1db (50%) jó és 1db (50%) gyenge állapotú.
5.1.6 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése
Az EU által meghatározott elsıbbségi anyagokra (néhány kivételtıl eltekintve) a hazai monitoring
korábbi gyakorlatában nem végeztek rendszeres vizsgálatokat. Az Európai Parlament és a Tanács
irányelvet dolgozott ki a vízpolitika területén a környezetminıségi elıírásokról, a 82/176/EGK,
83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és 86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követı
hatályon kívül helyezésérıl, valamint a 2000/60/EK irányelv módosításáról. Ez az irányelv
tartalmazza az elsıbbségi anyagokra és bizonyos egyéb szennyezıanyagokra vonatkozó
környezetminıségi elıírásokat (EQS) a felszíni vizekre. Az irányelvben megadott határértékek
kötelezı érvényőnek tekinthetık.
A kémiai minısítés az elsıbbségi mikroszennyezıkre közölt átlag és maximum koncentrációk
alapján készült.
Összesített kémiai minısítés azokra a víztestekre készült, melyekre teljes körő adatsor (elsıbbségi
anyagok és az egyéb fémek is) rendelkezésre állt. Ahol csak a fémekre állt rendelkezésre adat, és
annak alapján a víztest kifogásoltnak minısült, a víztestet a nem jó állapotúakhoz soroltuk
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(ugyanis egy kompones szerinti nem megfelelés már az „egy rossz mind rossz” elv alapján azt
eredményezi, hogy a víztest nem lehet jó állapotú. Ha a fémek alapján végzett minısítés jó
állapotú eredménnyel zárult, de az elsıbbségi anyagokra nem készült vizsgálat, a víztest az
adathiányosak között szerepel.
Az alegységen belül található vízfolyás víztestekre nem volt elegendı adat az elsıbbségi
anyagokra vonatkozó kémiai minısítés elvégzésére, mindössze 1 db vízfolyás víztest (Hernád alsó)
esetében (összes vízfolyás 4%-a) állt rendelkezésünkre adat, ezen víztest kémiai minısítése jó
állapotú.
Az 5-5. térkép az elsıbbségi anyagok és az egyéb releváns veszélyes anyagok minısítési
eredményeit a folyóvízi és állóvízi víztestekre együttesen mutatja be.
A veszélyes anyagokra vonatkozó állapotértékelés elsısorban a bizonytalanságokra és az
ismereteink hiányosságaira mutatott rá. Egyértelmő, hogy a következı tervezési ciklusban sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a problémakörre. A tendencia Európában is hasonló, mint
hazánkban: a nagy, látványos pontforrások (ipari kibocsátók) eltőntek, részben a szigorodó
emissziós szabályozásnak köszönhetıen is, szerepe egyre inkább a diffúz hatásoknak van. A
szigorodó határértékek mellett azonban ezeknek a forrásoknak a mérséklésére is egyre jobban
oda kell figyelnünk. Elsı lépésben a monitoring megerısítésére (méréstechnika fejlesztése,
mérések számának növelése), továbbá a speciális felmérı programokra van szükség.

5.2

Állóvíz víztestek ökológiai állapotának minısítése

Az állóvizek jellemzése a vízfolyásokéhoz hasonlóan, a VKI V. mellékletében meghatározott
állapotjellemzık szerint történt, az értékelés azonban nem teljes körő az adathiány és módszertani
hiányosságok miatt. Az eredmények térképi megjelenítése a vízfolyásokkal együtt készült
(5-1 – 5-4. térképek), a víztestenkénti minısítést az 5-1. melléklet tartalmazza.
5.2.1 Biológiai állapot értékelése
Az állóvizekre a fitoplankton, a fitobentosz és a makrofita élılény együttesekre készült típus
specifikus, ötosztályos (ún. EQR-alapú) biológiai minısítı rendszer. A makroszkópikus
gerinctelenek esetében az elégtelen adatok és a minısítési rendszerek nemzetközi
kidolgozatlansága az oka a minısítı rendszer hiányának. Az állóvizek halközösség alapú
minısítése azokra a víztestekre volt lehetséges, amelyekre korábbi kutatások eredményeként volt
adat. Mivel kidolgozott minısítési rendszer nem készült, ezt csak szakértıi becslésnek lehet
tekinteni. Ezért a halfauna alapján történt minısítés eredményét - mivel a módszer nem
transzparens - az integrált minısítésben nem számíthatjuk bele.
A mesterséges és erısen módosított állóvizek valamelyik természetes tótípushoz való
hasonlóságuk (tározók, egyes kavicsbánya tavak), vagy pedig funkciójuk (jelenlegi vízhasználat)
alapján minısíthetık. Fürdıvíz, öntözıvíz és halászati hasznosítás esetén utóbbi, tehát a funkció
alapján kell az ökológiai potenciált meghatározni. A fürdıvízként használt tavak (pl. bányatavak)
esetében a fürdıvíz követelmények mellett a támogató kémiára a hasonlóság szerinti kritériumok
is teljesítendık (pl. oligotrofikus állapot, mint referencia bánya tavakra). Több vízhasználat
együttes fennállása esetén a szigorúbb kritérium a mértékadó. Természetvédelmi kezelés alatt álló
mesteréges tavaknál a kiváló potenciált a hasonlóság alapján vehetjük figyelembe (holtágakra, kis
tavakra vonatkozó referencia állapot). A biológiai adatok tekintetében a mesterséges és erısen
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módosított állóvizekre gyakorlatilag teljes az adathiány, így sem a módszerek kidolgozására, sem
a minısítésre nem került sor.

5-4 táblázat: A biológiai minısítés eredményeinek megoszlása élılény együttesenként
Osztály

Fitobentosz

Fitoplankton

Makrofiton

Makrozoobentosz

Halak

Kiváló
Jó

2

Mérsékelt

1

Gyenge
Rossz
Nincs adat

1

3

3

3

2

Összes vizsgált
víztest

3

3

3

3

3

Az alegységen belül 3db állóvíz víztest található, melybıl 2db (67%) természetes állóvíz víztest,
az összesített biológiai értékelés alapján mindkettı jó minısítést kapott.
Erısen módosított állóvíz víztest az alegység területén nincs.
Az alegység területén belül 1 db (33%) mesterséges állóvíz víztest található, melyre a biológiai
adatok hiányában nem készült összesített biológiai minısítés.
5.2.2 Fiziko-kémiai állapot értékelése
Az állóvizek minısítéséhez a folyóvizeknél használt fizikai-kémiai jellemzıkön kívül az átlátszóság,
mint fizikai jellemzı bevonását javasolja a VKI. Tekintettel arra, hogy állóvizeink túlnyomó
többsége sekély, azokat a szél keltette áramlások fenékig felkavarni képesek, ez a paraméter nem
releváns. Az állóvíz típusokra meghatározott osztályhatárokat az országos terv minısítést
bemutató 5. fejezet 5-2 háttéranyaga tartalmazza.
Az alegységen belül 2db (67%) természetes állóvíz víztest található, mindkettı jó minısítést
kapott az összesített fizikai-kémiai értékelés alapján.
A biológiai állapothoz hasonlóan, a tavaknál a kép az általános kémiai jellemzıkre is kedvezıbb.
Ez nem kizárólagosan csak a tavak – a vízfolyásokhoz képest méréskeltebb –
szennyezettségeként könyvelhetı el, hanem az is hozzájárul, hogy az osztályhatárok meghúzása
kevésbé szigorúan történt. Kémiai adatok a nagy tavak kivételével csak szórványosan állnak
rendelkezésre. Ennek ellenére 2 víztestre készült kémiai minısítés (az elégtelen mintaszám miatt
az eredmények megbízhatósága alacsony). Az értékelés szerint az állóvizek 66 %-a jó állapotú a
támogató kémia alapján.
Erısen módosított állóvíz víztest az alegység területén nincs.
Az alegység területén található 1db (33%) mesterséges állóvíz víztest állapotára a kevés számú
adat birtokában nem készült összesített fizikai-kémiai minısítés.
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A halastavakat nem minısítettük, de feltételezzük, hogy az intenzív mővelés alatt állók
vízminısége a magasan fenntartott tápanyag szint miatt az alvíz terhelése miatt (leeresztéskor)
potenciális szennyezıforrást jelent.
5.2.3 Hidromorfológiai állapot értékelése
Állóvízekre jelenleg nem áll rendelkezésre a vízfolyásokéhoz hasonló ötosztályos minısítési
módszer. Az egyes állóvíz típusok hidromorfológiai referencia viszonyait, illetve a jellemzéshez
felhasználható paramétereket meghatározták, de az adatok, illetve a jó állapot biológiai
szemlélettel megállapított követelményeinek hiánya miatt a minısítési rendszert nem lehetett
kidolgozni. Az integrált ökológiai minısítés szempontjából fontos kiváló állapotot egy víztest sem
érte el (lásd 5-4. térkép).
5.2.4 Az ökológiai állapot integrált minısítése állóvizekre
Az integrált minısítés menete a vízfolyásoknál ismertetett módszerrel azonos. Mivel a tavaknál a
makrogerinctelenek eleve hiányoznak a minısítésbıl, és a fitoplanktonra is kevés tóra állt
rendelkezésre adat, az integrált minısítéshez minden minısítési eredmény „számított” (azaz a tó
minden esetben kapott osztály besorolást, ha legalább egy minısítési elemre volt információ). Az
összesített eredményeket az 5-8 táblázat mutatja. A víztestenkénti eredmények megtalálhatók az
5-1. mellékletben, a minısítés részletei az országos terv 5-1 háttéranyagában.
5-5 táblázat: Állóvizek integrált
kategóriákban
Állapot

Természetes állóvíz
víztestek

ökológiai

minısítésének

Erısen módosított
állóvíz víztestek

eredményei

Mesterséges állóvíz
víztestek

a

különbözı

Összesen

Kiváló
Jó

2

2

Mérsékelt
Gyenge
Rossz
Nincs adat
Összes víztest

2

0

1

1

1

3

Az alegységen belül 2db természetes állóvíz víztest található, az integrált ökológiai elemzés
szerint mindkettı jó állapotú.
Az alegységen belül erısen módosított állóvíz víztest nem található.
Az alegységen belül 1 db mesterséges állóvíz víztest található, melyre integrált ökológiai
minısítés nem készült.
5.2.5 Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minısítése
A veszélyes anyagok esetében nincs különbség az értékelési módszerben a folyóvizek és az
állóvizek között. A környezetminıségi EQS határok, valamint a további 4 fémre megállapított
határértékek minden víztípusra, így az állóvizekre is érvényesek, függetlenül azok kategóriájától.
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Az alegység területén egyetlen állóvízre sem készült a minısítéshez elegendı adatszámmal
felmérés a veszélyes anyagokra vonatkozóan.

5.3

Felszín alatti víztestek állapotának minısítése

5.3.1 A mennyiségi állapot értékelése és minısítése
A mennyiségi állapotra vonatkozó négy vizsgálati módszer (teszt) különbözı szempontból
vizsgálja a vízkivételek felszín alatti vizekre gyakorolt hatását:
A süllyedési teszt azt ellenırzi, hogy a vízkivételek környezetében nem süllyed-e tartósan a
vízszint, vagyis a vízkivétel nem-haladja-e meg az utánpótlódó vízmennyiséget.
A vízmérleg tesztnek nevezett módszer azt ellenırzi, hogy a közvetlen vízkivételek (kutakkal) és a
közvetett vízelvonások (vízfolyások mesterséges megcsapoló hatása, bányatavak párolgása) nem
ellentétesek-e a terület tájökológiai céljaival. Ilyen módon azok a víztestek válogathatók ki, ahol a
vízkivételek hatására kialakuló vízháztartási viszonyok nem biztosítják a felszín alatti vizektıl
függı ökoszisztémák vízigényét.
A felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákra vonatkozó teszt azt ellenırzi, hogy vannak-e a
víztesten belül olyan jelentıs, károsodott ökoszisztémák, amelyek károsodását a felszín alatti
vízhasználatok (kutak, megcsapolás) okozzák.
Az ún. intruziós teszt pedig azt ellenırzi, hogy a felszín alatti vízhasználatok nem indítanak-e el
káros vízminıségi változásokat.
Bármelyik teszt pozitív eredménye elegendı ahhoz, hogy a víztest gyenge állapotú legyen. A
vizsgálati módszerek részletesebb leírását az országos terv tartalmazza.
Az alegységen található víztestek mennyiségi állapotát mutatják be az 5-6. – 5-9. térképek.
A víztestek mennyiségi minısítésnek adatait tartalmazza az 5-2. melléklet. A mellékletben
szereplı adatok a felszín alatti víztestek egészére és nem annak az alegységre esı részére
vonatkoznak.

5.3.1.1 Süllyedési teszt
A megfigyelı kutak észlelési idısorait elemezve megállapítható, hogy a felszín alatti víztestekre
kiterjedı léptékben sehol nem tapasztalható tartós vízszintsüllyedési tendencia.
Vannak olyan víztestek, ahol ugyan víztest szinten jelentıs kiterjedéső, egybefüggı süllyedési
tendenciáról nem beszélhetünk, de jellemzıek az ismétlıdıen megjelenı lokális süllyedések. Ez a
jelenség jelzi, hogy a víztest vízhasználatai nem fenntarthatóak, ezért ezeket a víztesteket gyenge
állapotúnak kell tekinteni, ahol a jelenlegi helyzet javítása intézkedéseket igényel.
A pt.2.2 Észak-Alföld porózus termál víztest nem jó minısítése a 2-9 Hevesi-sík és a 2-10 Zagyva
alegységeknél kerül bemutatásra.
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5.3.1.2 Vízmérleg teszt
Ahogy a bevezetıben szerepelt, ez a teszt azt vizsgálja, hogy nincs-e konfliktus az emberi
igényeket kielégítı vízhasználatok és az ökoszisztémák célállapotához tartozó vízigények között.
Ilyen értelemben nem egy hagyományos vízmérlegrıl van szó, mert az ökoszisztémák
vízfogyasztása nem a jelenlegi, hanem a célállapot szerint szerepel a számításokban. Az
ökoszisztémák célállapota ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontok együttes
figyelembevételével határozható meg.
A természetes utánpótlásból biztosítani kell a felszín alatti víztıl függı ökoszisztémák (FAVÖKO-k)
célállapot szerinti vízigényét, és a maradék hasznosítható a társadalom vízszükségleteinek
kielégítésére. A felszín alatti vízgyőjtı jó mennyiségi állapotának kritériuma, hogy a közvetett és
közvetlen vízkivételek mennyisége ne haladja meg ezt a hasznosítható vízkészletet.

Az utánpótlódás jelentısen csapadékból történik. A FAVÖKO vízigényt a vízfolyások alaphozam
igénye és a források átlagos hozam igénye adja. A közvetlen vízkivételek nagy része ivóvíz
biztosítására szolgál. Az alegységen jelentıs az engedély nélküli vízkivétel.

Az utánpótlódás és a FAVÖKOK vízigénye különbségeként meghatározott hasznosítható
készletnek és a vízkivételeknek víztestenként, illetve víztest csoportokként számolt értékeit az 5-2.
melléklet mutatja be (a víztestek közötti vízforgalom elemei részletes, modellezésen alapuló
számítások nélkül bizonytalanul becsülhetık, illetve függenek a vízhasználatoktól, ezért a
vízmérleg számítások általában egy felszín alatti vízgyőjtıt alkotó víztestek csoportjaira készültek
– az eredmény is valamennyi, a csoporthoz tartozó víztestre érvényes).
A hasznosítható vízkészlet és a vízkivételek összehasonlítása alapján három kategóriát lehet
felállítani.

a.) Nem jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel nagyobb, mint a
hasznosítható vízkészlet
A vízkivétel egyik víztest esetén sem haladja meg a hasznosítható vízkészletet.

b.) Felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel közel egyenlı a hasznosítható
vízkészlettel
A felszín alatti víztestek újabb csoportját képezik azok a víztestek, amelyeknél a hasznosítható
vízkészlet és a vízkivétel eltérése kisebb, mint ±10%. A különbség kisebb, mint a számítás
bizonytalansága, és sem az állapotuk, sem az intézkedések nem dönthetık el egyértelmően. A
bizonytalan helyzet kétféleképpen szüntethetı meg: (1) a gazdasági, társadalmi szempontok
alapján a végsı tervezési fázisban a FAVÖKO-k célállapota változik, egyértelmően nı vagy
csökken a vízigény; (2) a terv végrehajtásának elsı intézkedései között szerepelnek azok a
kiegészítı elemzések (feltárás, modellezés), amelyek lehetıvé teszik a pontosabb számításokat.
(Az ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedések a bizonytalanságnak megfelelıen az
elıvigyázatosságot szolgálják).
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Ebbe a kategóriába 4 felszín alatti víztest tartozik.
A vízgyőjtı alegységen lévı sp.2.8.1, p.2.8.1, sp.2.8.2 és p.2.8.2 víztestek mennyiségi állapota
bizonytalan a nagy mennyiségő közvetlen vízkivételek miatt. Az sp.2.8.1 víztesten jelentısek az
illegális vízkivételek, valamint az sp.2.8.2 víztesten a vízfolyások túlzott megcsapoló hatása okoz
mennyiségi szempontból bizonytalanságot.
5-6 táblázat: „Határeset állapotú” víztestek a vízmérleg teszt alapján
Víztest
kódja

A víztest jele

AIQ634

sp.2.8.1

Sajó-Hernád-völgy

jó/ nem jó határán

AIQ635

p.2.8.1

Sajó-Hernád-völgy

jó/ nem jó határán

AIQ636

p.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

jó/ nem jó határán

AIQ637

sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

jó/ nem jó határán

A víztest neve

A víztest mennyiségi
állapota

c.) Jó állapotú felszín alatti víztestek, ahol a közvetett és közvetlen vízkivétel kisebb, mint a
hasznosítható vízkészlet
Az alegységhez tartozó 12 víztest közül 7 tekinthetı jó állapotúnak, melyek a következık:
sh.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyőjtı, h.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyőjtı,
sp.2.7.1 Cserehát, h.2.8 Cserehát – Hernád-vízgyőjtı, sh.2.5 Bükk, Borsodi-dombság – Sajóvízgyőjtı, pt.2.5 Északi-középhegység medencéi és kt.2.1 Bükki termálkarszt víztest.

5.3.1.3 A FAVÖKO-k lokális állapotára vonatkozó teszt
A területre jellemzı felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat (FAVÖKO-kat) a vízmérleg
teszttel kapcsolatban már bemutattuk. A vízmérleg tesztben a FAVÖKO-k víztest szintő
(tájökológiai szempontok alapján megállapított) vízigénye jelent meg. A víztestet azonban akkor is
gyenge állapotúnak kell minısíteni, ha a vízhasználatok egy-egy jelentıs FAVÖKO károsodását
okozzák. Ez akkor fordul elı, ha vízkivétel miatt csökken egy jelentıs forrás hozama, kisvízi
idıszakban nem jut elegendı felszín alatti víz a mederbe, a talajvízszint csökkenése miatt
szárazodik egy vizes élıhely, vagy megváltozik a szárazföldi ökoszisztéma fajösszetétele (a
szárazságot jobban kedvelı növényfajok terjednek el).
Az alegység területén nem található felszín alatti víztıl függı nem jó állapotú ökoszisztéma.

5.3.1.4 A felszín alatti víz minıségének változása a túlzott vízkivétel eredményeképpen
A felszín alatti vízbıl történı víztermelés hatására módosuló áramlás vízminıségi problémát is
okozhat. Ebbe a körbe tartozik a kémiai összetétel változása, a hımérséklet csökkenése, diffúz
szennyezések elmozdulása, szennyezett felszíni víz beáramlása. Az országos szintő elemzések
alapján ilyen jellegő víztest szintő probléma nem merült fel, csak kisebb, lokális jelentıségő
változásokat lehetett kimutatni.
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5.3.1.5 A felszín alatti víztestek állapotának összefoglalása
A víztestek mennyiségi állapotának összesített minısítését az 5-10 táblázatban foglaltuk össze. Az
állapotértékelés eredményét az 5-6 – 5-9. térképek mutatják be.
Az alegységhez tartozó 12 víztest közül 7 jó állapotú, 4 van a jó/gyenge állapot határán (a
vízmérleg teszt nem megfelelı), és 1 nem jó állapotú. A nem jó állapot oka ebben az esetben a
süllyedés, 4 víztest a jó/gyenge állapot határán van (a vízmérleg nem megfelelı).

Víztest állapota

m3/nap

m3/nap

Zempléni-hegység - Hernádsh.2.6
vízgyőjtı

na

19

jó

jó

jó

jó

Zempléni-hegység - Hernádh.2.6
vízgyőjtı

na

4243

jó

jó

jó

jó

Sajó-Hernád-völgy

sp.2.8.1

na

51578

jó/nem jó
határán

jó

jó

jó*

Sajó-Hernád-völgy

p.2.8.1

na

5752

jó/nem jó
határán

jó

jó

jó*

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

sp.2.8.2

na

15609

jó/nem jó
határán

jó

jó

jó*

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

p.2.8.2

na

17565

jó/nem jó
határán

jó

jó

jó*

Cserehát

sp.2.7.1

na

14

jó

jó

jó

jó

Cserehát - Hernád-vízgyőjtı

h.2.8

na

681

jó

jó

jó

jó

sh.2.5

na

6674

jó

jó

jó

jó

Északi-középhegység
medencéi

pt.2.5

na

na

na

jó

jó

jó

Észak-Alföld

pt.2.2

na

na

na

nem jó

jó

nem jó

Bükki termálkarszt

kt.2.1

na

na

na

jó

jó

jó

Víztest
jele

A víztest neve

Bükk, Borsodi-dombság
Sajó-vízgyőjtı

5. fejezet

-

Eredmény

A vizek állapotának minısítése

Felszíni vízre
vonatkozó teszt
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Áramlási viszonyok
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vonatkozó teszt
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5.3.2 Kémiai állapot értékelése és minısítése
A kémiai állapotra vonatkozó tesztek alapvetı célja a felszín alatti vízhasználatokat, illetve a
felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémákat veszélyeztetı szennyezések feltárása, a szennyezett
területek meghatározása és az esetleges idıbeli vízminıségi változások értékelése.
Az értékelés a VKI szerinti monitoring kútjain túlmenıen a rendelkezésre álló észlelési objektumok
(fúrt kutak, források, ivóvíz-termelı kutak, stb.) 2000 után mért adataira, idısor esetén azok
mediánjaira épült. A szerves szennyezıanyagok értékeléséhez a VKI monitoring pontok adatai
mellett a területi monitoring 1996-2007 évek közötti eredményei kerültek felhasználásra. A VKI
kijelölt monitoring kútjainak trend vizsgálata a 2000–2007 közötti értékekbıl képzett átlagok
alapján történt.
A minısítések végrehajtásához a következı elemzésekre, illetve vizsgálatokra (tesztekre) van
szükség:
Az egyes szennyezıanyagokra vonatkozó, víztest típusonként változó ún. küszöbértékek
meghatározása
Az egyes monitoring kutakban észlelt túllépések vízhasználatokra és ökoszisztémákra való
veszélyességének ellenırzése
Diffúz szennyezıdések kiterjedésének (elterjedésének) meghatározása
Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek azonosítása
Felszín alatti vizek kémiai állapota miatt szennyezıdött vizes élıhelyek és szárazföldi
ökoszisztémák azonosítása
Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak alapján
A vizsgálati módszerek részletes bemutatását az országos terv, illetve annak mellékletei
tartalmazzák.
5.3.2.1 Háttérértékek és a küszöbértékek meghatározása
A küszöbérték az a szennyezıanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún
receptorok7 szennyezıdésének. Függ a receptorra vonatkozó határértéktıl (ivóvíz határérték vagy
ökotoxikológiai határérték, vagy öntözésre vonatkozó határérték), valamint a mérési pont és a
receptor közötti keveredési és lebomlási folyamatoktól. Európai Uniós szinten két komponensre
(nitrát és növényvédı szerek) rögzítettek küszöbértéket, a többi vizsgálandó komponensre ezt a
tagállamoknak kell megállapítania. Magyarországon ez a következı komponenseket jelenti: NH4, a
vezetıképesség, Cl, SO4, Cd, Pb, Hg, szerves szennyezık (AOX, TOC, tri- és tetraklóretilén),
illetve a nitrát esetében a felszíni vizek ökoszisztémái alapján megállapítandó, az EU-szinten
elıírtnál szigorúbb küszöbérték. Amennyiben a víztestre megállapított háttér-koncentráció nagyobb,
mint a fentiek szerint meghatározott küszöbérték, akkor a háttérértéket kell alkalmazni.

7

az ember az ivóvíz kivétel és az elfogyasztott élelmiszer révén, a felszíni vizek vízi és vizes élıhelyei, valamint a

szárazföldi növényzet a felszín alatti víz táplálás miatt
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Az egyes víztestekre vonatkozó háttérértékeket és küszöbértékeket – nyomtatható formában - az
5-3. melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplı adatok a felszín alatti víztestek egészére és
nem annak az alegységre esı részére vonatkoznak.
5.3.2.2 Túllépések veszélyességének ellenırzése
Az egyes monitoring pontokon észlelt túllépések veszélyességét három szempont szerint kell
ellenırizni:
ha termelıkút, akkor a veszélyeztetettség attól függ, hogy a túllépés rendszeres-e, illetve igényli-e
a kezelési technológia megváltoztatását;
ha vízbázis megfigyelıkútja, akkor a többi megfigyelıkút figyelembevételével várható-e valamely
termelıkút olyan mértékő elszennyezıdése, hogy az technológia-váltáshoz vezetne;
egyéb VKI monitoring kutak esetén azt kell ellenırizni, hogy a túllépés okozhatja-e valamely
ökoszisztéma károsodását (ez az ellenırzés a másik oldalról is megtörténik: azaz szennyezett
felszíni víz vagy károsodott élıhely oka lehet-e a felszín alatti víz szennyezettsége).

Termelıkutak, illetve vízbázisok veszélyeztetettsége alapján 1 víztest minısült gyenge állapotúnak,
amely az sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély porózus víztest:
Szennyezett termelıkutakkal rendelkezı mőködı vízbázisok:
sp.2.8.1 (Szikszó) nitrát miatt,
sp.2.8.1 (Bıcs-Sajólád) triklór etilén szennyezés a kutak utánpótlódási területén
Szennyezett megfigyelıkút – veszélyeztetett termelıkút:
sp.2.8.1, p.2.8.1 (Szikszó) NO3, SO4 miatt

A termelıkutakra, illetve vízbázisokra vonatkozó vizsgálatok részletesebb eredményeit az
ivóvízbázisokkal foglalkozó 5.4.1. fejezetben ismertetjük.

A vízbázisok védıidomain kívül található kutak esetében célszerő különválasztani a pontszerő és a
diffúz jellegő szennyezéseket a szennyezıdés terjedésében meglévı jelentıs különbségek miatt
(a pontszerő szennyezések koncentrációját jelentıs mértékben csökkentheti a keveredés - a
receptort tápláló víznek csak egy részét teszik ki a szennyezett vizek).
Általában pontszerő szennyezıforrásokból származó szennyezıanyagok esetében (szulfát, klorid,
higany, kadmium, ólom, továbbá TOC, AOX, diklór-, triklór- és tetraklór-etilén) ugyan több
objektum mérési adata küszöbérték fölötti koncentrációt mutatott (részletes információk az
országos tervhez kapcsolódó háttértanulmányban találhatók), de a részletes értékelés
eredményeként megállapítható volt, hogy:
ezek oka vagy mintavételi-, mérési-, illetve adatkezelési problémából, vagy kútszerkezeti hibából
adódott, tehát nem tényleges túllépésrıl van szó,
vagy a szennyezés - mértéke és pontszerő jellege miatt - nem veszélyeztet receptorokat
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A diffúz forrásból származó szennyezıanyagok közül a növényvédıszerek közül 125 db
hatóanyag mérésére került sor. A nagyszámú növényvédıszer közül az Atrazin, Simazin, Terbutrin,
Terbutil-azin, Triazinok összes, Foszforsav-észterek összes, 2,4-D, Acetoklór mutatott
küszöbértéket meghaladó koncentrációt egy-egy monitoring pontban, a legtöbb küszöbérték
túllépés az Atrazinnál fordul elı. A mérések a VKI monitoring kutak mintegy egyharmadában
történtek, ezért a VKI kutakban észlelt túllépések esetén figyelembe vettük a 2008. évi vizsgálati
eredményeket is. A túllépés egy-egy víztest esetében általában csak egy-két kútban jelentkezett,
amely szórványosnak tekinthetı, és nem veszélyeztet receptort. A diffúz jellegő ammónium és
nitrát szennyezésekkel külön fejezetben foglakozunk.
5.3.2.3 Diffúz nitrát- és ammónium-szennyezıdések kiterjedésének (elterjedésének)
meghatározása
A nitrát-, az ammónium-szennyezıdések egyes víztesteken belüli arányainak meghatározása a
VKI monitoring kutak adatain túlmenıen az adatbázisban szereplı összes 2000 utáni megbízható
mérési eredmény alapján történt.
A felszín alatti vizek nitrát szennyezettsége erısen függ a földhasználattól, ezért a sekély víztestek
területén lévı kutakat/forrásokat a környezetükben történı földhasználat szerint négy csoportra
célszerő osztani: (1) települések belterülete és üdülıövezetek, (2) mezıgazdasági területek
(szántóföldek, szılık, gyümölcsösök, vegyes mezıgazdasági területek), (3) erdı, rét, legelı, (4)
ipari területek. Területhasználatonként megállapítható a küszöbérték felett szennyezett kutak
aránya. A víztestenkénti nitrát-szennyezettségi arányok pedig az egyes területhasználatokra
vonatkozó szennyezettségi arányok súlyozott átlagaként számítható.
Az 5-11 táblázat az alegységekhez tartozó víztestek esetében mutatja a nitrát szennyezettségi
arány jellemzıit. Az összesített arány összesen 1 víztestnél éri el a 20%-ot. A táblázat a felszínnel
közvetlen kapcsolatot tartó víztesteket tartalmazza.

5-8 táblázat: A nitrát-szennyezettség jellemzıi
Víztestek
jele
sh.2.6
h.2.6

Nitrát szennyezettségi arány %
Neve

Zempléni-hegység - Hernádvízgyőjtı
Zempléni-hegység - Hernádvízgyőjtı

település

mg-i
terület

erdı-rét,
legelı

ipari terület

súlyozott
arány

20

0

13

19

5

13

0

0

10

0

sp.2.8.1

Sajó-Hernád-völgy

52

19

14

13

20

sp.2.8.2

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy

10

9

3

10

6

sp.2.7.1

Cserehát

37

23

0

19

13

Bükk, Borsodi-dombság - Sajóvízgyőjtı

37

0

4

0

5

sh.2.5
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Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsısorban természetes (földtani) eredető. Emberi
tevékenységbıl (mezıgazdaság, szennyvízszikkasztás) származó ammónium csak kisszámú
sekély kútban fordul elı küszöbértéket meghaladó koncentrácóban, a túllépések sehol nem
terjednek ki a víztest területének 20%-ára. Lokálisan nagy ammónium koncentrációk találhatók a
Hernád-völgyben (sh 2.6), amelyek esetében a földtani eredet nem igazolható, de ezek a
szennyezések nem jelentenek veszélyt ivóvízbázisra vagy ökoszisztémákra.
5.3.2.4 Felszíni víztestek kémiai állapotát veszélyeztethetı felszín alatti víztestek
azonosítása
Ez az értékelés a felszíni víztestek kémiai állapotértékelésére épül. Ellenırizni kell, hogy olyan
felszíni víztestek esetében, ahol az egyéb szennyezıforrásokkal a „nem jó” állapot nem
indokolható, a szennyezett felszín alatti víz lehet-e a probléma oka. A gyakorlatban ez a vizsgálat
a nitrát-tartalomra egyszerősödött.
Az alegység területén található felszíni víztestek között nem fordult elı felszín alatti vízbıl
származó szennyezés.

5.3.2.5 Szennyezési trendek elemzése VKI monitoring kutak alapján
Szennyezési trendek elemzése a kijelölt VKI monitoring kutak nitrát, ammónium, szulfát és
vezetıképesség adataira épült. Az EU módszertani javaslatok szerint elvégzett adatszőrés
eredményeként országosan 27 víztest minısült alkalmasnak a vízkémiai trendek statisztikai
feldolgozására.
Ezek között az alegységhez 3 víztest tartozik, amelyek a következık:
sh.2.5 Bükk, Borsodi-dombság – Sajó-vízgyőjtı sekély hegyvidéki víztest
sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély porózus víztest
sp.2.8.2 Sajó-Takta - völgy, Hortobágy sekély porózus víztest

Az sh.2.5 víztest területén nem mutattak ki növekvı trendet a vizsgálatok. Az sp.2.8.1 víztesten
nitrát, klorid és vezetıképesség, az sp.2.8.2 víztesten klorid esetében lehetett növekvı trendet
kimutatni. A növekvı trend nem jelentette még a megfordítási pont átlépését egyik víztest
esetében sem

5.3.2.6

A felszín alatti víztestek kémiai állapotának összefoglalása

Az alegység területéhez kapcsolódó víztestekre a kémiai állapot értékelés jellemzıit az 5-12
táblázatban foglaltuk össze. Az 5-10. és 5-13. térképmellékletek térképi formában mutatják be az
eredményeket.
Összességében megállapítható, hogy a 12 db felszín alatti víztest közül 1 db gyenge kémiai
állapotú, a trendvizsgálat alapján egyik víztest sem kockázatos állapotú.
Jelentıségük miatt kiemeljük az ivóvízbázisok veszélyeztetettségét, amely 1 víztest esetén fordul
elı. Ezzel részletesebben az 5.4.1. fejezetben foglalkozunk.

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 109 –

VízgyőjtıVízgyőjtı-gazdálkodási Terv
Terv
2-7 Hernád, Takta

Az alegység területén 1 db gyenge kémiai állapotú víztest található, amely az sp. 2.8.1 SajóHernád-völgy sekély porózus víztest. A gyenge állapot okai között szerepel a diffúz eredető nitrátszennyezés nagy aránya, melynek oka a mezıgazdasági és a települési eredető szennyezıdés.
5-9 táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minısítése
Víztest

jele
sh.2.6
h.2.6

neve

Sajó-Hernád-völgy

p.2.8.1

Sajó-Hernád-völgy

p.2.8.2
sp.2.7.1
h.2.8
sh.2.5
pt.2.5

Diffúz
szennyezıdés a
víztesten>20%

Trend

komponens komponens

nitrát

komponens

Szennyezett felszíni
víztest
növényszáma
védıszer

Zempléni-hegység Hernád-vízgyőjtı
Zempléni-hegység Hernád-vízgyőjtı

sp.2.8.1

sp.2.8.2

Szennyezett
Szennyezett ivóvízbázis
termelıkút védıterület/
védıidom

Minısítés

jó
jó
NO3

NO3, SO4

gyenge
jó

Sajó-Takta-völgy,
Hortobágy
Sajó-Takta-völgy,
Hortobágy

jó
jó

Cserehát

jó

Cserehát - Hernádvízgyőjtı
Bükk, Borsodi-dombság Sajó-vízgyőjtı
Északi-középhegység
medencéi

jó
jó
jó

kt.2.1

Bükki termálkarszt

jó

pt.2.2

Észak-Alföld

jó

5.4

Védelem alatt álló területek állapotának érték elése

5.4.1 Ivóvízkivételek védıterületei
5.4.1.1 Felszíni ivóvízbázisok
Az alegység területén nem található az 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijelölt felszíni vízkivétel.

5.4.1.2 Felszín alatti ivóvízbázisok állapota
A felszín alatti vízbázisok állapotát a monitoring pontokban kimutatott, ivóvízminıséget meghaladó
koncentrációk elıfordulása alapján minısítjük. Az elemzésben valamennyi, az adatbázisban
szereplı termelıkút és védıterületekre, védıidomokba esı megfigyelıkút szerepelt. A minısítés
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módszertana az országos tervben található. Ennek az elemzésnek az eredményei épültek be az
5.3.2. fejezetben bemutatott víztest szintő állapotértékelésbe: ha egy víztesthez termelıkútban
észlelt vagy megfigyelıkút által jelzett jelentıs szennyezés tartozott, akkor a víztest kémiai
szempontból gyenge állapotú lett.
Az alegység területén 21 üzemelı vízbázis és 1 távlati vízbázis található, melyeket a 3-2 táblázat
foglalja össze.

Az alegységen belül található szennyezett vízbázisok:
-

Szikszó Városi Vízmő termelı- és figyelıkútjaiban nitrát és szulfát szennyezıdést tártak fel.

-

Bıcs-Sajóládi Vízmő ÉRV ZRt. X/B telep esetében triklór-etilén szennyezést tártak fel a
vízbázis utánpótlódási területén.

5.4.1.3 Felszín alatti ivóvízbázisok veszélyeztetettsége
Az elızı pontban a felszín alatti ivóvízbázisok állapotát a termelıkutak és a védıidomokon belül
található megfigyelıkutak adatai alapján mutattuk be. A szennyezéseket különbözı
szennyezıforrások okozzák, amelyek nem csak a megfigyelıkutak környezetében fordulnak elı.
Létezésük abban az esetben is veszélyt jelenthet a termelt víz minıségére, ha azt a jelenlegi
megfigyelıhálózat nem mutatja ki.
Az alábbiakban az alegység területén található sérülékeny vízbázisok értékelésének eredményeit
mutatjuk be. A módszertant az országos terv tartalmazza.
Az 5-13. táblázatban csak azok a vízbázisok szerepelnek, amelyek állapota a monitoring
pontokban kimutatott szennyezıdések alapján nem jó, vagy a vízbázist ismert talaj- illetve talajvízszennyezıdés vagy jelentıs potenciális szennyezıforrás veszélyezteti. Hangsúlyozzuk, hogy
potenciális veszélyeztetettségrıl van szó, és nem bizonyított, hogy a termelıkút olyan mértékben
szennyezıdik, hogy az a vízbázis felhagyását vagy a kezelési technológia módosítását jelentené.

Az értékelés a következı szennyezésekre, illetve szennyezıforrásokra terjedt ki:

8

-

a KÁRINFO 8 adatbázisban található, a vízbázisok
talajvízszennyezések;

-

a sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja 9
talajvízszennyezést okozó szennyezıforrások elıfordulása;

védıterületeire esı jelentıs
keretében

feltárt,

jelentıs

A KÁRINFO egy országos adatbázis, amely ismert, mennyiségileg és minıségileg (különbözı részletességgel felmért)

szennyezıdések találhatók.
9

A sérülékeny vízbázisok diagnosztikai programja a 123/1997 Korm. rendelet alapján történik. Sérülékenynek számít az

ivóvízbázis, ha utánpótlódási területének van olyan része, amelyrıl a beszivárgó víz termelıkutakba jutásához 50 évnél
rövidebb idıre van szükség.
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-

diffúz szennyezıforrások (települések és szántóterültek) aránya a védıterületen belül
jelentıs.

Az elemzés részletes eredményeit az 5-4. melléklet tartalmazza.

4253020

Szikszó

4306020

Bıcs- Sajóládi
Vízmő ÉRV
Zrt. X/B telep

1580
22000

A vízbázis veszélyeztetettsége
talaj- és talajvíz
szennyezések
KÁRINFO
adatbázis
alapján

potenciális
szennyezıforrások
diagnosztika
alapján

T, M: NO3,
SO4

közepes

jó

közepes

diffúz
szennyezıforrás területhasználat
alapján

A terme-lıkút veszélyezte-tett

Termelı-kútban (T:),
vagy megfigyelıkútban (M:) észlelt
szennyezés

A vízbázis védendı
3
termelése ( m /d),
(ebbıl veszélyeztetett, %)

Vízbázis neve

Vízbázis azonosító

5-10 táblázat: Vízbázisok veszélyeztetettsége

mezıgazd.

Az alegység területén lévı 21 üzemelı vízbázisból a Bıcs-Sajóládi Vízmő esetében találtak
szennyezést a figyelıkutakban.
Szikszó Városi Vízmőnél már a talajvizet termelı kutakban jelentek meg a szennyezıdések, ezért
a talajvízbázis felszámolásra került.
A sekély porózus és a sekély hegyvidéki víztestek az alegységre jellemzı sérülékeny vízadó
típusok.
Bıcs-Sajóládi Vízmő vízbázisának potenciális szennyezıforrásai: a felhagyott kavicsbányák
illegális hulladéklerakói, az állattartó telepen történı trágyatárolás és a hulladék elhelyezés.
Szikszó Városi Vízmő vízbázisának potenciális szennyezıforrásai: a szerves trágya-,
mőtrágyahasználat és növényvédıszerek használata, az állattartás, legeltetés és a házi
szennyvízszikkasztás.
5.4.2 Nitrát-érzékeny területek
A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján kijelölt nitrát-érzékeny területeket a 3. fejezet mutatja be.
Az 5-14. táblázat a sekély és a karszt víztestek esetében mutatja a nitrát-érzékeny területek
arányát, illetve az ezen belül található szennyezett kutak arányát (a teljes adatbázis
felhasználásával) területhasználat szerinti bontásban. (Ez a felbontás egyben azt is mutatja, hogy
a különbözı szempontból kijelölt nitrát-érzékeny területeken milyen eltérések jelentkeznek a
szennyezettségi arányokban). Tájékoztatásul a teljes víztest nitrát-szennyezettségi aránya is
szerepel. A nitrát szennyezett víztesteket (arány > 20%) és a nitrát-érzékeny területeket együtt
mutatják be az 5-14. térképek.

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 112 –

VízgyőjtıVízgyőjtı-gazdálkodási Terv
Terv
2-7 Hernád, Takta

5-11 táblázat: Nitrát érzékeny területek
Víztest

jele

sh.2.6
h.2.6

neve

Zempléni-hegység Hernád-vízgyőjtı
Zempléni-hegység Hernád-vízgyőjtı

Nitrátérzékeny
terület
aránya

Nitrát-szennyezett (>50 mg/l) pontok aránya a
víztest nitrát-érzékeny részén

A teljes víztest
nitrát-szennyezettségi aránya

belterület

mezıgazdasági
terület

erdı, rét,
legelı

területtel
súlyozott
átlag

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

32

20

0

0

4

5

27

13

0

0

1

0

19

19

15

18

20

0

kevés adat

kevés adat

0

0

0

sp.2.8.1

Sajó-Hernád-völgy

73

sp.2.7.1

Cserehát

24

h.2.8

Cserehát - Hernádvízgyőjtı

36

kevés adat kevés adat
0

0

5.4.3 Természetes fürdıhelyek
A fürdıvíz használat miatt érintett víztestek jellemzéséhez az Országos Közegészségügyi Intézet
2004-2008 közötti idıszakra vonatkozó, évenkénti minısítési eredményei használhatók fel. Az
értékelés 4 osztályos skálán történt, attól függıen, hogy a víztesten található fürdıhelyek milyen
éves minısítést kaptak (kiváló, megfelelı, tőrhetı) és fordult-e elı kifogásolt állapot, esetleg tiltás.
Kiváló állapotúnak az a fürdıhelyet magába foglaló víztest tekinthetı, melynél egyetlen alkalommal
sem fordult elı, hogy a fürdıhely kifogásolt (nem megfelelı) minısítést kapott, és a strandok
állapota a vizsgált teljes, 2004-2008 közötti idıszakban általában kiváló volt. Jó állapot esetén a
víztesten kijelölt strandok vízminısége a határértékeknek megfelelt (de az esetek többségében
nem volt kiváló), a nem megfelelıség aránya az összes vizsgálatra vonatkoztatva 10% alatti.
Potenciálisan intézkedést igénylı, a fürdıhely szempontjából nem megfelelı minısítésőek azok a
víztestek, melyek strandjai több alkalommal nem feleltek meg a kötelezı határértékeknek. A
víztest állapota a fürdıvíz szempontjából rossz, ha a kijelölt fürdıhelyek állapota rendszeresen
kifogásolt.
A védettség okán azokkal a fürdésre kijelölt vizekkel is foglalkoznunk kell, melyek víztestekhez
nem tartoznak (lásd 3.3.2 pont). Az alegység területén egy olyan kijelölt fürdıhely van, ami a VKI
végrehajtása során nem lett önálló víztestként kijelölve, ez a Mád-Dorgóvölgyi víztározó. Itt a
vízminıség megfelelı.
Helyszínrajzi megjelenítését az 5-15. térkép tartalmazza.
5.4.4 Védett természeti területek
Az alegység területét érintı védett területek áttekintettük. A súlyosan károsodottság kritériuma az
volt, hogy az élıhely állapota nem felel meg annak, amiért kijelölték.
Az alegység területét érintı védett területek közül Hernád-völgy és Sajóládi-erdı (SCI Zemplénihegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (SPA) súlyosan károsodtak. A Hernád
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folyó hosszirányú átjárhatósága korlátozott a folyóra telepített Bıcsi mederduzzasztó, Gibárti és
Felsıdobszai vízierımővek miatt.
A védett területek jó állapotának helyreállításához szükséges a hosszirányú átjárhatóság
biztosítása.
A védett területeken levı élıhelyek jelenlegi állapotának fenntartásához, esetleges javításához
szükséges intézkedéseket a víztestek jó állapotának elérését, megtartását célzó intézkedések
között szerepeltetjük.
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5-12 táblázat: Károsodott víztıl függı védett területek az alegység területén
Az élıhely vagy élıhelycsoport (típus) neve

Védett területek neve, kódja,
a védelem szintje
Hernád-völgy és Sajóládi-erdı
HUAN20004 (jKJTT)

Hernád folyó duzzaszómő
alatti és feletti szakaszai

Zempléni-hegység a Szerencsidombsággal és a Hernád-völggyel
HUBN10007 (KMT)
Kesznyéteni Sajó-öböl HUBN20069
(jKJTT)

Takta-övcsatorna torkolat és
Tiszalúci közúti híd közötti
szakasz

Kesznyéteni Sajó-öböl HUBN10005
(KMT)
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet
232/TK/90 (TK)

A károsodás jellege

A károsodás oka

Érintett víztestek neve, kódja

A hallépcsı nélküli, vagy nem
megfelelı hallépcsıvel rendelkezı
duzzasztómővek akadályozzák a
halfauna migrációját,
szaporodóhelyükre való eljutását.

A duzzasztómővek nem
rendelkeznek hallépcsıvel,
vagy nem megfelelı a
hallépcsı.

Hernád alsó (AEP579)
Hernád felsı (AEP580)

A Takta-övcsatorna Sajó torkolat
és Tiszalúci közúti híd közötti
szakaszán a meder
feliszapolódása, benıttsége nagy
mértékő, mely a védett növvények
és élıvilág életterét leszőkíti.
Nyáron a meder eutrofizációja a
vízminıség romlását okozza.

Meder benıttsége,
feliszapoltsága nagy
mértékő. Mezıgazdasági
területekrıl tápanyag
bemosódás, belterületek
szennyezı hatása

Takta-övcsatorna dél (AEQ030)

Tiszalúc sziget (ex lege láp)
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5.4.5 İshonos halfajok életfeltételeit biztosító vizek védelme
Az alegység területén nem található a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijelölt halas víz.

5.5

A víztestek állapotával kapcsolatos jelentıs problémák és okaik

5.5.1 Vízfolyások, állóvizek
5.5.1.1 Vízfolyások és állóvizek szabályozottságával kapcsolatos problémák
(hidromorfológiai problémák)
Az alegység területén a leggyakoribb probléma a hosszirányú szabályozottság, a rendezett
mederforma és a hosszirányú átjárhatóság hiánya.
A Hernád folyó mentén mindkét oldali töltésezés csak az Encs-Gibárt közúti híd fölötti szakaszon
épült ki egybefüggı hosszabb szakaszon, így a keresztirányú átjárhatóság is csak ezen a
szakaszon korlátozott. A folyón hosszirányú átjárhatósági problémát okozó elzárások találhatók a
13,555 (Bıcsi Duzzasztómő), 54,320 (Felsıdobszai Duzzasztómő és Vízerımő), 65,900 (Gibárti
Duzzasztómő és Vízerımő) és 93,230 (Hernádszurdoki fixgát) fkm szelvényekben. Fenti mővek
környezetében, ill. hatásterületein a hosszirányú átjárhatósági problémán kívül, járulékosan
megjelennek a sebesség,- hordalék-viszonyok, vízjárás, vízszint, vízszint-ingadozás nem
megfelelısége. A Hernád alsó szakaszán az energiatermelési célú jelentıs vízátvezetés
(Kesznyéteni üzemvíz-csatorna) a folyó alsó szakaszának vízjárását, vízhozamát teljesen
megváltoztatja.
A kisvízfolyások jelentıs része a belterületek vízkárok elleni védelme, valamint a völgyfenéki
területeken folytatott mezıgazdasági mővelés biztonságának növelése érdekében rendezve lett. A
megfelelı vízszállítást jelentıs hosszon víztartó depóniák (töltések) és trapéz szelvényő medrek
kialakításával oldották meg.
A mederszabályozás következtében a rendezett, kiegyenesített mederszakaszokon a kialakuló
vízsebességek nem elég változatosak és nincsenek megfelelı váltakozó sebességő terek. A
kiöntés nélküli vízszállító képesség biztosítása érdekében szükséges rendszeres növényzetirtás
következtében a vízfolyások parti sávjában nincsenek meg az ökológiai szempontból megfelelı
növényzónák. A víztestek többségénél nincs igazi ártér, egyrészt a víztartó depóniák mederhez
való közelsége, másrészt a mederrendezéssel lecsökkentett völgyfenék elöntési gyakoriság miatt.
A jelenlegi mederforma, mederállapot nem felel meg az ökológiai elvárásoknak, ugyanakkor a
települések vízkárok elleni védelme több helyen a jelenlegi állapot fenntartását indokolja.
A kisvízfolyásoknál és a csatornáknál az alegység területén a hosszirányú átjárhatóság a
Szerencs-patak, esetében a Szerencsi duzzasztó, a Garadna-patak, Gönci-patak alsó víztestek
esetében a fenéklépcsık, a Taktaközi-öntözı fıcsatornán pedig a vízszintszabályozó zsilipek miatt
nem biztosított.
5.5.1.2 Tápanyag és szervesanyag terhelésbıl származó problémák
A víztestek szervesanyag- és tápanyag-terhelési problémájának forrása lehet, hogy a kommunális
szennyvíztiszítóknál gondot jelent az alultervezett kapacitás, a biológiai fokozat idınkénti

5. fejezet

A vizek állapotának minısítése

– 116 –

VízgyőjtıVízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád, Takta

elfonalasodásából fakadó iszapfelúszás, illetve a költség-spórolásból fakadó alacsony mértékő,
vagy hiányzó foszforeltávolítás.
A belvízcsatornákba bekötött szennyvíztisztító telepekrıl kikerülı szervesanyagokra és
tápanyagokra az idınként pangó vizek különösen érzékenyen reagálnak, eutrofizációs hatásuk
jelentıs.
A tervezési területen lévı települések 55 %-a van szennyvízcsatornával ellátva. Az összegyőjtött
szennyvíz 20 db tisztítótelepen kerül kezelésre, ezek közül 19 telep alkalmas a III. fokozatú
tisztításra. A tisztított szennyvízek befogadói döntıen a Vadász patak, továbbá a területen lévı13
db kisebb patak, valamint a Hernád üzemvízcsatorna, a Takta övcsatorna és a Kis–Hernád. A 49
csatornázatlan település szennyvizei ellenırizetlen kialakítású győjtıkben kerülnek tárolásra, a
szippantott szennyvíz elszállított mennyisége nagyságrendekkel kevesebb a vízfogyasztás
mennyiségétıl. A tervezési területen 8 tisztítótelep fogad települési folyékony hulladékot,
szippantott szennyvízet. Jelentıs vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések
ellenırizetlen szennyvízgyőjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken
felhagyott szennyvíztárolók nem szakszerő felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat
továbbá a nem megfelelıen kezelt szennyvíziszap elhelyezésének megoldatlansága.
A magas össz-foszfortartalom, az alegység 23 folyóvizes víztestjébıl 19 vizsgált, ezek közül 6-nál
problémaként jelentkezik. A probléma forrása, a kommunális és ipari szennyvíztiszítóknál nem
megoldott a foszforeltávolítás. A vízfolyásokba bekerülı magas foszfortartalom, mint plusz növényi
tápanyag következtében felgyorsul az eutrofizáció (a tápanyagfeldúsulást követıen a vízinövények
elszaporodása), a típustól elvártnál jóval nagyobb lesz a biomassza (növényi össztömeg),
felszaporodik a fitoplankton (növényi egysejtőek), a szubmerz (alámerült hínár) illetve emerz
(felszínen úszó hínár) növényzet egyaránt. Az elhalt, bomló vízinövényzet csökkenti a vízfolyás
oldott oxigénjét, ha emellé társul a szennyvíztelep nem megfelelı mőködése következtében
bemenı magas szervesanyag tartalmú szennyvíz jelenléte is, már gondok jelentkeznek a víz oldott
oxigén telítettségében. Az alegység vizsgált vízfolyás víztestjeink 57 %-ának az összfoszfortartalma és 15 %-ának az oldott oxigéntartalma nem éri el a jó minıséget. Ez jól jelzi a
szerves degradációt (leromlás). Az oldott oxigéntartalmat jól indikáló makrozoobenton
élılénycsoport (fenéklakó állatok) vizsgálata alapján a vízfolyás víztestjei 65 %-ban a nem jó
ökológiai állapotban vannak.
Az alegységen belül 9 település érintett még a szennyvízprogram végrehajtásában. A keletkezı
szennyvizek tápanyagterhelésben többletet okoznak majd a felszíni vízfolyásokban, azonban a
szennyvízprogram végrehajtása a Víz Keretirányelv egyik fontos eleme, ezért kiemelt jelentıségő.
A magas szervesanyag tartalmú diffúz szennyezések az alegység 23 folyóvizes víztestjébıl 6
víztesten problémaként jelentkeznek. A probléma forrása: A belterületen átfolyó patakszakaszokat
terhelı bemosódások, a lakosság valamint a gazdálkodók illegális szemételhelyezése. Elsısorban
a belterületek szélsı, alacsonyabb infrastruktúrájú településrészeire jellemzı.
A Mezıgazdasági állattartó telepek, az alegység 19 vizsgált folyóvizes víztestjébıl 2-nél
problémaként jelentkeznek, ennek oka a megoldatlan, illetve szakszerőtlen trágyakezelés.
5.5.1.3 Hı- és sóterhelésbıl származó problémák
A tervezési alegységben kimutatott, jelentıs hatást kiváltó sótartalom és hıterhelés nem ismert.
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5.5.1.4 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák
A tervezési alegységben lévı víztestek veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémái, illetve azok
okai mérések hiányában gyakorlatilag nem ismertek, bár az Ongai Csavargyárban folytatott ipari
tevékenység következtében Onga és Sajólád között kimutatható a triklór-etilén (egészségre
veszélyes vegyi anyag) szennyezés. A szennyezés megjelent az ÉRV Zrt. Bıcs X/B vízmőtelep
(Sajólád) kútjaiban is. A diagnosztika szerint sajóládi vízmő 5 éves elérési idejő utánpótlódási
területének határán lévı Gyömrı-pusztán évtizedek óta folyó állattartás miatt a talajvízben igen
magas ammónium, foszfor és szervesanyag szennyezıdés is bekövetkezett. A tervezési
alegységen a talajvízben szénhidrogén szennyezést mutattak ki Bıcsön a Borsodi Sörgyár Rt.
területén, Mádon az üzemanyagbázis, illetve Szerencsen a mentıállomás területén. A korábbi
mérési eredmények alapján a Borsodi Sörgyár Rt. szőrımezıje többféle szennyezést is okozott:
ammónium, KOI10, illetve a szikkasztási periódusokban szulfát és nátrium terhelés érte a talajvizet.
Okozhat még problémát a tállyai kıbánya külszíni termelése, amely hatással lehet a felszíni
víztestre.
Veszélyes anyag bemosódása, bekerülése feltételezhetı az illegális hulladék lerakásokból
(különösen a belterületeket átszelı vízfolyások esetében), a települési, valamint mezıgazdasági
diffúz terhelésbıl, valamint a közutak, vasutak nyomvonalában elıforduló haváriás 11
eseményekbıl.

5.5.2 Az alegységre jellemzı legfontosabb felszín alatti víztesteket érintı
problémák és azok okai
5.5.2.1 Mennyiségi problémák
A vízgyőjtı alegységen lévı sp.2.8.1, p.2.8.1, sp.2.8.2 és p.2.8.2 víztestek mennyiségi állapota
bizonytalan a nagy mennyiségő közvetlen vízkivételek miatt. Az sp.2.8.1 víztesten az illegális
vízkivételek, az sp.2.8.2 víztesten a vízfolyások túlzott megcsapoló hatása okoz mennyiségi
szempontból bizonytalanságot.
5.5.2.2 Nitrát és ammónium szennyezésekkel kapcsolatos problémák
Az alegység területén 1 db gyenge kémiai állapotú víztest található, amely az sp. 2.8.1 SajóHernád-völgy sekély porózus víztest. A gyenge állapot okai között szerepel a diffúz eredető nitrátszennyezés nagy aránya, melynek oka a mezıgazdasági és a települési eredető szennyezıdés.

10

A víz szervesanyag tartalmára utaló minıségi jellemzı, amely megmutatja, hogy mennyi oxigénre van szükség a

vízben lévı szervesanyag lebontásához adott szabványos mérési módszert használva. Mértékegysége: mg/l, g/l. Kétféle
módszert használnak, a kálium-dikromátos és a kálium-permanganátos, savas közegben végzett oxidációt (KOICr,
KOIps).
11

Természeti csapás vagy emberi tevékenység során elıállt vészhelyzet
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5.5.3

A víztestek jelenlegi állapotához vezetı ok-okozati viszonyok
összefoglalása (Problémafák)

Az ok-okozati viszonyok és a minısítések összefoglalásának áttekinthetıvé tétele céljából készült
a következı oldalon található problémafa, amely azokat a folyamatokat kívánja bemutatni, amelyek
a víztestek állapotának jelenlegi minısítéséhez vezettek. A meglévı hidromorfológiai és
vízminıségi problémák jelentik a problémafa tengelyét. Elızményként ezek feltételezett okait
mutatja be az elsı oszlop, nyilakkal jelezve a több irányba is kiterjedı folyamatot. Az utolsó oszlop
a problémák következményeit jelzi a VKI adta víztest értékelési keretek között.
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5-5 ábra:

VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA I. Hidromorfológia
Okok

Problémás állapotok
Keresztirányú átjárhatóság korlátozása, nincs

Árvédelmi töltések, szők hullámtér

kapcsolat a mentett oldali mellékágakkal és

Jellemzı következmények a víztestekre
3 víztest érintett: Szerencs-p. alsó, Takta-övcsat.
észak, Vadász-p.

holtágakkal, az ártérrel

Duzzasztómő, megkerülı csatorna nélkül
Hosszirányú átjárhatóság korlátozása
Fenékgát/fenéklépcsı
Jelentıs
vízkivétel,
vízelvezetés

Vízmegosztás,

Duzzasztott szakasz - kis sebesség

Vízhiány, túl alacsony vízszint
Feliszapolódás

Rendezett meder

Mederforma, mederállapot, parti sáv nem
megfelelı

Nem megfelelı fenntartás, túlzott vagy
elmaradt növényirtás - a mederben és a
parti sávban, kotrás

Zavart parti sáv, zonáció,
problémák, a meder benıtt

5. fejezet

ökológiai

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

3 víztest érintett: Hernád alsó, Hernád felsı és a
Szerencs-patak (A Hernád folyón 3 duzzasztómő
és egy fíxgát, a Szerencs-patakon a torkolatnál 1
duzzasztó)
2 víztest érintett: Garadna-patak, Gönci-patak
alsó
Hernád
alsó
víztestnél
(Kesznyéteni
üzemvízcsatornán a Sajó felé)
Hernád, és a Takta-övcsatorna dél víztest érintett
Jellemzı probléma a jelenlegi mederforma,
mederállapo.
17
víztest
érintett:
Aranyos-p.
alsó,
Boldogkıváraljaiés
Telekes-p.,
Boldogkıváraljai-p. Csenkı-p., Fennsíki csatorna
vízrendszere, Garadna-p., Gilip-p., Gönci-p. alsó,
Harangod-ér vízrendszere, Kis-Hernád a Bélusp., Szartos-p., Szerencs-p. alsó, Szerencs-p.
felsı, Takta-övcsat. észak, Takta-övcsatorna dél,
Vadász-p. felsı, Vasonca-p.
A víztestek több mint felénél probléma.
11 víztest érintett: Boldogkıváraljai-p. Garadnap., Gilip-p., Harangod-ér vízrendszere, Kis-
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Okok

5. fejezet

Problémás állapotok

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

Jellemzı következmények a víztestekre
Hernád a Bélus-p., Szerencs-p. alsó, Taktaövcsat. észak, Vadász-p. felsı, Takta-övcsatorna
dél, Vadász-p., Vasonca-p.
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5-6 ábra:

VÍZFOLYÁSOK PROBLÉMAFA II. Terhelések
Okok

Kommunális
szennyvíztelep
szennyvízbevezetés

Problémás állapotok

20 db tisztítótelep, ezek közül 19-nél van III.
fokozatú tisztítás. A Vadász patak, a Hernád
üzemvízcsatorna, Takta övcsatorna, Kis–Hernád,
gyakran problémás a mőködés, ennek is
eredménye 6 víztestnél a magas összfoszfortartalom

-

A tápláló vízfolyásokon (víztestek) érkezı
túl nagy koncentrációjú hozzáfolyás
Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágyaés trágya használat - szennyezett
lefolyás
Szennyezett FAV

Jellemzı következmények a víztestekre

Tápanyag és/vagy szervesanyag-tartalom
túl nagy
A 23 víztestbıl csak 2 jó állapotú (Csenkıpatak,
Bársonyos-öntözı-fıcsatorna
ez
utóbbi mesterséges)

54 csatornázatlan település hatással lehet

Állattartó telepek

2 víztestnél jelentkezik a probléma

Diffúz
telephelyi
források
(mezıgazdaság, hulladéklerakók, stb)
Belterületi
lefolyásból
származó
szennyezések

Csak mechanikailag kezelt
elhelyezés
Jellemzı probléma 6 víztesten

Ipari szennyvízbevezetés
Mezıgazdaság - növényvédıszerek szennyezett lefolyás
Utak, vasutak mőködése

5. fejezet

Kémiai kockázat: veszélyes anyag
Jellemzıen adathiányos helyzet, egy jó
állapot (Hernád alsó), és két nem jó( Göncipatak felsı, Szartos–patak)

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

szennyvíziszap

Jellemzı probléma a magas össz-foszfortartalom
Veszélyeztetést jelentenek, nincs adat a hatások
igazolására

Említésre került
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5-7 ábra:

ÁLLÓVIZEK PROBLÉMAFA
Okok

Problémás állapotok

Vízpótlás

Vízhiány, túl alacsony vízszint

Partvédelem

Zavart parti sáv, zonáció, ökológiai
problémák A parti sávban hiányzik a
zonáció

5. fejezet

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

Jellemzı következmények a víztestekre
Érintett: Kengyel tó, A vízpótlás üzemeltetési
problémája, érintett Tiszalúci Holt-Tisza
Érintett: Alsózsolca I. kavicsbánya
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5-8 ábra:

FAV PROBLÉMAFA
Okok

Problémás állapotok

Túlzott vízkivételek
Mennyiségi csökkenés, hiány
Felszíni vízfolyások túlzott megcsapoló
hatása emberi beavatkozások miatt

A víztestek közül 4 a megfelelıség határán
van

Az sp.2.8.1 és p.2.8.1 (Sajó-Hernád-völgy),
sp.2.8.2 és p.2.8.2 (Sajó-Takta völgy, Hortobágy)
víztestek állapota mennyiségi szempontból
bizonytalan.
Az sp.2.8.2 víztesten a vízfolyások
megcsapoló hatása a probléma oka.

túlzott

Az sp.2.8.1 víztesten az illegális vízkivételek is
hozzájárulnak a problémához.

Illegális vízkivételek
Lokális talajvízkivételek

Jellemzı következmények a víztestekre

Ökológiai vízhiány léte

Belvíz elvezetés drénezés
Mezıgazdaság - szántóföldi mőtrágyaés trágya használat

A sekély víztest nem megfelelıségének egyik fı
oka.

Diffúz települési hatások

A sekély víztest nem megfelelıségének egyik fı
oka.

Állattartó telepek

Nitrát és/vagy ammónium szennyezettség
nagy

Diffúz
telephelyi
források
(mezıgazdaság, hulladéklerakók, stb)

Az sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély
porózus víztest minıségi szempontból nem
jó állapotú.

5. fejezet

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

105 db felhagyott lerakó többnyire védelem
nélkül
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6

Környezeti célkitőzések

A Víz Keretirányelv a felszíni vizekre a következı környezeti célkitőzések elérését tőzi ki:
 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
 a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot
megırzése vagy elérése (vagy a kiváló állapot megırzése);
 az erısen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a
hatékony javító intézkedések eredményeként elérhetı állapot) és jó kémiai állapot elérése;
 az elsıbbségi anyagok által okozott szennyezıdések fokozatos csökkentése és a
kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek
megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása.
A felszín alatti vizekre a VKI-ban elıírt célok kiegészülnek a felszín alatti vizek védelmére
vonatkozó 2006/118/EK12 irányelvben foglaltakkal:





a felszín alatti vizek szennyezıdésének korlátozása, illetve megakadályozása;
a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely
szignifikáns és tartós emelkedı tendenciájának megfordítása.

Mindezeken túlmenıen a vizek állapotától függı, az egyes víztestekhez közvetlenül, vagy csak
közvetetten kapcsolódó védett területeken (lásd 3. fejezet) teljesíteni kell a védetté
nyilvánításukhoz kapcsolódó, a vizeket érintı speciális követelményeket és célkitőzéseket.
A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított célokat 2015-ig el kell érni. A környezeti
célkitőzés csak akkor érhetı el, ha valamennyi intézkedés megvalósul és hatásuk meg is jelenik a
vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzıen így nem valósítható meg. Lehetnek olyan
víztestek, ahol a jó állapot/potenciál csak a következı kétszer 6-éves tervciklusban érhetı majd el
(2021-es vagy 2027-es határidıvel), illetve lehetnek olyan természetes víztestek is, amelyekre
hosszútávon is csak enyhébb cél megvalósításának van realitása. Emiatt a VKI lehetıvé teszi
mentességek alkalmazását megfelelı és alapos indoklás alapján.
A mentességek lehetıségei:
 idıbeni mentesség (VKI 4. cikk (4) bekezdés), amikor a célkitőzések teljesítése mőszaki,
vagy természeti okok, vagy aránytalan költség miatt a meghatározott határidıre nem
érhetı el, ezért annak határidejét 2021-re, vagy 2027-re lehet módosítani. (A 2027 utáni
teljesítés abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de
ezek hatása még nem érvényesül)
 a természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkitőzések megállapítása (VKI 4.
cikk (5) bekezdés), ha a víztestet érintı emberi tevékenység által kielégített környezeti és
társadalmi-gazdasági igények nem valósíthatók meg olyan módszerekkel, amelyek
környezeti szempontból jelentısen jobb megoldások, és amelyeknek nem aránytalanul

12

2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelmérıl (2006. december 12.)
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magasak a költségei. Ebben az esetben azt is igazolni kell, hogy az összes olyan
intézkedés megtörtént, amely a hatásokat csökkenti.
 idıbeni mentességet vagy enyhébb célkitőzést egyaránt indokolhat kivételes vagy
ésszerően elıre nem látható természetes ok, vagy vis major, illetve a felszíni víztest fizikai
jellemzıiben, vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások,
illetve új emberi tevékenységek hatása. Az új változások, illetve új emberi tevékenységek
hatásának kezelésérıl részletesen a 9. fejezet szól.
A részletes intézkedési program mőszaki és gazdasági elemeinek tervezésével párhuzamosan,
a különbözı társadalmi egyeztetések (ld. 10. fejezet) eredményeinek figyelembevételével
került sor a célkitőzések pontosítására és a mentességek indoklásának véglegesítésére:
 Kiindulási alap azoknak az intézkedéseknek a listája, amelyek szükségesek a jó állapot
(mesterséges és erısen módosított víztestek esetén a jó ökológiai potenciál) eléréséhez.
Ez a lista tartalmazza a már eldöntött, folyamatban lévı, vagy tervezett intézkedéseket
(kiemelten az alapintézkedéseket13), és ha ezek nem elegendıek, a szükséges kiegészítı
intézkedéseket. A lista összeállításakor a költség-hatékonyságra vonatkozó szempontokat
is érvényesíteni kellett.
 A célkitőzések meghatározásának elsı lépése a listán szereplı intézkedések 2015-ig
való megvalósíthatóságának elemzése. Ha a listáról valamely intézkedés nem
valósulhat meg, illetve hatása nem érvényesülhet 2015-ig, akkor ún. „mentességi
indoklás” szükséges. Ennek a lépésnek a fontosságát alátámasztja, hogy a célok
elenyészı hányada érhetı el 2015-ig.
Az intézkedések válogatásának, azok ütemezésének és a környezeti célkitőzések teljesítésének
összehangolása többlépcsıs iteratív folyamat eredménye, amelyben egyaránt szerepelnek a
mőszaki, a gazdasági és a társadalmi szempontok. Az iteráció mindkét irányban mőködött: voltak
olyan esetek, amikor az intézkedés megvalósíthatósága és ütemezése határozta meg a célkitőzést,
és elıfordult ennek ellenkezıje is, amikor az célkitőzés ütemezése determinálta a szükséges
intézkedéseket. Ez a szempontrendszer végeredményben az intézkedések tervezésnek döntési
prioritásait jelenti.

6.1 Mentességi vizsgálatok
A különbözı mentességi indokok elıfordulását foglalja össze a 6-1 táblázat tartalmazza.
6-1 táblázat: A mentességi vizsgálatok eredményei
(az ok elıfordulása a mentességet igénylı víztestek %-ában)
Mentességi okok
M1:

Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota,
illetve a kedvezıtlen állapot oka

M2:

Vízfolyások

Állóvizek

Felszín alatti

%

%

vizek %

27

100

0

0

0

0

A jó állapot eléréséhez a szomszédos országgal
összehangolt intézkedésekre is szükség van

13

Alapintézkedések a VKI VI. mellékletében felsorolt irányelvekben (pl. Települési Szennyvíz, Nitrát irányelv) foglalt
elıírások hazai megvalósítását szolgáló intézkedések .
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Mentességi okok
G1:

Vízfolyások

Állóvizek

Felszín alatti

%

%

vizek %

Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg
megtenni a becsülhetı pozitív és negatív közvetlen
és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfor-

0

0

0

55

0

50

18

0

0

0

0

50

dítások alapján, víztest szintő aránytalan költségek
G2:

Az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása
aránytalanul magas terheket jelent a nemzetgazdaság, a társadalom bizonyos szereplıi, vagy
egyes gazdasági ágazatok számára, aránytalan
költségek

T1:

Ökológiai állapot helyreállása hosszabb idıt vesz
igénybe.

T2:

A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje
hosszabb

 A leggyakoribb mőszaki ok (M1) az, hogy jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest
állapota (ún. szürke víztestek), illetve a kedvezıtlen állapot oka és ezért további elıkészítı
munka (monitoring, felmérések, vizsgálatok) szükséges az intézkedések tervezéséhez.
 A legjellemzıbb ok a G2, az aránytalanul magas terheket jelentı beavatkozás, ezen
belül is az, hogy az intézkedések 2015-ig történı megvalósítása aránytalanul magas terhet
jelenthet az egész nemzetgazdaság vagy egyes ágazatok számára.
 A természeti okok közül T1 a felszíni vizekre, T2 pedig a felszín alatti vizekre vonatkozik.
Mégpedig olyan esetekre, amikor minden szükséges intézkedés megvalósul 2015-ig, de a
víztestre meghatározott környezeti célkitőzés elérése, illetve a jó állapot helyreállítása
várhatóan idıben eltolódik. 4 vízfolyás víztest és 1 felszín alatti víztest esetében az összes
intézkedés megvalósul 2015-ig, de a természeti folyamatok „lassúak”, ezért a szükséges
szintő állapotváltozás csak 2021-re következik be.

6.2 Döntési prioritások
Az elızı pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztestre egyszerre, 2015ig, de 2021-ig sem elérni a környezeti célkitőzést, ezért szükség volt szőrési kritérium rendszer
felállítására, amely az intézkedésekre és a víztestekre vonatkozó idıbeni rangsorolás szempontjait,
azaz a prioritásokat rögzíti. Kétféle prioritást kell alkalmazni a VKI felépítésébıl és logikájából
következıen:
 intézkedési prioritást, amely a különbözı típusú intézkedéseket rangsorolja, a
fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján,
 területi prioritást, amely a víztesteket rangsorol, a fontosságuk, illetve egymáshoz, vagy a
védett területekhez való kapcsolódásuk alapján - ezeknél a prioritás úgy érvényesül, hogy
az intézkedéseket a célkitőzésnek megfelelı ütemezéssel kell megadni.
Intézkedés típusú prioritások
 Elsıdleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedések és az ún. további
alapintézkedések, azaz a VKI céljait szolgáló, már hatályos tagállami szabályozási
intézkedések, végrehajtásának. Ez független attól, hogy az intézkedések a VKI
szempontjából szükségesek-e vagy elegendıek-e célkitőzések eléréséhez.
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 A VGT végrehajtási feltételeit megteremtı, átfogó intézkedések (jogalkotási feladatok,
hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint monitoring és információs rendszerek
fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás
stb.). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az
intézkedési program 2012. évi elindításához, már 2010-2012 között ütemezetten kell
megvalósítani.
 Egyes intézkedések alkalmazását elısegítı ún. elıkészítı intézkedések, azoknál a
víztesteknél, ahol egyes nagy költségő intézkedések alkalmazásáról való döntés további
információkat igényel.

Terület-víztest szintő prioritások
 Be kell illeszteni a terv elsı ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott
projektekben szerepelnek és elısegítik egyes víztestek környezeti célkitőzéseinek
elérését.
 Elınyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá esı, nem megfelelı állapotú védett
területeket, és a jó állapotuk eléréséhez szükséges intézkedéseket. A fürdı- és halas
vizek esetében eleve 2015-ig kezelni kell a problémákat, a védett természeti területeken és
az ivóvízbázisok védıterületein pedig mindenképpen meg kell akadályozni a további
romlást, a védett természeti területek esetében a vizek nem megfelelı állapotát javító
intézkedéseket legkésıbb 2021-ig meg kell valósítani, a 2015-ig esetleg szükséges
monitoringgal és feltárással összehangolva. Fontos leszögezni, hogy itt nem a víztestnek
kell jó állapotúnak lennie 2015, illetve 2021-ig, hanem a védettség szempontjából
kifogásolt jellemzıt kell megfelelıvé tenni.
 Az emelkedı szennyezıanyag-trendet mutató felszín alatti víztestek esetében a tendenciát
megfordító intézkedéseket 2012-ig be kell vezetni, hogy állapotuk ne romoljon tovább.
 Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2013-ig
finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeni
változásokat) elérhetı a jó állapot. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is,
ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.
 A fentieken túl valamilyen speciális szempont indokolja, hogy a víztestre vonatkozó
intézkedéseket 2015-ig vagy 2021-ig megvalósítsák – az elızı, kötelezıen alkalmazott
szempontokkal szemben, az alábbi mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni:

A probléma megoldásának sürgıssége: a nem cselekvés komoly
következményei és/vagy magas költségei, vészhelyzet kialakulásának lehetısége (pl.
ivóvízbázis elszennyezıdése);

Azok a víztestek, ahol a szükséges intézkedések kiemelkedıen hatásosak, azaz
adott intézkedési kombináció kis költséggel nagy eredményt ér el;

Minta jellegő, tapasztalatszerzésre alkalmas víztestek, illetve vizsgálandó
intézkedések;

Hasonló körülmények esetében a természetes jellegő víztestek prioritást
élveznek az erısen módosítottakkal és a mesterségesekkel szemben;


Az adott víztest ökológiai szerepe, fontossága kiemelkedı;


A víztest célkitőzésének megvalósításához kapcsolódó, erıs társadalmi igény
(pl. sok embert pozitívan érint, idegenforgalom, éghajlatváltozás hatásának mérséklése);
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Azok az intézkedések, amelyek önmagukban is egyértelmően kedvezı
folyamatokat indítanak el az adott víztest esetében (pl. vízvédelmi zóna a parti sávban);


A közepes ökológiai osztályba sorolt víztestek elınyben részesíthetık.

6.3 Környezeti célkitőzések ütemezése
A fentiekben bemutatott tervezési folyamat eredményeként kialakult a víztestenkénti intézkedések
és ehhez kapcsolódóan a célkitőzések elérésének ütemezése (6-1. melléklet). Ez utóbbi úgy
történt, hogy intézkedésenként az alkalmazás idıpontjához hozzáadták a kivitelezés és a hatás
megjelenésének idejét. A célkitőzés teljesítésének idıpontját az az intézkedés szabja meg,
amelyik a legkésıbb fejti ki hatását. Az összes intézkedés megtörténik 2027-ig, azonban vannak
olyan víztestek is, ahol a természeti folyamatok idıigénye miatt késıbb következik be az
állapotjavulás (ezt jelöli a 2027+ céldátum).
A vízfolyás víztestek mindössze 4-4 %-a éri el a jó állapotot, illetve a jó potenciált és ezek az
arányok az elsı ciklusban nem növekednek. A víztestek 16 %-án már 2015-ig elvégzik a
szükséges intézkedéseket, azonban az állapot javulásában a hatás idıben eltolódik. A következı
ciklusban (2021-ig) a víztestek további 42 %-án megvalósulnak a szükséges intézkedések, a
célkitőzések teljesítése szempontjából azonban jelentıs lesz a lemaradás. Ennek oka, hogy a
„gyorsan ható” vízminıségi intézkedések súlya kicsi, sok a hidromorfológiai, illetve
természetvédelmi célú intézkedés, amelyek a hatás szempontjából idıigényesek. A víztestek
további 42 %-án az intézkedések csak 2027-ig fejezıdnek be. Mindezekkel szemben 2021-re,
illetve 2027-re a környezeti célkitőzések megvalósulása csak a víztestek 21%-án, illetve további 29
%-án fog megtörténni, a további 42 % esetében pedig 2027 utánra nyúlik. A vízfolyások esetében
nincs enyhébb célkitőzés.
Az állóvíz víztesteket tekintve megállapítható, hogy az alegység területén lévı három víztest
közül kettı jó állapotú. A jó potenciál fenntartása érdekében egy víztest esetében a 2021-27
közötti idıszakban történik az intézkedés végrehajtása, hatása azonban 2027 utánra tolódik. Az
állóvizek esetében sincs enyhébb célkitőzés.
A legkedvezıbb kiindulási képet a felszín alatti víztestek mutatják. Eleve jó állapotú a víztestek
83%-a, majd az elsı (2015-ig) és a második ciklusban (2021-ig) megvalósulnak a jó állapot
eléréséhez szükséges intézkedések. A célkitőzések elérése egy ciklusnyi késéssel követi az
intézkedéseket, a felszín alatti vizekben lejátszódó lassabb folyamatok miatt.
Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati jelentısége a 2015-ig végrehajtandó intézkedéseknek van,
mert az ütemezést a következı tervben (2015-ben), a pontosabb állapotértékelés, az elıkészítı
vizsgálatok, a megvalósítás addigi tapasztalatai és a változó finanszírozási lehetıségek
figyelembevételével felül kell vizsgálni és a megvalósíthatóságot újraértékelni.
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7

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Ez a fejezet a költségmegtérülés értékelését, a 2009. évig bevezetett intézkedéseket tartalmazza,
a vízárpolitika és a költségmegtérülés érvényesülésére vonatkozó további tervezett intézkedéseket,
javaslatokat a 8. fejezet ismerteti.
A 2007. évben került sor azon elemzések és számítások elvégzésére a 2005. évi adatok alapján,
amelyek a vízi szolgáltatások költségei visszatérítése elvének a 9. cikk szerinti
figyelembevételéhez szükségesek.

7.1 Közüzemi vízellátás, szennyvízelvezetés- és tisztítás költségmegtérülésének értékelése
Díjak, állami támogatások
A jelenlegi finanszírozási rendszer elvi sémája a következı: az önkormányzat fejleszt (az állami,
illetve EU támogatások segítségével), vagy állami mővek esetén az állam fejleszt, a szolgáltató
pedig felel a mőködtetésért, a szintentartásért.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi. LXXXVII. törvény értelmében az önkormányzati
tulajdonú víziközmővek esetében a tulajdonos települési önkormányzat képviselıtestülete, állami
tulajdonlás esetén pedig a mindenkori „vízügyi miniszter” – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
az ármegállapító. E szerint a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan mőködı
vállalkozó ráfordításaira és a mőködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson
A VKI szempontjából az a lényeg, hogy az árhatóságnak a pénzügyi költség-megtérülés
elvét érvényesíteni kell.
Az állam támogatási rendszert mőködtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a
kiemelkedıen magas költségek lakossági fogyasztókra való hatásának kiegyenlítése érdekében.
Az állami támogatás összege abszolút mértékben is 18%-al csökkent 2004 és 2009 között, a
támogatás reálértéke 33%-al csökkent.
A díjak 3-4-szeresére növekedtek az utóbbi 10 évben, a növekedés mértéke messze meghaladta
az inflációt (ami közel 60%-kal nıtt ebben az idıszakban).
A nem lakossági átlagos vízdíjak 2009-ben 50%-kal, a csatornadíjak 43%-kal haladják meg a
lakossági díjakat.
Az elmúlt évtizedekben a víziközmő szolgáltatások díja nem fedezte, a meglévı közmővagyon
megújítását, pótlását szolgáló beruházások jelentıs részét, a vízbázisvédelem költségeit. Ezen
túlmenıen egyéb gazdálkodási (magas a kinnlévıségek aránya, alacsony a rákötési arány,
kihasználatlan kapacitások vannak) és szervezeti problémák (szervezeti szétaprózódás közel 380
szolgáltató) is jelentkeztek. Az önkormányzati tulajdonban lévı tárgyi eszközök után fizetett bérleti
díj nagysága sok esetben kisebb, mint az értékcsökkenés, e díjakat egyes önkormányzatok nem is
forgatják vissza a tárgyi eszközök pótlására, hanem más célra, fejlesztési forrásként használják fel.
Mindezek miatt szükséges a szabályozás továbbfejlesztése 2010-ben.
A költségmegtérülési mutatók
Az egyes cégek, szolgáltatási csoportok helyzete rendkívüli módon eltérı. A nagy (pl. fıvárosi,
regionális cégek) mutatói nagyságrendjüknél fogva lényegesen módosítják a tendenciákat.
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A kisebb szolgáltatói kategóriák felé haladva egyértelmően romlanak a mutatók. A legkisebb
szolgáltatók esetében a bevételek nem érik el a költségek 70%-át, az elmaradt pótlási és
fenntartási igényeket is beszámolva pedig 40%-ot sem haladják meg.
7-1 táblázat: Pénzügyi megtérülési mutató az elszámolt költségek alapján (nettó
bevétel/üzemi ráfordítás) 2005. (%)
Szolgáltatói csoport
Ország összesen
Lakosság
Közület
Egyes szolgáltatói csoportok
3
> 5000 em /év szolgáltatók
3
< 100 em /év szolgáltatók

Ivóvíz

Szennyvíz

Összesen

98,5
96,2
104,3

99,9
94,0
110,6

99,2
95,2
107,8

101,4
78,4

103,8
51,7

102,7
65,8

Amennyiben figyelembe vesszük az elmaradt pótlásokat és az elmaradt üzemeltetési és
karbantartási munkákat, akkor a kép sokkal rosszabb. A módosított pénzügyi megtérülési mutató a
99,2%-ról, a két ágazat együttesére 81,6%-ra csökken.
Fizetıképesség alakulása
A lakossági díjak fizetıképességi elemzése a nemzetközi és hazai gyakorlatnak megfelelıen a
közüzemi vízszolgáltatásokra fordított kiadások és a nettó háztartási jövedelmek aránya alapján
történt. Magyarország vonatkozásában a megfizethetıségi ráta felsı korlátjának a 2,5-3,5%-ot
tekintik. Az átlag díjak tekintetében már ma elérjük ezt a szintet, mert a víz- és csatornakiadások
2009-ben a magyar háztartások háztartási nettó jövedelmének 3,4%-át (1,8 % a vízdíj, 1,6 % a
szennyvízdíj) teszik ki. Természetesen ez jelentısen változik az egyes térségekben és jövedelmi
kategóriáktól is függıen. A lakosság alsó jövedelemtizedének átlagos terhelése 5,7 % (3,1 % a
vízdíj, 2,6 % a szennyvízdíj), még úgy is, hogy az átlagos vízfogyasztásnak csupán 70 %-át
fogyasztják.
Megállapítható, hogy az elmaradott térségekben a vízre fordított kiadások meghaladják a
jövedelmek 5%-át, a legszegényebb 10%-ban pedig a 10%-ot, de még a leggazdagabb
térségekben (pl. Budapest) is lényegesen meghaladják a 2,5%-ot (2,9 %).
Amennyiben 2015-ig megvalósulnak az alapintézkedések, de a pótlási elmaradások nem kerülnek feltöltésre, akkor
az országosan átlagos megfizethetıségi arány 4,1%-ra nıhet, a hátrányos kistérségekben pedig meghaladhatja a
6,7%-ot. Ha az elmaradt, szükséges pótlásokat is fedezı díjak alakulnának ki, akkor az átlagos díjak 2015-ben már a
jövedelmek 4,7%-át, a hátrányos helyzető kistérségekben pedig 7,7%-át, a legszegényebb 10%-nál pedig 10-12%-át
tennék ki. Amennyiben a fentieken túlmenıen a kiegészítı intézkedések is 2015-ig megvalósulnának, akkor ezek a
mutatók még tovább romlanának, intézkedési típustól és területtıl függı mértékben. Azokban a hátrányos helyzető
térségekben, ahol szükség van pl. denitrifikációra is, komoly pótlásokat kell megvalósítani, ott a megfizethetıségi
mutató elérheti akár a 11%-ot is.

Mindebbıl az következik, hogy 2015-ig nem lehet olyan díjszintet kialakítani, ami az
alapintézkedések miatti költségnövekedésen túlmenıen teljes mértékben fedezi a pótlási
igényeket. A megfizethetıségi korlátok miatt a kiegészítı intézkedések késıbbi – 2015 utáni –
ütemezése javasolt általában, kivéve, ha az vízvédelmi szempontból és megfizethetıségi
szempontból reálisan megvalósítható.
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7.2 Mezıgazdasági vízszolgáltatások pénzügyi költségmegtérülésének
értékelése
A mezıgazdasági célú vízszolgáltatások a jogszabályi elıírásokból következıen szorosan
összekapcsolódnak e szervezetek mezıgazdasági célú vízkárelhárítási feladataival, ugyanis a
kizárólag öntözési célú csatornáktól, szivattyútelepektıl eltekintve az érintett vízfolyások és vízi
létesítmények, mőszaki berendezések a mezıgazdasági célú vízgazdálkodás vízhasznosítási célja
mellett a vízkárelhárítást is szolgálják, s a kezelt, illetve üzemeltetett vizek, vízi létesítmények
jelentıs része csak vízkárelhárítási funkciókat tölt be. Egy-egy vízrendszer által biztosítandó
funkciók nagyobbik része – belvíz elvezetés, belvíz károk elleni védekezés, jóléti és
természetvédelmi célú vízpótlás, egyéb ökológiai szolgáltatások – a vízhasználatok körébe tartozik.
Az öntözés, a halastavi vízellátás vízszolgáltatás a VKI szemléletmódja szerint, tehát a
költségmegtérülés elvét figyelembe vevı árpolitikát kell alkalmazni. A mezıgazdasági
vízszolgáltatást a mőveket üzemeltetı szervezetek, a KÖVIZIG-ek és a társulatok végzik.
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok
Maga a vízszolgáltatási díjmegállapítás nem tartozik a hatósági áras körbe, ez lényeges különbség
a víz-és csatornadíjakhoz képest.
A KÖVIZIG-ek által alkalmazott vízszolgáltatási díjak képzésére központi elıírás, irányelv
nem vonatkozik. A díjak emelése az inflációhoz igazodik, a partnerek magasabb díjak
térítésére általában nem képesek, a kihasználtság így is meglehetısen alacsony. A díjak
mértéke, a díjképzés módja és struktúrája is eltérı az egyes igazgatóságoknál.
Elıfordul területarányos alapdíj, lekötött mennyiség arányos rendelkezésre állási díj, változó díj,
idıszaktól függı díj, illetve vannak átalánydíjas megoldások. A költségkalkuláció és a kettıs
mőködéső csatornák esetén a vízszolgáltatásra esı költségek lehatárolása is különbözı.
A KÖVIZIG-ek gazdálkodását jellemzı dokumentumokban a hozzáférhetı pénzügyi adatokból a
pénzügyi költségmegtérülés helyzete nehezen ítélhetı meg. A pénzügyi megtérülési arányra
tehát csak nagyvonalú szakértıi becslés adható. A mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi
megtérülési aránya az üzemelési és fenntartási költségek vonatkozásában, a KÖVIZIG-ek
esetében 65% és 80% közé tehetı. A beruházások, beleértve a pótlások és rekonstrukciók
teljes egészében állami forrásokból valósulnak meg.

Társulatok
A VKI szerinti vízszolgáltatók másik nagy csoportját a vízitársulatok alkotják, amelyek eljuttatják
az öntözési és halastavi célú vizet a gazdálkodók – a KÖVIZIG-ek által közvetlenül ellátottak
kivételével – földjeire, az ezzel járó költségeiket a végsı igénybevevıkre áthárítják, és térítik a
KÖVIZIG-ek által meghatározott vízszolgáltatási díjakat.
A társulatok gazdálkodásának, vagyis szabad felhasználású bevételeinek, a közfeladatok
finanszírozásának alapját az adó módjára behajtható társulati (érdekeltségi) hozzájárulás
befizetése jelenti.
2010. januárjától a vízitársulatokról szóló (2009. évi CXLIV.) törvény értelmében a társulatok a mezıgazdasági
vízhasznosítást is közfeladatként látják el, tehát a mezıgazdasági vízhasznosítási feladatokat is a társulati
hozzájárulásokból lehet finanszírozni. A társulat dönthet úgy is, hogy a mezıgazdasági vízszolgáltatást nem
közfeladatként, hanem szerzıdéses formában, öntözési díj ellenében látja el. Lehetıség van az alaphozzájárulás
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mellett differenciált hozzájárulás bevezetésére is. A törvény ezirányú módosítása nem írja felül a VKI azon
követelményét, hogy a mezıgazdasági vízszolgáltatásra a költség fedezés elvét biztosítani kell. A közfeladatként
való definiálás és a társulati hozzájárulásból való finanszírozás megteremti a lehetıségét annak, hogy a felmerült
költségeket ne a használattal, a szolgáltatással egyenes arányban fizessék meg, hanem a földterület használói körre
terítsék szét valamilyen módon a költségeket.

A társulatoknál a mezıgazdasági vízszolgáltatás pénzügyi költségeinek megtérülése a
jelenlegi finanszírozási rendszer alapján az érdekeltségi hozzájáruláson keresztül elvileg
biztosított. Hiszen a mezıgazdasági vízszolgáltatás támogatottsága minimális és a
fejlesztésekhez kapcsolódik. A társulatok kiegyensúlyozott gazdálkodása ezért csak a szolgáltatás
költségéhez igazodó érdekeltségi hozzájárulások és díjak alkalmazása esetén valósulhat meg.
Itt sincs egységes költségkalkulációs rendszer, amelyre a díjképzés, illetve az érdekeltségi
hozzájárulás rendszere épülhet. Jellemzı azonban, hogy a pótlásra a díjak, illetve az érdekeltségi
hozzájárulások nem nyújtanak elegendı fedezetet. Szakértıi becslések szerint, ha a
rekonstrukciós igényeket is fedezı szolgáltatási díjak alakulnának ki, akkor a díjak 2-3-szorosára is
nıhetnek.

7.3 A vízszolgáltatások külsı költségeinek jelenlegi megfizettetésének
helyzete
Magyarországon 2004 óta a környezetterhelési díjak rendszere mőködik, amelyek VKI céljainak
elérését, illetve a környezeti költségek internalizálását segítik elı. Ezek a vízterhelési díj és a
talajterhelési díj.
A vízhasználatok után fizetendı vízkészlet-járulék intézménye a vízkészletek igénybe-vételének
értékarányos szabályozása a vízhasználati céltól és a felhasznált víz típusától függıen.
A környezet és a vízkészlet használatának költségmegtérítési rendszerei jó irányt adnak a fenntarthatóság
biztosítására. A jelenlegi díjak mértéke ugyanakkor a valós környezeti és erıforrás költségeknek csak egy részét
fedezi. A díjak a központi költségvetés általános bevételét képezik, nincs mechanizmus arra, hogy e bevételek és a
járulék a környezetvédelmi intézkedések közvetlen finanszírozását szolgálják.
A környezeti és készletköltségek súlya az árbevételhez, illetve a nyereséghez képest ténylegesen a közvetlenül és
közvetetten viselt költségek összege alapján a mezıgazdaság, halászat esetén jelentısebb. Az ipar terhelése az
adózott nyereséghez képest közelíti az 1 %-ot, bár jelentıs különbségek húzódnak meg az egyes ágazatok között. A
viszonylag kisebb nyereségesség miatt elsısorban az élelmiszeripar terhelése a legnagyobb. A másik leginkább
érintett iparág a vegyipar, amely azonban igen jó jövedelmezıséggel termel.
A járulék a vízkivétel költségének mind az iparban, mind a mezıgazdaságban, mind a közüzemi szektorban
viszonylag kis hányadát teszi ki, ezért általános víztakarékossági hatása mérsékelt.
Az elmúlt évek tapasztalata mutatja a mezıgazdasági vízhasználatok esetében, hogy a nullás kulcs bevezetése a
készletek felügyeletéhez szükséges nyomon követés lehetısége szempontjából káros volt. Ezért egy minimális, a
hiteles mérésre ösztönzı szorzó visszaállítása minden esetben javasolható.

A vizekkel, vízszolgáltatásokkal kapcsolatos teljes költség pénzügyi költségen kívüli részének
egyik összetevıje az erıforrás költség, vagy készlet költség (az elszalasztott lehetıségek
költsége).
Magyarország eddig nem szembesült nagymértékő vízhiánnyal. Lokális jelenségek azonban már
ma is felhívják a figyelmet, hogy az általában meglévı jó ellátottság nem a készletek végtelenségét
jelentik, a vizsgálatok erre a differenciáltságra mutatnak rá. Ezekbıl az elemzésekbıl egyértelmő a
víztestek kiaknázhatóságának korlátossága. Számos esetben a jelenlegi használat már túl van a
fenntartható használat lehetıségét biztosító határon. A differenciált helyzetre szabályozói oldalról
is meg kell adni a választ, a javaslatok a 8. fejezetben találhatók.
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8

Intézkedési program

Az 5-5. fejezetben bemutatott jelentıs vízgazdálkodási problémák okainak csökkentésére vagy
megszőntetésére intézkedéseket kell kidolgozni. Az intézkedések programja tartalmazza a VKI
céljainak megfelelıen a vízfolyásokra, állóvizekre és felszín alatti vizekre, valamint a védett
területekre vonatkozó környezeti célkitőzések eléréséhez szükséges szabályozási, mőszaki,
finanszírozási, intézményrendszeri feladatokat.
Az intézkedések tervezése (egyeztetése) különbözı léptékben történt: a szabályozási és a
finanszírozási háttér valamint az intézményi intézkedések tervezése országos szinten, a
közvetlen állapotjavító intézkedéseké, pedig víztest szinten. Az utóbbi csoportba tartozó
intézkedéseket az alegység, a részvízgyőjtı és az országos szintő tervek a léptéknek megfelelı
hangsúlyokkal és részletességgel foglalják össze. A Duna–vízgyőjtı magyarországi részére
készült vízgyőjtı-gazdálkodási terv – amely e terv alapját képezi – valamennyi intézkedést
tartalmazza, részletesen bemutatja az intézkedések szabályozási hátterét és az intézményfejlesztéssel foglalkozó intézkedéseket, valamint összefoglalja az intézkedések víztest szintő
alkalmazásának országos szintő jellemzıit, beleértve a finanszírozást is.
Az intézkedések programja iteratív szakmai és társadalmi egyeztetési folyamat eredményeként
alakult ki. A környezeti célkitőzések és az intézkedések összehangolt tervezésének lépéseit a
6. fejezet mutatja be. Ennek alapja az intézkedések víztestenként kialakított listája, amely az
állapotjellemzıkre (minısítésre), a nem megfelelı állapotot (problémát) kiváltó okokra
(terhelésekre és igénybevételekre), a felszíni vizek esetén a mesterséges vagy erısen módosított
jellegre, valamint az intézkedések hatékonyságára vonatkozó információk együttes figyelembevételével alakult ki, és tartalmazza az intézkedések ütemezését 2015-ig, 2021-ig és 2027-ig
(6-1. melléklet). Az intézkedések tartalmának és víztestenkénti alkalmazásának véglegesítésében
kiemelt szerepe volt a többszintő társadalmi egyeztetés folyamatának (lásd. 10. fejezet).
A VGT koncepcionális terv, a víztestenként megadott intézkedések teljes körő alkalmazásával a
kitőzött célok nagy valószínőséggel elérhetık. Kiemelt jelentısége a 2015-ig tervezett
intézkedéseknek van. A terv koncepcionális jellegéhez igazodóan a 2015 utánra tervezett
intézkedések indikatív jellegőek, azt jelzik, hogy az azonosított problémákat várhatóan milyen
típusú és mennyiségő intézkedéssel lehet megoldani. A megvalósítás kiegészítı vizsgálatokat
igényelhet. Egyedi vizsgálatok, mérlegelés, megvalósíthatósági tanulmányok alapján a konkrét
beavatkozások a tervben szereplı intézkedésektıl eltérhetnek, feltéve, ha igazolható, hogy a
célokat hatékonyabban el tudják érni. Másfelıl a terv 2015. évi, majd 2021. évi felülvizsgálata
során az intézkedések pontosíthatók.
Az átfogó intézkedések jelentısége kimagasló mind a végrehajtás elıkészítésében, mind a
következı 2015-ben elıírt terv felülvizsgálat során. Az átfogó intézkedések nélkül a terv nem
hajtható végre. Ezekkel a lépésekkel lehet alkalmassá tenni az államigazgatást,
önkormányzatokat, az érintett ágazatokat és a lakosságot a VKI újszerő követelményeinek
megértésére és az alkalmazkodásra. Az átfogó intézkedéseket részletesen az országos anyag és
kapcsolódó melléklete mutatja be, a következı csoportosításban:
 Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
 Igazgatási eszközök fejlesztése
 Hatósági és igazgatási munka erısítése
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 Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése
 Az informatikai rendszerek fejlesztése
 Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések
 Pénzügyi ösztönzık (támogatások) alkalmazása
 Kutatás, fejlesztés
 Képességfejlesztés, szemléletformálás

8.1

Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó
intézkedések

Az alegység területén a 23 vízfolyás víztestbıl 20 esetében van rendelkezésre álló adat, a 3
állóvíz víztest tekintetében 2 esetében rendelkezünk mért adattal szerves és tápanyag
szempontból. Ez alapján a 23 vízfolyás víztest 74 %-a, a 3 állóvíz víztest 33,3 %-a és a 12 db
kapcsolódó felszín alatti víztestek közül 1 db nem éri a tápanyag (szervesanyag) szempontjából a
jó állapot követelményeit.
A megoldást a vízgyőjtın és a vízpartok közelében végzett mezıgazdasági termelésbıl, a
kommunális szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezésébıl, a települések belterületérıl,
állattartótelepekrıl, hulladéklerakókból, halaszati és horgászati hasznosítású állóvizekbıl
származó nitrogén-, foszfor és szervesanyag terhelések csökkentése jelenti.

8.1.1 Területi agrárintézkedések a tápanyagterhelés csökkentése érdekében
A szennyvizek hatékonyabb kezelésével egyidejőleg szükséges a mezıgazdasági tevékenységbıl
származó tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentése. A felszíni vizek mezıgazdasággal
kapcsolatos vízminıségi problémái fıként a vízvisszatartás hiányából adódó eróziós bemosódásra,
a tápanyagban gazdag belvizek levezetésére és a vízfolyásokat övezı puffer zónák hiányára
vezethetık vissza, ezért az intézkedések ezeknek a hatásoknak a mérséklését célozzák. A vizek
visszatartása tehát elsıdleges, és nem csak azokban az idıszakokban mikor többletvízzel
rendelkezünk, hanem az átlagos, vagy a kevés csapadékot is szükséges megtartani (szemben a
jelenlegi gyakorlattal). A felszín alatti vizeknél a nitrátszennyezés jelenti a legnagyobb gondot,
melynek területi elıfordulása jellemzıen inhomogén. A meglévı problémák (melyek sok esetben
még a múltbeli terhelésekre vezethetık vissza) csökkentése és a felszín alatti vizek jövıbeli
megóvása érdekében ésszerő tápanyag-gazdálkodásra van szükség.
Figyelembe kell azonban venni, hogy a mezıgazdaság az élelmiszerbiztonság és a
foglalkoztatottság terén stratégiai jelentıségő ágazat. A táji adottságokhoz alkalmazkodó,
multifunkcionális mezıgazdaság azonban mindemellett az egyik legfıbb karbantartója lehet a
tájnak és az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. A VKI végrehajtása során az agrárium
multifunkcionális jellegét kell alapul venni, és a jelenleginél sokkal erısebben támogatni kell a
mezıgazdaság környezetfenntartó szerepét, illetve a mezıgazdasági tevékenységbıl származó
szennyezéseket a megfelelı szintre szükséges mérsékelni. A vizek szennyezése a termelı
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számára sem gazdaságos, mivel a termıterületre kihelyezett tápanyag hasznosulásában érdekelt,
ehhez azonban tudatos és szakszerőséget is igénylı tápanyag-gazdálkodás szükséges.

Felelısök:
FVM, KvVM
Végrehajtásban érintettek:
 (növénytermesztést, állattenyésztést végzı) mezıgazdasági gazdálkodók
 belvízcsatornák és belvíztározók kezelıje
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
Nitrát Akcióprogram keretében a vizek nitrát tartalma, valamint a veszélyesség mérlegelése
alapján kijelölésre kerültek a nitrát-érzékeny területek. Az akcióprogram második fázisa zajlik a
2008-2011 közötti idıszakban, amelynek célja, hogy a nitrát-érzékeny területeken a vizek nitrátkoncentrációja 50 mg/l alatt legyen. A nitrát-érzékeny területeken bevezetésre került a kötelezıen
alkalmazandó „helyes mezıgazdasági gyakorlat”. E szabályok betartása a közvetlen
mezıgazdasági kifizetések feltétele.
A Program tartalmazza állattartótelepek trágyatárolásának, elhelyezésének korszerősítését is. Az
egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységi körben szintén elıírás a nagy
állattartótelepek korszerősítése. Az állattartó telepek korszerősítésére EU támogatási forrás
igényelhetı. Az állattartó telepekre vonatkozó szigorú trágyatárolási szabályok betartását 2009-tıl
nemcsak hatósági ellenırzés keretében vizsgálják, hanem a „kölcsönös megfeleltetés” rendszerén
belül is. Ezek eredményeként a nagy állattartó telepek esetében a szükséges korszerősítések
várhatóan a VKI elsı idıszakában megtörténnek, de a kisebb állattartó telepek esetében a
jogszabályban vállalt határidı módosítása lesz szükséges.
Az erózió által érintett területek esetében a mezıgazdasági közvetlen kifizetések feltétele a helyes
mezıgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) betartása, amelynek egyik fı eleme a 12 %
lejtıszög feletti területeken betartandó vetésváltásra és agrár-technológiai/technikai eszközök
alkalmazására (szintvonalra merıleges mővelés vagy talajtakarás valamely módozata) vonatkozó
szabályok.
Nitrát-érzékeny és az erózió által veszélyeztetett területeken az agrár-környezetvédelmi (AKG)
célkitőzések megvalósulását az állam pénzügyi támogatásokkal segíti elı EU források
igénybevételével, az elıbbit az célprogramokon keresztül többletpontokkal történı elınyben
részesítéssel, az utóbbit zonális célprogramon keresztül.
Összességében megállapítható, hogy a HMKÁ kötelmi elıírásai ma is komoly színvonalat
képviselnek – ha ezek betartásában sikerül megközelíteni az optimális jogkövetıi magatartást
országos szinten, az minden bizonnyal számos vízminıségi és ökológiai probléma megoldásához
hozzájárul.
b) további megvalósítandó intézkedések
TA1: Erózió-érzékeny területekre vonatkozó mővelési mód és mővelési ág váltás
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Az intézkedés célja a földhasználatból származó, erózió eredető tápanyagterhelés csökkentése a
vonatkozó jogszabály által kijelölt erózió-érzékeny területeken, elsısorban a földhasználat
megváltoztatása révén, az ökoszisztéma szolgáltatások gazdálkodásba illesztésén keresztül. Az
intézkedés erózió-érzékeny területek környezetében hozzájárulhat a víztıl függı védett
ökoszisztémák állapotának javulásához is.
Érintett víztestek: Aranyos-patak alsó, Boldogkıváralja-Tekeres-patak, Csenkı-patak, Fennsíkicsatorna vízrendszere, Garadna-patak, Gilip-patak, Gönci-patak alsó, Harangod-ér vízrendszere,
Hernád alsó, Hernád felsı, Kis-Hernád a Bélus-patakkal, Szerencs-patak felsı, Szerencs-patak
alsó, Taktaközi-öntözı-fıcsatorna, Vadász-patak, Vadász-patak felsı vízrendszere, Vasoncapatak

TA2: Nitrát-érzékeny területekre vonatkozó mővelési mód és mővelési ág váltás
Az intézkedés célja a földhasználatból származó tápanyagterhelés (N és P) csökkentése a
jogszabályban rögzített ún. nitrát-érzékeny területeken, elsısorban a földhasználat
megváltoztatása révén, az ökoszisztéma szolgáltatások gazdálkodásba illesztésén keresztül.
Hasonló, mint a TA1. Az intézkedés nitrát-érzékeny területek környezetében hozzájárulhat a víztıl
függı védett ökoszisztémák állapotának javulásához.
Érintett víztestek: Zempléni-hegység-Hernád-vízgyőjtı (h.2.6.), Cserehát-Hernád-vízgyőjtı (h.2.8.),
Bükk-borsodi-dombság-Sajó-vízgyőjtı (sh.2.5.), Zempléni-hegység-Hernád-vízgyőjtı (sh.2.6.),
Cserehát (sp.2.7.1.), Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1.), Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2.)

TA3: Vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezetı-rendszer használata nélkül,
mővelési mód és mővelési ág váltással
Az intézkedés célja a földhasználatból származó tápanyagterhelés csökkentése elsısorban a
földhasználat megváltoztatása révén, az ökoszisztéma szolgáltatások gazdálkodásba illesztésén
keresztül, a jogszabályban kijelölendı belvíz-érzékeny területeken. Az intézkedés belvíz-érzékeny
területek környezetében hozzájárulhat a víztıl függı védett ökoszisztémák állapotának
javulásához. A vízvisszatartás csökkenti az aszály-érzékenységet, a természeti erıforrásokra,
természeti környezetre pozitív hatású. Kedvezıbb tájszerkezet alakulhat ki.
Érintett víztestek: Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2.), Takta-övcsatorna észak, Taktaköziöntözı-fıcsatorna

TA4: Csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken
Az intézkedés célja a csapadékvíz helyben tartása, talajvízpótlás belvíz-érzékenynek nem
minısülı területeken. A mővelt területekrıl a tőrhetınél nagyobb károkat okozó csapadékvíz
összegyőjtése és a vízvisszatartás növelése oly módon, hogy kedvezıbb vízháztartási egyensúly
alakuljon ki (a beszivárgás növekedjen, a talajvizek megcsapolása csökkenjen).
Érintett víztestek: Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (p.2.8.2.), Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1.)
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TA5: A belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve
(csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók
létesítése)
Az intézkedés célja az ésszerő belvízgazdálkodás és a befogadó vízfolyások tápanyag
terhelésének csökkentése belvíz-visszatartással. A belvízelvezetı rendszer ennek megfelelı
átalakítása és üzemeltetése. Az intézkedés hozzájárulhat a víztıl függı védett ökoszisztémák
vízellátásának javításához.
Érintett víztestek: Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2.), Takta-övcsatorna észak, Taktaköziöntözı-fıcsatorna

TA6: Víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása
Az intézkedés célja az aszály-érzékenység csökkentése az aszály érzékenynek minısülı
területeken a mővelési mód vagy a mővelési ág megváltoztatásával. A mezı- és erdıgazdaság
által hasznosított aszály-érzékeny területeken úgy kell szabályozni a talaj vízháztartását, hogy az a
termesztett növények ellátását folyamatosan és az optimálist minél inkább megközelítıen
biztosítsa, megfelelıen alkalmazkodva a változó éghajlati körülményekhez.
Érintett víztestek: Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (p.2.8.2.), Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1.), SajóTakta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2.)

TA7: Állattartó telepek korszerősítése, a trágyaelhelyezés és -hasznosítás megoldása
Az intézkedés célja a trágyatárolás környezetileg megfelelı megoldása, mőszaki védelem
biztosítása állattartó telepeken felszíni és felszín alatti vizek terhelésének csökkentésére.
Érintett víztestek: Zempléni-hegység-Hernád-vízgyőjtı (h.2.6.), Cserehát-Hernád-vízgyőjtı (h.2.8.),
Bükk-borsodi-dombság-Sajó-vízgyőjtı (sh.2.5.), Zempléni-hegység-Hernád-vízgyőjtı (sh.2.6.),
Cserehát (sp.2.7.1.)

8.1.2 Csatornázás és szennyvízelhelyezés megoldása
A tervezési területen lévı települések 55 %-a van szennyvízcsatornával ellátva. Az összegyőjtött
szennyvíz 20 db tisztítótelepen kerül kezelésre, ezek közül 19 telep alkalmas a III. fokozatú
tisztításra. A tisztított szennyvízek befogadói döntıen a Vadász patak, továbbá a területen lévı13
db kisebb patak, valamint a Hernád üzemvízcsatorna, a Takta övcsatorna és a Kis–Hernád. A 49
csatornázatlan település szennyvizei ellenırizetlen kialakítású győjtıkben kerülnek tárolásra, a
szippantott szennyvíz elszállított mennyisége nagyságrendekkel kevesebb a vízfogyasztás
mennyiségétıl. A tervezési területen 8 tisztítótelep fogad települési folyékony hulladékot,
szippantott szennyvízet. Jelentıs vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések
ellenırizetlen szennyvízgyőjtése és elhelyezése, valamint a már csatornázott területeken
felhagyott szennyvíztárolók nem szakszerő felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat
továbbá a nem megfelelıen kezelt szennyvíziszap elhelyezésének megoldatlansága.
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A települési szennyvizek megfelelı kezelését és elhelyezését szolgáló intézkedések célja, hogy
megóvják a felszíni és felszín alatti vizeket a szennyvízkibocsátások káros hatásaitól.
A célok eléréséhez szükséges intézkedési elemek:
− Települések csatornázása Szennyvíz Program CS1,
− Egyéb csatornázás a Szennyvíz Program CS2,
− További rákötések megvalósítása CS3,
− Csatornahálózatok rekonstrukciója CS4,
− Zárt tárolók + elszállítás és elhelyezés (fogadó telepek kiépítése) CS5,
− Szakszerő egyedi szennyvíztisztítás és elhelyezés a Szennyvíz Programban nem szereplı
csatornázatlan településeken, településrészeken CS6,
− Település szintő természetközeli szennyvíztisztítás és elhelyezés a Szennyvíz Programon felül
CS7,
− Szakszerő szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása CS8,
− Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint SZ1,
− Meglévı szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése a Szennyvíz Programban elıírtakon
felül SZ2,
− A hígítási viszonyok szempontjából kedvezıbb befogadóba történı szennyvízbevezetés SZ3,
− Kommunális rendszerbe történı ipari használt- és szennyvízbevezetések felülvizsgálata,
módosítása SZ4,
− Illegális szennyvízbevezetések megszüntetése SZ5
− Ipari szennyvíz és használt termálvíz közvetlen bevezetések felülvizsgálata (korlátozása,
szükség esetén megszüntetése) PT2

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az EU által kötelezıen elıírt Szennyvíz Program célja, hogy megoldja a 2000 lakosegyenértéknél
(LE) 14 nagyobb települések csatornázását és megfelelı szennyvíztisztítását. A
szennyvíztelepeknek technológiai, területi és egyedi határértékek alapján meghatározott tisztítási
követelményeknek kell megfelelniük.

14

Lakosegyenérték (LE): A település egy lakosa egy lakosegyenértéket képvisel. Mivel azonban a keletkezı szennyvíz
nem csak emberi (lakossági), de ipari vagy intézményi eredető is, szükség van ezeknek a szennyezıforrásoknak a
számszerősítésére is. A becsült ipari és intézményi szerves anyag terhelést az egy lakosra jutó biológiai
oxigénfogyasztással osztják, és ezt, mint lakosegyenértéket hozzáadják a lakosszámhoz.
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Megvalósító, költségviselı:
−

Önkormányzat, lakosság. Az önkormányzatok számára kötelezı fejlesztések megvalósítását
a hazai költségvetés az EU pénzügyi hozzájárulásával ösztönzi KEOP forrásból. A lakosság
és az egyéb fogyasztók a csatornadíjakon keresztül finanszírozzák a mőködtetést.

Megfelelıség:
A felszíni vizek esetében a Szennyvízprogram hatását tekintve két ellentétes tendencia érvényesül:
(a) a nagy kibocsátók megszőnnek, vagy terhelésük jelentıs mértékben csökken (pl. a fıvárosi
szennyvíz-bevezetés),
(b) a szennyvíz rendszerek bıvítésével és újak létesítésével a bevezetett tisztított szennyvíz
mennyisége folyamatosan növekszik.
Ez utóbbi – még a szennyvíz tisztítása ellenére is – növeli a felszíni vizek terhelését és esetenként
akadályozhatja a jó ökológiai állapot elérését.
A telepek mintegy harmada elavult technológiával mőködik, vagy az iszapkezelés megoldatlansága
miatt rendszeresen szennyezi a felszíni befogadókat.
2015-ig a program megvalósul, de figyelembe kell venni a csatornadíjakra való hatást, a
fizetıképességi problémák kezelésére megoldást kell találni pl. szociális díjkompenzáció)

2015-ig megvalósuló intézkedések:
Hernád-felsı:
Hidasnémeti telep:
KEOP 1.2.0. második fordulóban nyert támogatást egy kommunális szennyvíztisztító telep,
valamint a csatlakozó három település szennyvízelvezetı rendszerének kiépítésére.

Gönci-patak alsó:
Gönc telep:
A szennyvíztisztító telep régi elavult technológiájú (oldómedencés) nincs nitrifikáció 15 ,
denitrifikáció16, tápanyag eltávolítás és csak a település egy része került csatornázásra. A KEOP
1.2.0. elsı fordulóban nyert támogatást a gazdaságosan csatornázható további településrészek
szennyvízelvezetésének és a szennyvíztisztító telep bıvítésének és korszerősítésének kiépítése.

15

A nitrifikáció oxigén jelenlétében végbemenı folyamat, amely során a nitrogéntartalmú szerves anyagok bomlásakor

keletkezı ammóniát (vízben ammónium-iont) a nitrifikáló baktériumok nitritté majd nitráttá oxidálják. Ezt a folyamatot a
szennyvíztisztítás során irányítottan alkalmazzák a nitrogén eltávolítás elsı lépéseként, amelyet denitrifikáció követ.
16

A denitrifikáció olyan nitrogénforgalmi folyamat, amelynek során egyes mikroorganizmusok (denitrifikáló baktériumok)

a nitrátot nitrogéngázzá, vagy dinitrogén-oxiddá alakítják át megfelelı mennyiségő, és minıségő szervesanyagot
felhasználva és adott hımérsékleti tartományban.
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Takta-övcsatorna észak:
Taktaharkány telep:
A KEOP 1.2.0. elsı fordulóban nyert támogatást a Taktaharkány és Taktaszada települési
szennyvízelvezetı rendszerek és új kommunális szennyvíz telep kiépítésére. Jelenleg egy elavult,
szippantott szennyvíz fogadó tisztító telep mőködik.
Tiszalúc telep:
A KEOP 1.2.0. elsı fordulóban nyert támogatást a szennyvízelvezetı rendszer és új kommunális
szennyvíztisztító telep kiépítésére.

Taktaközi öntözı fıcsatorna:
Prügy telep:
A Szennyvíz Programban szereplı Prügy és Taktakenéz települések szennyvízelvezetését és
tisztítását pályázati források igénybevételével, közös rendszer kialakításával tervezik
megvalósítani.

A felszín alatti vizek jó állapotának eléréséhez szükséges lehet a 2000 LE érték alatti
településeken keletkezı szennyvizek megfelelı kezelése is. Magyarország a 2000
lakosegyenérték alatti települések szennyvízkezelésének megoldására megalkotta az Egyedi
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programját, és elıírta ehhez kapcsolódósan települési
szennyvíz-elhelyezési programok készítését.
Megvalósító, költségviselı:
−

Önkormányzat, lakosság. Az önkormányzatok számára kötelezı fejlesztések megvalósítását
a hazai költségvetés az EU pénzügyi hozzájárulásával ösztönzi KEOP forrásból. A
mőködtetést a díjak fizetésével a fogyasztók (lakosság, egyéb) fizetik.

Megfelelıség: Az egyedi és településszintő természetközeli megoldások általában olcsóbbak és
alacsonyabb díjakkal járnak, miközben a felszíni vizek további terhelése is elkerülhetı. Ezért a
Szennyvíz Programban szereplı kisebb települések esetén is (kb. 5000 LE-ig) célszerő lehet ezen
megoldásokat alkalmazni. A vizek helyben tartásával vízháztartási, klímavédelmi szerepük is
jelentıs.

A Szennyvízprogram elırehaladása következtében a szennyvíziszap mennyisége növekszik, és
a jövıben egyre nagyobb mértékben növekedni fog. Gondoskodni kell a szennyvíztisztító
telepekrıl kikerülı kezelt szennyvíziszap minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve
ártalommentes elhelyezésérıl. A mezıgazdaságban csak megfelelıen kezelt szennyvíziszap
helyezhetı el, a jogszabályban meghatározott módon, mértékben és területen.

8. fejezet

Intézkedési program

– 141 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád - Takta vízgyüjtı alegység

Megvalósító, költségviselı:
−

Szennyvíztisztító telepet mőködtetı önkormányzat (szennyvíz iszap kezelés); lakosság
(csatornadíjakon keresztül)

−

mezıgazdaság, energiaipar stb. (szennyvíziszap hasznosítás). Az állam a támogatási
rendszeren keresztül ösztönzi a hasznosítást (KEOP, ÚMVP)

Megfelelıség: A szennyvíziszapok megfelelı elhelyezése és hasznosítása nem megoldott, a
mezıgazdasági kihelyezés közegészségügyi kockázatai (a táplálékláncon keresztül) miatt
alternatív hasznosítási megoldások preferálása szükséges.

A közvetlen ipari szennyvíz és használt termálvíz bevezetéseket a kibocsátási határértékek
rendszere szabályozza.
Megvalósító, költségviselı:
−

A kibocsátó vállalkozások

További problémát jelentenek az illegális szennyvízbevezetések. A szabályozás betartása nem
megfelelı, a szankciók nem kellıen ösztönöznek a helyes magatartásra, a hatósági ellenırzésre
fordítható költségvetési források szőkösek.
Megvalósító, költségviselı:
−

költségvetés (a hatósági intézményrendszer mőködtetése)

b) további mőszaki intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések:
Vadász-patak alsó:
Szikszó telep:
A telep közel határterhelt és a rácsatlakozó állati fehérjefeldolgozó lökésszerő nagy terhelései
idınként jelentıs szennyezést okoz a befogadó víztesten. A telep hatékonyságának növelése
eddig forráshiány miatt nem valósult meg, tervezik támogatásért fordulni a KEOP támogatási
rendszerhez. Javasoljuk a beruházás magvalósítását.

Alsóvadász telep:
Új építéső, üzemeltetési nehézségek miatt elhúzódó próbaüzemő szennyvíztelep, amely kis
mennyiséggel, de rendszeresen szennyezi a Vadász patakot. Próbaüzemének lezárását hozzáértı
szakember bevonásával javasoljuk.

Kommunális rendszerbe történı ipari használt- és szennyvízbevezetések felülvizsgálatának
(korlátozása, szükség esetén megszüntetése) megvalósulása alapvetıen a szabályozás
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függvénye, a megfizethetıségi problémák miatt ütemezett megvalósítás indokolt, megfelelı türelmi
idıvel. A megvalósulás ennek függvénye, mely realizálódása 2015-ig valószínősíthetı.
Illegális szennyvízbevezetések megszüntetése hatósági ellenırzés fokozásával elsısorban
költségvetési források függvénye, de költség-hatékonysága miatt fontos, 2015-ig megvalósítandó
intézkedés.
További rákötések megvalósítása 2015-ig nagy valószínőséggel megvalósítható intézkedés a
megfelelı szabályozás kialakításával.
Szakszerő szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás összehangolt megoldásokkal (program,
támogatási rendszerben a hasznosítás elısegítése) 2015-ig megvalósítható, a nagyobb arányú
hasznosítás 2015 után történhet. (Ennek költségei a csatornadíjakban megjelennek, ezért az
elhelyezési és hasznosítási megoldások a költség-hatékonyságára is tekintettel kell lenni).
2015 utáni feladatok:
A KEOP jelenleg a Szennyvíz Programon (SZP) felüli többletfeladatokat nem támogatja és
várhatóan nem is fogja, mert az SZP-re is szőkösek a források. Várható tehát a 2015 utáni
megvalósíthatóság, kivéve azon telepek esetében, amelyek a Szennyvíz Programban szerepelnek,
de az új (bevezetendı) határértékek miatt további hatásfoknövelés szükséges.
Mivel ez növelheti a Szennyvíz Program költségét, ezért el kell érni, hogy a KEOP a lehetı
legköltséghatékonyabb megoldásokat támogassa különösen 5000 LE alatt.
A szakszerő egyedi vagy település szintő természetközeli szennyvízkezelés a szőkös források
miatt ütemezett megvalósítása szükséges 2027-ig (forrásigény és forráslehetıségek alapján)
Minimalizálni kell a zárt tárolós megoldást, mert az a technológia a legdrágább. A szakszerő
egyedi szennyvízelhelyezés általában kistelepülési környezetben lényegesen kisebb teher a
lakosság számára mint a csatornázás (de még a település szintő természetközeli
szennyvíztisztításnál is), mert a fizetendı díj alacsonyabb a hagyományos csatornadíjnál, ezért
ezek megvalósulását kell elısegíteni.

8.1.3 Települési eredető szennyezések csökkentése, jó vízvédelmi gyakorlat
megvalósítása
A településeken számos olyan tevékenység folyik, amelyek közvetlen célja a települési
infrastruktúra kialakítása és mőködtetése (települési hulladékgazdálkodás, belterületi csapadékvíz
elvezetés, egyéb települési tevékenységek). A vizek állapotának javítása érdekében e
tevékenységek VKI követelményeknek való megfelelését biztosítani kell.

A célok eléréséhez szükséges intézkedési elemek:
− Kommunális hulladéklerakók rekultivációja, új hulladéklerakók kialakítása megfelelı mőszaki
védelemmel, TE1,
− Belterületi csapadékvíz-elvezetés és elhelyezés, TE2,
− Belterületi jó (vízvédelmi) gyakorlatok, TE3,
− Szőrımezık kialakítása, PT3
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a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
2009. július 16. után nem mőködhet olyan hulladéklerakó, amely nem rendelkezik az irányelv
követelményeit kielégítı mőszaki védelemmel. Ugyanakkor nagy költségigényő és hosszútávú
feladat az összes elavult hulladéklerakó rekultivációja.
A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést biztosít az önkormányzatok
számára a szükséges beruházások megvalósítására (KEOP, ROP-ok).
Megvalósító, költségviselı:
−

Önkormányzat. Az állam a támogatási rendszeren keresztül ösztönzi a hasznosítást (KEOP)

Megfelelıség: A hulladéklerakás olyan szigorúan szabályozott, hogy onnan jelentıs mennyiségő
veszélyes anyag (elvileg) nem kerülhet ki a megfelelı mőszaki védelemmel létrejövı
hulladéklerakók esetében. Problémát jelentenek azonban a bezárt, nem túl szigorú, elıírásoknak
megfelelıen épített rekultiválandó lerakók, valamint az illegális hulladéklerakók.

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a belterületi vízrendezés az önkormányzatok felelısségi
körébe tartozik, de nem kötelezı feladatként.
A hazai költségvetés EU hozzájárulással pénzügyi ösztönzést biztosít az önkormányzatok
számára a szükséges beruházások megvalósítására (ROP-ok).
Megvalósító, költségviselı:
−

Önkormányzat. Az állam a támogatási rendszeren keresztül ösztönzi a hasznosítást (ROPok)

Megfelelıség: a belterületi csapadékvíz elvezetés számos helyen megoldatlan, egyaránt
veszélyeztetve a felszín alatti és a felszíni vizeket.
Megvalósító, költségviselı:
−

Önkormányzat, lakosság.

Megfelelıség: A felszíni szennyezések leszivárognak a felszín alatti vizekbe a csapadékvízzel, a
szabályozás nem teljeskörő.

b) további megvalósítandó intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések
A területen a KEOP elsı fordulóján már túljutott projekt keretén belül 73 db hulladéklerakó
felszámolása történik meg, mely 54 települést érint.
Érintett települések: Monok, Abaújszántó, Boldogkıújfalu, Boldogkıváralja, Pere, Abaújkér,
Hernádszentandrás, Halmaj, Hernádkércs, Felsıdobsza, Kiskinizs, Csobád, Forró, Fancsal,
Kázsmárk, Rásonysápberencs, Méra, Novajidrány, Baktakék, Beret, Encs, Fulókércs, Garadna,
Hernádpetri, Szalaszend, Korlát, Csobaj, Fony, Golop, Gönc, Hidasnémeti, Kéked, Mád,
Mezızombor, Prügy, Rátka, Szerencs, Taktakenéz, Tállya, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc,
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Tiszatardos, Tornyosnémeti, Hernádnémeti, Alsóvadász, Gesztely, Hegymeg, Hernádkak, Lak,
Ládbesenyı, Szikszó, Tomor, Taktaharkány.
A korszerő hulladéklerakók építése teljes mértékben és a rekultiváció nagy része 2015-ig
megvalósítható.
Belterületi csapadékvíz-elvezetés esetében a ROP pályázatok finanszírozásában megvalósuló
eseti fejlesztések megvalósulása várható 2015-ig.

2015 utáni feladatok
A 2015-ig meg nem valósuló rekultiváció várhatóan 2021-ig megtörténik.
Belterületi csapadékvíz-elvezetés ütemezett és tervszerő megvalósítása 2015 utánra áthúzódik
forráshiány miatt, ütemezett megvalósítás lehetséges (2015, 2021, 2027).
Belterületi egyéb diffúz szennyezések felszámolását alapvetıen szabályozás jellegő
intézkedések biztosíthatják. Az intézkedés megvalósulása alapvetıen a szabályozás függvénye, a
megfizethetıségi problémák miatt ütemezett megvalósítás indokolt, megfelelı türelmi idıvel. Ennek
figyelembevételével a megvalósulás 2015 után várható.

8.1.4 Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése
A nem megfelelı halászati és horgászati gyakorlat hidromorfológiai és ökológiai problémákat
okozhat a felszíni vizekben, ugyanakkor mint vizes élıhelyek ökológiai, természetvédelmi
szerepük sem megkérdıjelezhetı. Az intézkedések kidolgozása és végrehajtása során a
halgazdálkodás, a vízminıség-védelem és az ökológia szempontjainak összehangolása
szükséges. (Ez ma nem áll fenn, célszerő ezt az országos szabályozáson keresztül elérni.)

Felelısök:
FVM, KVVM
Végrehajtásban érintettek:
 gazdálkodók (halászat), üzemeltetık (horgásztavak)
 horgászok (lakosság)
 önkormányzatok
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A halastavi és a horgászati hasznosítás szabályait hazai jogszabályok rögzítik. A hazai vízjogi
szabályozás továbbá engedélyezési eljáráson keresztül szabályozza a vizek igénybevételével,
használatával és a vízi munkákkal kapcsolatos tevékenységeket. A jó tógazdálkodási gyakorlat
kidolgozásra került (de jogszabályba még nem épült be), azonban a halastavi és a horgászati
hasznosításra vonatkozó szabályozást ez nem tartalmazza. Ezért a halászattal és a horgászattal
kapcsolatosan a VKI szempontjait figyelembe vevı kötelezıen alkalmazandó jó gyakorlatok
kidolgozására van szükség.
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b) további megvalósítandó intézkedések
Az intézkedések lényege a jó halászati és horgászati gyakorlatok kidolgozása és megvalósítása.
A VKI céljainak teljesítéséhez szükséges jó gyakorlatok - a VKI szempontjai szerint - az érintett
víztér (víztest) jellegétıl függıen eltérıek. A különbségek abból adódnak, hogy a halászati és
horgászati hasznosítású víztér (víztest) más-más módon illeszkedik a vizek természetes
rendszerébe, és ezt a halászati és horgászati tevékenység során figyelembe kell venni. Ezért
külön elıírások kidolgozására van szükség.

A vízfolyás víztest ökológiai állapotától függetlenül alkalmazadó általános intézkedésként
jelennek meg a mesterséges halastavakra (tógazdasági gyakorlat) (FI1), a mesterséges
horgásztavakra (FI2), valamint a természetes vizekre (FI4) vonatkozó jó halászati és horgászati
gyakorlat megvalósításását célzó intézkedések.

FI3: Völgyzárógátas
megvalósítása

tározókra

vonatkozó

jó

halgazdálkodási

és

horgászati

gyakorlat

Olyan jó horgászati és jó halgazdálkodási gyakorlat alkalmazása, amely megakadályozza a
halastóként és horgászvízként hasznosított tározók esetében a többlettápanyag bevitelét.
Érintett víztestek: Csenkı-patak, Fennsíki-csatorna vízrendszere, Gilip-patak.

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó halászati és horgászati gyakorlat megvalósítása
Olyan jó horgászati és halgazdálkodási gyakorlat alkalmazása, amely elısegíti a halastóként és
horgászvízként hasznosított természetes vizek (pl. holtmedrek) jó ökológiai állapotának elérését, ill.
megırzését (a többlettápanyag bevitel mérséklése, a természetes állapotoknak megfelelı
halszerkezet kialakítása).
Az alegységben víztest szinten megjelenı intézkedések megvalósításának célja a vizes
élıhelyeken és természeti értékei miatt védett területeken megakadályozni az ıshonos halfauna
csökkenését. Ezért az intézkedést és az intézkedéssel érintett víztesteket részletesen a 8.6.
fejezet ismerteti.

A jó halászati, horgászati gyakorlat kialakítására javasolt intézkedéseket a 6-1. melléklet mutatja
be.

8.2

Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések

8.2.1 Ipari szennyvízkibocsátásokból származó terhelések csökkentése
Itt elsısorban az ipari használt- és szennyviz közvetlen bevezetésének felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedéseket tárgyaljuk (PT1), de a veszélyes anyagok szennyezésének
csökkentésére további intézkedések is vonatkoznak (KÁ2).
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Vízszennyezı anyagok közvetlen bevezetésének szabályozása kibocsátási határértékek
meghatározásával technológiai és területi határértékek figyelembevételével, szükség esetén
egyedi határértékekkel történik.
A mőszaki intézkedést alapvetıen a kibocsátónak elıírások betartásához szükséges szennyezéscsökkentési, technológiai beavatkozásai jelentik. Az intézkedés elsısorban szabályozás jellegő.
Az elsıbbségi anyagokra vonatkozó környezetminıségi határérték alapján való szabályozás
továbbfejlesztése 2010-ig teljessé teszi a szabályozást, amely már megfelelıen biztosítani fogja a
megfelelı állapot elérését.
Az intézkedés megvalósulása alapvetıen a szabályozás függvénye, a megfizethetıségi
problémák miatt ütemezett megvalósítás indokolt, megfelelı türelmi idıvel. A megvalósulás ennek
függvénye, de 2015-ig valószínősíthetı a megvalósulás.

Megvalósító, költségviselı:
−

Ipari szennyvízkibocsátók.

Megfelelıség:
A környezeti célkitőzések elérésére érdekében szükséges további egyedi határértékek
meghatározása egyes kibocsátókra.
8.2.2 Termálvíz-bevezetések korlátozása
(PT2)
Az alegység területén termálvíz termelés Encs, Gönc és Szikszó településeken folyik.
Megfelelı vízminıségi monitoring hiányában a felszíni befogadó só- és hıterhelése nem tisztázott.
A termálvizek felhasználása iránt növekvı igények, a meglévı kivételek további fejlesztése
tendenciaként jelentkezik, ezért a hévízhasznosítások és –fejlesztések tervezésének
szabályozása, ellenırzése szükséges. A víztestek készleteinek védelme érdekében további
kutatásokra, a monitoring rendszer fejlesztésére van szükség. (ÁT1, ÁT2, ÁT3)
A hévizek energetikai célú hasznosítása kizárólag a termál víztestek jó állapotának
figyelembevételével történhet meg. A fosszilis tüzelıanyagok felhasználásának kiváltásához az
energiastruktúra átgondolása és átdolgozása szükséges.
Megvalósító, költségviselı:
A bevezetések hatásának csökkentése minden esetben a kibocsátók feladata és költsége.
8.2.3 Utak, vasutak csapadékvíz-elvezetése
Az intézkedések célja a közlekedési út felületérıl a csapadékvízzel lemosódó TPH (Total
Petroleum Hydrocarbons, azaz összes ásványolaj szénhidrogének), PAH (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons, azaz policiklusos aromás szénhidrogének) és nehézfémek (ólom, Pb; réz, Cu; cink,
Zn; kadmium, Cd; nikkel, Ni; króm, Cr) megfelelı összegyőjtése és kezelése (lásd ME1 (Utak,
vasutak vízelvezetı-rendszereinek korszerő kialakítása), PT5 (Szőrımezık kialakítása) intézkedés
elemeket.)
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Megvalósító, költségviselı:
Utak, vasutak kezelıje
Megfelelıség: a nem megfelelı védelemmel ellátott utak, vasutak felszín alatti vizek állapotát
ronthatják, az elvezetett és nem kellıen tisztított vizek pedig a felszíni vizekben (a szabályozás
nem biztosítja a szükséges védelmi intézkedések megvalósulását)

8.2.4 Felszín alatti vizeket veszélyeztetı, ipari és mezıgazdasági eredető
szennyezett területek feltárása, kármentesítése
Az intézkedések célja a veszélyes anyagot gyártók vagy használók lehetséges szennyezéseinek
megakadályozása, (KÁ3-intézkedés) illetve a múltbéli környezeti szennyezések felszámolása
(KÁ1-intézkedés). A nem megfelelı kútkiképzéssel kialakított kutak a szennyezés leszivárgását
és a rétegek áthatását eredményezhetik, a vízminıség romlásával, a vízbázis és a vízadó rétegek
elszennyezésével, ezért biztosítani kell ezek visszaszorítását (KÁ4-intézkedés).
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében a feltárt szennyezések káros
hatásainak csökkentése, illetve felszámolása folyik. Számos olyan veszélyes szennyezés létezik,
amely nem tartozik állami felelısségi körbe. Ezek felszámolása a szennyezı önkéntes
jogkövetésével, vagy hatósági kényszerítı intézkedéssel történik. A kárelhárítási tervek
készítésének szabályozása mőködik.
Az alegységen lévı sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély porózus víztest minıségi szempontból nem
jó állapotú. Szikszó Városi Vízmő vízbázisának talajvízkészlete nitráttal terhelt, ezért a vízminıség
nem megfelelı. A szennyezıdések már a talajvízkutakban is megjelentek, ezért a talajvízbázis
felszámolásra került. Bıcs-Sajóládi Vízmő vízbázisának utánpótlódási területén triklór-etilén
szennyezés található, ezért üzemeltetése esetén védıkutakat kell termeltetni. Jelenleg a vízmő
tartalék, mert a mennyiségi igényt az üzemeltetı a vízbázis termelése nélkül is ki tudja elégíteni. A
védıidom határozatot 2008. évben adták ki.
A Hernád folyó kavicsterasza sérülékeny, a területen lévı vízbázisok vízbázisvédelmi
diagnosztikáinak nagy része lezárult. Az alegység területén a kármentesítések folyamatban
vannak. A felszínalatti víztestek állapotjavulása idıigényes, ezért a jó állapot idıbeni
derogációval 2027-re érhetı el.
Az alegységen belül a következı települések térségében folyik jelenleg kármentesítés (tényfeltárás,
mőszaki beavatkozás, utóellenırzés):
•

Mád – TPH szennyezés

•

Szerencs – ammónia, szulfát

•

Szerencs – CH szennyezés

•

Szikszó – CH szennyezés

•

Taktaharkány – szénhidrogén (CH) szennyezés, gázolaj

•

Tornyosnémeti – ammónia, nitrát, szulfát

A már elkezdett, folyamatban lévı kármentesítések befejezése. Az újonnan feltárt szennyezett
területek kármentesítésének végrehajtása.
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Megvalósító, költségviselı:
Szennyezett területek tulajdonosa, kezelıje. Az állami és önkormányzati felelısségi körbe tartozó
szennyezések felszámolására a KEOP biztosít forrásokat.
Megfelelıség
A múltbéli szennyezések felszámolása hosszú idıt vesz igénybe, a károk felszámolása
finanszírozási források függvénye.

8.3

Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító
intézkedések

A hidromorfológiai intézkedések célja a vízfolyások és állóvizek morfológiai és hidrológiai
viszonyaiban bekövetkezett olyan mértékő változások megszüntetése, amelyek akadályozzák a jó
ökológiai állapot elérését. Az intézkedések három csoportját alkotják a (i) a meder morfológiai
viszonyait javító intézkedések, (ii) a hullámtéri/ártéri, illetve partmenti területhasználat módosítását
szolgáló intézkedések, valamint (iii) a mederben épült mőtárgyakra vonatkozó intézkedések. (A
vízjárást módosító vízhasználatok hatásának enyhítését szolgáló intézkedésekkel a 8.4 fejezet
foglakozik).
Az intézkedések tervezése során figyelembe kell venni az emberi igényeket, vagyis a víztestek
erısen módosított állapotából következı, fenntartható hidromorfológiai elváltozásokat nem kell
intézkedésekkel megszüntetni.

8.3.1 Vízfolyások medrét érintı intézkedések
A mederrehabilitációs intézkedések célja a hossz- és keresztirányban szabályozott meder
természetes változékonyságának helyreállítása, amilyen mértékben ez mőszaki szempontból,
reális költségek mellett és az érdekeltek egyetértésével megoldható. Az intézkedés magába
foglalhatja a mederforma és meder vonalvezetésének módosítását, kisebb mőtárgyak és
burkolatok átalakítását vagy megszüntetését, a meder fenntartó jellegő kotrását, a természetes
parti növényzet fejlıdésének elısegítését és a rendszeres ökológiai szemlélető fenntartást. Ezek
közül egy-egy vízfolyáson a részletes tervezés során kiválasztott részintézkedések valósulnak
meg.

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az egyes ökológiai követelményeket hazai jogszabályok, mőszaki irányelvek tartalmazzák (EU
Irányelv nincs). A hazai mőszaki és engedélyezési szabályok meglehetısen általánosak, a
szabályozás továbbfejlesztéséhez további kiegészítı intézkedések bevezetése szükséges. A
jogszabályok alapján a nagyvízi-mederre kezelési tervet kell készíteni, de azok jelenleg még nem
készültek el.

Felelısök:

8. fejezet

Intézkedési program

– 149 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád - Takta vízgyüjtı alegység

KvVM, FVM, ÖM
Végrehajtásban érintettek:
 vízfolyás kezelıje (KÖVIZIG, önkormányzat, társulat stb.)

b) további megvalósítandó intézkedések
A további feladatokat az ökológiai szempontú vízfolyás rehabilitációs beruházások megvalósítása
jelenti, amelyhez egyrészt megfelelı jogszabályi háttér kialakítása, másrészt megfelelı támogatási
rendszer biztosítása is szükséges.
A vízfolyások rehabilitációs munkáit, ökológiai szemlélettel, egyedileg kell megtervezni és
kivitelezni. A következı megjegyzések elsısorban a munkák jellegét és az intézkedés
szükségességét jelzik, a konkrét feladatokat az egyedi tervezés során kell meghatározni.
A kis- és közepes vízfolyásokon a szabályozott trapézmeder természetes változások
eredményeként válhat egyre természetesebbé, mind kereszt-, mind hosszirányban, amelyhez
elsısorban a megfelelı teret és az ökológiai szemlélettel végrehajtott rendszeres fenntartást kell
biztosítani.
A természetes folyamatok elindításához szükség lehet földmunkára, illetve természetes jellegő
akadályok elhelyezésére, amit a HM1 kódszámú „Mederrehabilitáció hegy- és dombvidéki kis- és
közepes vízfolyásokon” és a HM2 kódszámú „Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes
vízfolyásokon” megnevezéső intézkedés keretében lehet végrehajtani.

A Vadász-patak esetében elıkészítés alatt van egy projekt, melynek keretében a Szikszó
belterületi és a Szikszó fölötti mederszakasz rekonstrukciója történne meg. A fejlesztés elsıdleges
célja a vízkárelhárítási helyzet javítása, de a tervezett munkálatokat össze kell hangolni a
környezeti célkitőzésként meghatározott jó ökológiai potenciál eléréséhez szükséges egyéb
beavatkozásokkal.
Az Aranyos-patak felsı és a Gönci-patak felsı víztestek esetében a jó ökológiai állapot elérése a
cél. Az elıirányzott „Mederrehabilitáció dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, (HM1)”
intézkedés lényegében arra vonatkozik, hogy a természetes mederfejlıdési folyamazokat hagyni
kell érvényesülni, és elı kell segíteni.
A Csenkı-patak esetében a mederforma szükség szerinti kismértékő átalakítása, a természetes
mederfejlıdési folyamatok megengedése és a part menti növényzónák helyreállítása, illetve ehhez
a morfológiai feltételek megteremtése biztosíthatja a jó állapot fenntartását. (Mederrehabilitáció
dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, HM1 intézkedés keretében). A változatosság javítását
(kanyargósság, változatos part-viszonyok), csak a feltétlenül szükséges földmunkával, fıként a
természetes folyamatok érvényesülésével kell elérni.
Meder-rehabilitációs beavatkozások (HM1 intézkedés) szükségesek az alegység további 17
víztestjénél is, melyeket ütemezetten végre kell hajtani. (Kis-Hernád a Bélus-patakkal, Aranyos-p.
alsó, Boldogkıváraljai- és Telekes-p., Boldogkıváraljai-p., Fennsíki csatorna vízrendszere,
Garadna-p., Gilip-p., Gönci-p. alsó, Harangod-ér vízrendszere, Szartos-p., Szerencs-p. alsó,
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Szerencs-p. felsı, Vasonca-p, Takta-övcsatorna észak, Takta-övcsatorna dél, Vadász-p. alsó és
Vadász-p. felsı) víztestek esetében az ökológiai jó állapot elérése érdekében.
A meder közvetett módszerekkel történı változatosságának javításán túl 2 víztest esetében
(Garadna-patak, Gönci-patak alsó) kiemelten fontos az eséscsökkentı fenéklépcsık
felülvizsgálata és lehetıség szerinti átalakítása (HM1 intézkedés keretében).
A Bársonyos-öntözı-fıcsatorna ökológiai állapota jó, így a célkitőzésként meghatározott jó
ökológiai potenciál fenntartásához – a HM2 intézkedés keretében – a természetes mederfejlıdési
folyamatokat hagyni kell érvényesülni, ahol lehetıség van rá, elı kell segíteni. Meg kell vizsgálni
továbbá az alsó szakaszát kísérı egyes holtmedrek vízzel való ellátásának lehetıségét, és a
torkolati szakasz gyakori kiszáradásának elkerülésére a nagyobb vízbevezetés lehetıségét a
Hernádszurdoki vízkieresztésnél.
A Taktaközi-öntözı-fıcsatorna medrének hidromorfológiai viszonyai jelentısen nem változtathatók,
így ott a jó ökológiai potenciál elérése lehet a reális célkitőzés (a HM2 intézkedés keretében.)
A meder-rehabilitációs beavatkozásokat a Takta-övcsatorna dél víztestnél be kell tervezni és végre
kell hajtani (HM2 intézkedés) az ökológiai jó állapot elérése érdekében.
6 víztest esetében (Takta-övcsatorna észak, Csenkı-p., Garadna-p., Gönci-p. alsó, Vasonca-p.,
Szerencs-patak alsó,) foglalkozni kell a belterületi mederszakasz rehabilitációjával (MH5
intézkedés).
Az alegységhez tartozó 24 vízfolyás víztestbıl 2 víztest esetében az erısen módosított állapot
fenntartása, és ehhez igazodóan a jó ökológiai potenciál elérése a reális környezeti célkitőzés. Az
erısen módosított állapot fenntartását a Szerencs-patak alsó és a Vadász-patak esetében a vizek
kártételei elleni védelem biztosítása, valamint a Szerencs-patak alsó részén lévın lévı duzzasztó
indokolja. Ezeknél a víztesteknél az intézkedések egyedi tervezése során figyelembe kell venni az
emberi igényeket, vagyis a víztestek erısen módosított állapotából következı, fenntartható
hidromorfológiai elváltozásokat nem kell intézkedésekkel megszüntetni.
A Hernád folyó esetében a szabályozottság csökkentése (HM3 intézkedés) az jelenti, hogy a
lehetıségek szerint hagyni kell a folyó medrének szabad fejlıdését, és újabb partvédı és
keresztirányú mővek létesítése csak különösen indokolt esetekben lehetséges. A meglévı töltések,
mőtárgyak részleges vagy teljes lebontására, áthelyezésére csak nagyon korlátozottak a
lehetıségek. A medermélyülés vagy tartós vízszintsüllyedés miatt a nem megfelelı vízellátottságú
hullámtéri holtágak és mellékágak rendszeres vízpótlása a mellékág kotrásával vagy a fımeder
fenékszintjének emelésével (mederanyag visszatöltéssel) vagy a fımederbıl történı vízátemeléssel
vagy vízszintemeléssel oldható meg. Általában érvényes, hogy a rehabilitációs munkák hatására
nem növekedhet az árvízi vagy belvízi kár kockázata. A megfelelı megoldás a levezetıképességet
módosító egyéb intézkedésekkel összhangban dolgozható ki (hullámtér szélessége,
földhasználata, mőtárgyak, árhullámcsökkentı tározók).
A jó ökológiai állapot biztosításának alapvetı feltétele a fenntartási munkák rendszeres elvégzése
is, ezért az állami fenntartású víztestek esetében szükséges a megfelelı finanszírozási források
biztosítása.
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8.3.2 Vízfolyások árterére, vagy hullámterére vonatkozó intézkedések
A felszíni vizek parti sávja és ártere (vagy a töltésekkel, depóniákkal kialakított hullámtere)
vízminıségi és ökológiai szempontból egyaránt jelentıs szerepet játszik a víztest állapotának
alakulásában. Az intézkedések célja a természetes ártér helyreállítása, vagy ha ez nem
lehetséges, akkor ennek közelítése a hullámtér szélesítésével, a mentett oldali területek
rendszeres vízpótlásával, az ártéri/hullámtéri területhasználat módosításával, védısávok
kialakításával (az intézkedések részben átfednek a magas tápanyagtartalom csökkentése
érdekében alkalmazott vízvédelmi pufferzóna kialakításával).
Felelısök:
KvVM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:
 vízfolyás kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat)
 mezıgazdasági gazdálkodók
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A nagyvízi mederre és parti sávra vonatkozó hazai szabályok elsısorban az árvizek biztonságos
levezetését szolgálják. A parti sávban külterületen csak gyepgazdálkodás folytatható. A 21/2006.
számú Kormány rendelet szabályozza a szabadon hagyandó parti sávok szélességét. A nagyvízimederre kezelési tervet kell készíteni, de azok jelenleg még nem készültek el. A hazai mőszaki és
engedélyezési szabályok meglehetısen általánosak, a szabályozás továbbfejlesztéséhez, az
ökológiai célokkal való összhang megteremtéséhez további kiegészítı intézkedések bevezetése
szükséges. Nyílt árterek kialakítása a támogatási rendszerekbıl nehezen támogatható, ezért
általában csak természetvédelmi célú beruházások valósulnak meg.

b) további megvalósítandó intézkedések
Az alegységbe tartozó kis- és közepes vízfolyások esetében a meglévı depóniák teljes, vagy
részleges visszabontására általában nincs lehetıség, a hullámtér szélesítése pedig a költséges
földmunkák miatt csak néhány esetben megvalósítható, így ezeknél a víztesteknél is a jelenlegi
hullámtér, vagy ártér területhasználatának ökológiai és vízminıség-védelmi szempontú átalakítása,
jöhet számításba.
A Hernád folyó esetén a nyílt ártér helyreállításának általában árvízvédelmi akadályai vannak, a
hullámtér szélesítése pedig a költséges földmunkák miatt csak kevés esetben megvalósítható.
Ezért a megoldás két irányban történhet: egyrészt a jelenlegi hullámtéren belül a megfelelı
területhasználat kialakítása, másrészt a mentett oldali holtágak, mellékágak, mélyfekvéső területek
rendszeres vízpótlása/elárasztása.
Az ártéren/hullámtéren a cél az árvízvédelmi és a természetvédelemi szempontokat harmonizáló
speciális
ártéri
gazdálkodási
formák
kialakítása
(HA2
intézkedés
Vízfolyások
hullámterében/árterén a területhasználat ökológiai és vízminıség-védelmi szempontú kialakításai
és fenntartása): a szántóföldi mővelés vagy az elvadult, sőrő fás-bokros területek felváltása ártéri
gyep- vagy erdıgazdálkodással, gyümölcsösökkel, de szóba kerülhet az idınkénti elöntésekhez
alkalmazkodó szántóföldi mővelési mód alkalmazása is. A módosított mővelési ág függ a hullámtér
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szélességétıl is: a vízminıségvédelmi pufferzóna szerepkör miatt minél keskenyebb területrıl van
szó, annál sőrőbb növényzet kialakítására van szükség. A parti zónában ökológiai, vízminıségi és
a meder benıttsége szempontjából egyaránt kedvezı fás sáv kialakítása preferált, amelyet viszont
össze kell hangolni az árvízvédelmi szempontokkal (jogszabály módosítást is igényel). E
gazdálkodási formák, illetve növényzónák létrejöttét meghatározott elıírásrendszerrel rendelkezı
támogatásokkal szükséges ösztönözni. A földcsere (az állami földalap bevonásával) és a
kisajátítás, elsısorban azokon a területeken alkalmazandó, ahol a tulajdonosok nem érdeklıdnek
a váltás iránt, vagy az elaprózott tulajdonviszonyok akadályozzák a megvalósítást.
Ezeknek megfelelıen a HA2 kódszámú, „Vízfolyások hullámterében/árterén a területhasználat
ökológiai és vízminıség-védelmi szempontú kialakításai és fenntartása” megnevezéső intézkedést
az alegység valamennyi vízfolyás víztestjénél alkalmazni kell. Az Aranyos-patak alsó, Garadnapatak, Gilip-patak, Gönci-patak alsó, Harangod-ér vízrendszere, Szartos-patak, Szerencs-patak
alsó és felsı, Takta-övcsatorna észak, Vadász-patak, Vadász-patak felsı vízrendszere és a
Vasonca-patak víztestek esetében ez az intézkedés a célkitőzés eléréséhez szükséges, a többi
víztest esetében az állapot javítását és fenntartását szolgálja.
Az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv (2007/60/EK) elıírja, hogy az árvízvédelmi kockázati tervek
készítése során (határidı 2015) figyelembe kell venni a VKI jó állapotra vonatkozó elıírásait. A VKI
alkalmazásakor, a rehabilitációs intézkedések tervezése során pedig az árvízi biztonság
szempontjaira kell tekintettel lenni . A VKI tehát egyrészt ökológiai követelményeket fogalmaz meg
az árvízvédelem számára, másrészt viszont az árterületek és hullámterek helyreállítása segíti az
árvízek levezetését.
8.3.3 A hidromorfológai viszonyokat jelentısen befolyásoló vízhasználatok
módosítása
Völgyzárógátas tározók létesítése, vízfolyások duzzasztása vagy zsilipekkel történı elzárása,
állóvizek vízszintszabályozása, a hajózást biztosító és kiszolgáló tevékenységek és létesítmények
olyan vízhasználatok, amelyek jelentısen befolyásolhatják a víztest ökológiai állapotát. Az
intézkedések célja a hosszirányú átjárhatóság, a vízállás és sebességviszonyok és az alvízi
szakaszok megfelelı vízjárásának helyreállítása érdekében ezeknek a vízhasználatoknak a
felülvizsgálata és szükség esetén módosítása/megszőntetése.
Felelısök:
KvVM, FVM, ÖM, NFGM, KHEM
Végrehajtásban érintettek:
 a vízfolyás és/vagy mőtárgy, kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat)
 vízhasználók (energiaipar, halászat, közlekedés)
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fenntartható vízhasználatra hazai jogszabályok vonatkoznak, EU Irányelv nincs. A nem
megfelelı minıségő és mennyiségő vízleeresztés, illetve duzzasztás kockázatossá teheti az alvízi
szakaszon a jó állapot fenntartását. Az alvízi, illetve a felvízi szakasz fajösszetétele között
különbség adódhat. A kikötık, víziutak a parti sáv zavartságát, a meder hidromorfológiai
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elváltozását okozhatják. Egyes állapotjavító projektek megvalósítására a ROP-okból támogatás
igénybe vehetı, szerezhetı, illetve a természetvédelmi célú projektek a KEOP-ból támogathatók.
b) további megvalósítandó intézkedések
Völgyzárógátas tározók esetében a hosszírányú átjárhatóság csak kivételes esetekben
biztosítható. A felülvizsgálat elsısorban a tározó funkciójának és üzemelési rendjének
ellenırzésére, értékelésére, illetve módosítására vonatkozik. A vízleeresztés felülvizsgálata is
ennek az intézkedésnek a része, de a probléma a fenntartható vízhasználatok körébe tartozik
(lásd 8.4. fejezet).
A Szerencs-patak alsó víztesten szükséges a Szerencsi Cukorgyári duzzasztó üzemeltetésének
módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével. (DU1
intézkedés) Amennyiben az üzemrend módosításával nem biztosítható az átjárhatóság, akkor
vizsgálni kell a hallépcsı, vagy megkerülı csatorna kialakításának lehetıségét. (DU3 intézkedés).
A Bársonyos-öntözı-fıcsatorna és a Taktaközi-öntözı-fıcsatorna esetében szükséges a zsilipek
üzemeltetésének módosítása a minimális beavatkozás elve a hosszirányú átjárhatóság
figyelembevételével (DU2 intézkedés.)
A Gilip-patak víztesten szükséges a Minoki-tározó hasznosításának, üzemeltetésének módosítása
az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével (DU4 intézkedés).
A hernád folyón létesült nagy mőtárgyak esetében részletes biológiai feltárás, és költség-haszon
elemzés alapján egyedileg kell dönteni az átjárhatóság biztosításáról, illetve annak módjáról
(elıkészítı fázis). Ebbe a körbe tartoznak a mellékfolyókra épült torkolati mőtárgyak is.
Megvalósításuk a helyigény miatt mőszaki akadályokba is ütközhet.
A Hernád folyón létesült, energiatermelési céllal épült duzzasztómővek, duzzasztott szakaszok
általában jelentıs emberi igények kielégítését szolgálják (energiatermelés, vízkivezetés,
medertározás), ezért elsısorban azt kell megvizsgálni, hogy az üzemelési rend módosításával és
a mőtárgy korszerősítésével megoldható-e az átjárhatóság (DU1 intézkedés Duzzasztók
üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság
figyelembevételével). A meglévı duzzasztómővek megfelelı kialakítású hallépcsıvel, vagy
megkerülı csatornával történı kiegészítése oly módon, hogy ez által a halak és a makro élılények
folyón történı hosszirányú mozgásuk, vándorlásuk akadálymentesen lehetıvé váljon (Hallépcsı,
megkerülı csatorna építése DU3, intézkedés)
A Garadna-patak és a Gönci-patak alsó víztestek esetében a fenéklépcsık surrantó jellegő
átalakításával, a hosszirányú átjárhatóságuk biztosításával a vízfolyások rehabilitációja keretében
kell foglalkozni (lásd 8.3.1. fejezet).
8.3.4 Állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációja
Állóvizek esetében a mederrehabilitáció célja fıként a megfelelı parti növényzónák kialakítása, a
vízfolyásokhoz hasonlóan a természetes fejlıdési folyamatok kereteinek biztosításával, amihez
esetenként a partvonal, illetve a kívánatos rézsőhajlás (vízmélység-változás) biztosításához
földmunkákra is szükség lehet. Az üledék egyszeri kotrásának általában vízminıségi okai vannak,
de jelentıs mértékben feliszapolódott állóvizek esetén szükség lehet hidromorfológiai (ökológiai)
célú kotrásra is.
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A jó ökológiai állapot biztosításának alapvetı feltétele a fenntartási munkák rendszeres elvégzése is,
ezért az állami fenntartású víztestek esetében szükséges a megfelelı finanszírozási források
biztosítása.

Felelısök:
KvVM, ÖM, FVM
Végrehajtásban érintettek:
 Állóvizek tulajdonosa, kezelıje.

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az intézkedések alapját a vizek hasznosítását, védelmét biztosító hazai szabályok, illetve a
kapcsolódó mőszaki szabványok jelentik. (EU Irányelv nincs.)
A parti sávra vonatkozó hazai szabályok elsısorban az árvízi biztonságot szolgálják és a
mederfenntartási munkálatok elvégzésének területigényét biztosítják. A parti sávban külterületen
csak gyepgazdálkodás folytatható. A hazai mőszaki és engedélyezési szabályok meglehetısen
általánosak, szabályozás továbbfejlesztésére további kiegészítı intézkedések bevezetése
szükséges.
Jelenlegi a szabályozás nem ösztönöz az ökológiai szempontok figyelembe vételére, ezért a
rendezett parttal rendelkezı állóvizek állapota nehezen javítható.
b) további megvalósítandó intézkedések
HA3: Állóvizek part menti sávjában a területhasználat ökológiai és vízminıség-védelmi szempontú
kialakítása és fenntartása
A vízpart és a szántóterületek elválasztása erdıs, bokros, füves területtel a lefolyással vagy széllel
terjedı szennyezések csökkentése, a gyomok terjedésének megakadályozása, a víztér
árnyékolása.
Érintett víztest: Alsózsolca I. kavicsbánya.

HM7: Állóvizek partjának rehabilitációja
Állóvizek partján a természetes partalakulatok helyreállítása, a növényzet természetes
fejlıdéséhez szükséges morfológia feltételek biztosítása.
Érintett víztest: Alsózsolca I. kavicsbánya

HM10: Állóvizek medrének fenntartása
A jelenlegi mederfenntartási gyakorlat felülvizsgálata ökológiai szempontok elıtérbe helyezésével.
Cél olyan mederfenntartási gyakorlat kialakítása, melynek során a tómederbıl csak a meder
természetes jellegét alapvetıen megváltoztató laza üledéket és biomasszát távolítják el, és a
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partvédelem ökológiai módozatai kerülnek elıtérbe. Fenntartó kotrás kizárólag azokban az
esetekben végezhetı, ha azt a víztest közérdekő használatainak megvalósítása feltétlenül igényli.
Érinett víztestek: Kengyel tó, Tiszalúci Holt-Tisza.

Az állóvizek parti sávjának és medrének rehabilitációjával kapcsolatban javasolt intézkedéseket
mutatja be a 6-1. melléklet.

8.4

Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, a vizek mennyiségi
állapotának javítása

A vízkivételekkel, illetve vízelvonással járó beavatkozások jelentısen megváltoztathatják a folyó
vízjárását, a felszín alatti vizek esetében pedig a természetes rendszerek (források, vízfolyások,
szárazföldi élıhelyek) vízellátását. A fenntartható vízhasználatok elısegítése alapvetıen
szabályozásokon keresztül valósíthatók meg. A hatások mérséklését, a fenntarthatóság
kritériumainak betartását biztosítja a vízfolyásokat, állóvizeket és felszín alatti vizeket érintı
közvetlen vízkivételek szabályozása, a területi vízvisszatartás növelése, a csatornák felszín alatti
vizeket megcsapoló hatásának csökkentése, a tározók üzemeltetése az alvízre vonatkozó
ökológiai szempontok figyelembevételével és a takarékos vízhasználati módok elterjesztése.
8.4.1 Fenntartható felszíni vízhasználatok megvalósítása a mederben hagyandó
vízhozam figyelembevételével
Felelısök:
KvVM, FVM, ÖM, NFGM
Végrehajtásban érintettek:
vízfolyások, víztározók kezelıje (KÖVIZIG, társulat, önkormányzat),
ipar, mezıgazdaság, víziközmővek, egyéb vízhasználók
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fenntartható vízhasználatok ökológiai alapelveit a VKI rögzíti: mind a felszíni, mind a felszín alatti
vizek esetében érvényes, hogy a vízhasználatok (vízkivételek vagy egyéb vízelvonással járó
vízhasználatok) nem befolyásolhatják jelentıs mértékben a víztıl függı ökoszisztémák állapotát. A
hazai jogszabályok közül a Vízgazdálkodásról szóló Törvény már a VKI hatályba lépése elıtt
rögzítette az alapelveket, valamint a vízigények kielégítésének sorrendjét. A Természetvédelmi
Törvény elıírja az ökológiai vízkészlet biztosítását. A vizek használatát szabályozó eszköz a
vízkészlet-járulék.
b) további megvalósítandó intézkedések
A fenntartható – az ökológiai szempontok figyelembevételével becsült – mederben hagyandó
vízhozam, és az ennek alapján becsült felszíni hasznosítható vízkészlet a vízjogi engedélyezés
alapja. Ahol a mederben hagyandó vízhozam jelenleg nem biztosított, ott a vízfelhasználás helyén
víztakarékosságot elısegítı intézkedések megvalósításával, új vízkivételi helyek (esetleg új
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vízbázis) igénybevételével, továbbá a vízhasználatok
felszámolásával biztosítható a jó állapot (FE1).

hatósági

szintő

korlátozásával,

További feladat azoknak az engedélyeknek a felülvizsgálata, amelyek mögött nincs tényleges
használat (pl. az évek óta VKJ-mentes vízhasználatok nincsenek ösztönözve arra, hogy a
ténylegesen szükséges vízigény legyen lekötve a víztest vízkészletébıl), valamint az engedély
nélküli vízkivételek visszaszorítása (FE3).
A vízfolyás víztest ökológiai állapotától függetlenül alkalmazadó általános intézkedésként jelenik
meg a vízhasználatok módosítására vonatkozó (FE1), illetve az engedély nélküli vízkivételek
megszüntetését és legalizálását célzó intézkedés (FE3).

DU4: Völgyzárógátas tározók hasznosításának, üzemeltetésének
szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével.

módosítása

az

alvízi

A völgyzárógátas tározók esetében vizsgálni kell, hogy a vízleeresztések mennyire felelnek meg
az alvízi mederszakasz ökológiai követelményeinek, illetve az alsóbb vízhasználatok vízigényeinek.
Kisvízi idıszakban a tápláló vízfolyáson érkezı vízhozamnak megfelelı mennyiséget az alvíz felé
tovább kell engedni. A tápláló vízhozam teljes visszatartása (horgászati és halászati hasznosítású
tározók esetében igen gyakori probléma) csak a VKI követelményei szerinti, a mentességekre
vonatkozó elemzések alapján engedhetı meg hosszú távon.
A víztározókat úgy kell üzemeltetni, hogy azok biztosítsák az alvízi szakaszok vízigényét,
különösen a kisvízi idıszakokban. Ez jelenleg a Gilip-patak esetében a Monoki-víztározó miatt nem
biztosított, a tározó alatti hosszabb-rövidebb mederszakasz kisvizes idıszakban kiszárad.
Elvégzendı feladat a DU4 intézkedések megvalósíthatósági vizsgálatának elkészítése. Az
elkészített megvalósíthatósági vizsgálatok eredményeinek ismeretében a javasolt tározókra
végrehajtandó a DU4 intézkedés.

FE1: Vízhasználatok módosítása.
A vízhasználat korlátozása esetén az új vízkivételi helyek igénybevétele vagy víztakarékos eljárás
alkalmazása a vízhasználó feladata, a „használó fizet” elv alapján. A vízhasználók teherviselı
képességét figyelembe véve az új jogszabályi feltételekhez történı alkalmazkodást segíteni
szükséges (pl. türelmi idıvel, pénzügyi ösztönzéssel).
Az új vízkivételi helyek igénybevételére, illetve vízhasználat felszámolására vonatkozó
intézkedések, szabályozások eredményeként a vízhasználók mőszaki beruházásokat
valósíthatnak meg.
Érintett víztest: Bársonyos-öntözı-fıcsatorna.

8.4.2 Fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása igénybevételi
határértékekre alapozva
A fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása (FA1-intézkedés) alapvetıen
szabályozás jellegő (az igénybevételi korlátok meghatározásán keresztül), a korlátozásokon
keresztül alapvetıen a vízhasználó feladata a víztakarékosságot elısegítı intézkedések
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megvalósítása (FE2-intézkedés) vagy korlátozás esetén új vízkivételi helyek igénybevétele (FE3intézkedés). A hıhasznosításra használt vizek minısége megengedi, hogy azt a vízkivétellel
érintett vízadó összletbe visszasajtolják, ezért azok visszasajtolása kötelezı. A visszasajtolásra
alkalmas technológiákat Magyarországon be kell vezetni, alkalmazását támogatni kell (FA2intézkedés). További feladat az engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása (FA3-intézkedés) a
felszín alatti vizek mennyiségi védelme érdekében.
Az alegységen lévı sp.2.8.1, p.2.8.1, sp.2.8.2 és p.2.8.2 víztestek mennyiségi szempontból
bizonytalanok a vízmérleg teszt alapján. A közvetett és közvetlen vízkivételek közel egyenlıek a
hasznosítható vízkészlettel. A bizonytalan víztestek elsı intézkedései között szerepelnek a
kiegészítı elemzések, feltárások, modellezés (ÁT1-, ÁT3-intézkedés), amelyek a pontosabb
számításokat teszik lehetıvé. Ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedések a bizonytalanságnak
megfelelıen az elıvigyázatosságot szolgálják.
Az sp.2.8.1 és p.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély porózus és porózus víztestek esetében a
mennyiségi bizonytalanság megszőntetése a nagy igénybevétel és a felszín alatti vizek hosszabb
regenerációs ideje miatt idıbeni derogációval érhetı el.
Az sp.2.8.2 és p.2.8.2 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy sekély porózus és porózus víztestekre jellemzı
intézkedési javaslatokat a 2-17 Hortobágy-Berettyó alegységi terv tartalmazza.
A fenntartható vízhasználatok megvalósulását a hazai szabályozás segíti elı (EU Irányelv ezt nem
tárgyalja). A hazai szabályozás elıírja a felszín alatti víztestek jó mennyiségi állapotának
biztosítását, és ennek érdekében víztestenkénti és ezeken belüli igénybevételi korlátok
meghatározását, amelyeket a VGT-ben kell rögzíteni. Az igénybevételi korlátok meghatározására
vonatkozó módszertan a VGT keretében kerül kialakításra. Kötelezı elıírás a hıhasznosításra
használt vizek visszasajtolása. A vizek használatát szabályozó gazdasági eszköz a vízkészletjárulék.
A bevezetett intézkedések további fenntartása a felszín alatti vízkészletek minıségének további
javulását, az elért állapot megtartását, a vízkészlettel történı tervezett gazdálkodás a felmerülı
igények kielégítését eredményezik.
Megvalósító, költségviselı:
−

Vízhasználók

Megfelelıség: A jogszabály lehetıséget teremt a fenntartható felszín alatti vízhasználatok
igénybevételi korlátok alapján történı szabályozásra, de azok ezidáig nem kerültek kidolgozásra. A
VGT pótolta ezt a hiányosságot. A termálvízkincs gazdasági hasznosítása egyre nagyobb igény
(megújuló erıforrás), éppen ezért az ökológiai szempontok erıteljesebb érvényesítésére lenne
szükség. Az engedély nélküli tevékenységek is elıfordulnak, kockáztatva ezzel a felszín alatti
vizek megfelelı mennyiségi és kémiai állapotát, azokat a jelenlegi hatósági eszközök nem minden
esetben képesek visszaszorítani. A vízkészletjárulék rendszere ott szorul továbbfejlesztésre, ahol
a vízkészletek nem elegendıek a vízigények kielégítésére (pl. termálvíz)

8.5

Megfelelı ivóvízminıséget biztosító intézkedések

A megfelelı ivóvíz biztosítása a VKI szerint is kiemelt, általános érvényő feladat. Három
részfeladatra bontható:
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(i) megfelelı vízkezeléssel biztosítani az ivóvízminıséget,
(ii) óvni a vizeket a szennyezésektıl, olyan mértékben, hogy az emberi hatásra bekövetkezı
vízminıség változások ne igényeljék a technológia megváltoztatását,
(iii) hosszú távon biztosítani kell a megfelelı mennyiségő vízkészletet.
Ebben a fejezetben elsısorban az elsı két pontot tárgyaljuk, a harmadikat csak érintılegesen.

8.5.1 Ivóvízminıség-javító program végrehajtása
Magyarország 2001-ben vezette be az Ivóvízminıség-javító Programot az EU Ivóvíz Irányelvének
végrehajtása érdekében (Vízkezelési technológia vagy áttérés másik vízbázis használatára az
ivóvízminıség biztosítása érdekében /Ivóvízminıség-javító Program/ IV1). A távlati cél az, hogy
2013-ig az egész ország közüzemi vízellátásában felszámoljuk az egészséget befolyásoló
valamennyi ivóvízminıségi problémát17.

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
Az ivóvízminıség-javító Program végrehajtása folyik. A program keretében különbözı
megoldásokkal (vízkezelési technológia vagy kistérségi rendszerek alkalmazása vagy áttérés
másik vízbázisra) lehet a megfelelı ivóvízminıséget biztosítani.
Megvalósító, költségviselı:
− Önkormányzatok. A Program végrehajtását az állam támogatja.
Megfelelıség: költség-hatékony térségi rendszerekkel a vízellátás biztonsága javulna és a
Program költségei is csökkennének, ami a vízdíjak növelését is mérsékelné.

b) további megvalósítandó intézkedések
2015-ig megvalósuló intézkedések
A tervezési alegységben összesen 34 település (Abaújlak, Alsógagy, Bekecs, Boldogkıújfalu,
Boldogkıváralja, Csenyéte, Fáj, Felsıgagy, Felsıvadász, Fony, Gagyapáti, Gagybátor, Golop,
Hejce, Hernádbőd, Hernádcéce, Korlát, Kupa, Litka, Nagykinizs, Nyésta, Prügy, Szentistvánbaksa,
Szerencs, Taktakenéz, valamint Hegymeg, Lak, Monaj és Selyeb, továbbá Csobád, Ináncs,
Kázsmárk, Léh és Rásonysápberencs) érintett ivóvízminıség-javítással. Ezeken a településeken a
jelenleg szolgáltatott ivóvíz minısége a vízbázis jellegébıl adódóan határérték felett tartalmaz
arzén, ammónium, valamint vas- és mangán ionokat.
Az alegységhez tartozó h.2.8 Cserehát-Hernád-vízgyőjtı hegyvidéki víztesten
található
települések: Abaújlak, Alsógagy; Csenyéte, Fáj, Felsıgagy, Felsıvadász, Gagyapáti, Hegymeg,
Kázsmárk, Kupa, Lak, Léh, Monaj, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb,

17

A vas és a mangán nem okoz egészségügyi problémát, így azok a vízmővek, ahol „csak” ez esik kifogás alá, nem
tartoznak az EU által támogatott Ivóvíz-minıség Javító Program kereteibe.
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A p.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy porózus víztesten található települések: Bekecs, Csobád,
Hernádcéce, Ináncs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa
A h.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyőjtı hegyvidéki víztesten
Boldogkıújfalu, Boldogkıváralja, Fony, Golop, Hejce, Korlát, Szerencs,

lévı

települések:

Az sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély porózus víztesten lévı települések: Hernádbőd.
A p.2.8.2 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy porózus víztesten található települések: Prügy.
A h.2.5 Bükk, Borsodi.dombság – Sajó-, Hernád-vízgyőjtı hegyvidéki víztesten található
települések: Gagybátor, Litka.
Az érintett települések közül 25 "Az Észak-Magyarországi Régió településein élı lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" címő projektben szerepel, amely a KEOP7.1.3.0 pályázati konstrukció 1. fordulójában támogatást nyert.
A települések ivóvízminıség-javítására vonatkozó mőszaki tervdokumentációk jelenleg készülnek.
A tervezett beavatkozásokat várhatóan 2013-ig befejezik.
Hegymeg, Lak, Monaj és Selyeb esetében az ivóvízminıség-javításra vonatkozó tervek jelenleg
készülnek. Az önkormányzatok a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a KEOP 1.3.0.
konstrukcióra benyújtott pályázattal kívánják elnyerni.
Csobád, Ináncs, Kázsmárk, Léh és Rásonysápberencs vonatkozásában az ivóvízminıség-javítás
pályázati elıkészületei jelenleg folyamatban vannak, tervek, pályázati dokumentumok még nem
készültek. Az önkormányzatok a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet szintén a KEOP
1.3.0. konstrukcióra benyújtott pályázattal kívánják elnyerni.

8.5.2 Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása
Az ivóvízbázis-védelmi intézkedés célja az emberi tevékenységbıl származó szennyezések
megelızése, a természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített
vízmővek környezetében és a jövıbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok területén (IV2).
Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása folyamatban van.
Az alegység területén az Ivóvízbázis-védelmi Program keretében lezárult diagnosztikák:
-

Bıcs-Sajóládi Vízmő ÉRV Zrt. X/B. telep (üzemeltetı: ÉRV Zrt.) A vízbázis utánpótlódási
területén triklór-etilén szennyezés található, ezért üzemeltetése esetén védıkutakat kell
termeltetni. Jelenleg a vízmő tartalék, mert a mennyiségi igényt az üzemeltetı a vízbázis
termelése nélkül is ki tudja elégíteni. A védıidom határozatot 2008. évben adták ki.

-

Encs Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Felsıdobsza Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.) A védıterületen belül található
üdülıterület csatornázatlansága a vízkészlet minıségének romlását eredményezheti. A terület
szennyvízhálózatának kiépítése jelentené a vízbázis biztonságban tartását. A védıidom
határozatot 2005. évben adták ki.
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-

Hernádnémeti, ÉRV Zrt. X. telep (üzemeltetı: ÉRV Zrt.) A vízbázis partiszőréső, ezért
vízminıségét befolyásolja a Hernád vízminısége. A kitermelt víz kezelést igényel: vas-,
mangán-, ammónia- és savtalanítás történik. A védıidom határozatot 2003. évben adták ki.

-

Szikszó Városi Vízmő (Szikszó-Víz Kft.) A vízbázis talajvízkészlete nitráttal terhelt, ezért a
vízminıség nem megfelelı. A talajvízkutakat kivonták a termelésbıl.

-

Tokaj Kistérségi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.) A kitermelt víz kezelést igény: vas-,
mangán- és gáztalanítás, valamint ammóniamentesítés történik.

Az alegység területén található nem sérülékeny vízbázisok, melyek hidrogeológiai védıidom
határozattal rendelkeznek:
-

Abaújlak Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Fúlókércs Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Hernádpetri Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Kupa Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

Az alegység területén található sérülékeny földtani környezetében lévı ivóvízbázisok, melyek
diagnosztikája még nem kezdıdött el:
-

Bekecs Körzeti Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Detek Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Felsıvadász Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Gadna Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Golop Körzeti Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Gönc Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Kéked Községi Vízmő (üzemeltetı: Zempléni Vízmő Kft.)

-

Korlát Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Pere Hideg-forrás (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Sima Községi Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Szerencs Körzeti Vízmő (üzemeltetı: GW-Borsodvíz Kft.)

-

Telkibánya Hét-forrás (üzemeltetı: Zempléni Vízmő Kft.)

Az alegység területén található távlati vízbázisok:
-

25.1 Tokaj-Tiszaladány. A vízbázis diagnosztikája lezárult. A védıidom határozatot még nem
adták ki.

Az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásán túl nincs szükség további intézkedésre.

Megvalósító, költségviselı:
A vízbázis védelmi program megvalósítója és költségviselıje egyfelıl a vízmő tulajdonosa
(önkormányzat, állam) és üzemeltetıje. Az önkormányzati és állami feladatok megvalósítását az
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állam támogatja (KEOP). A szennyezések csökkentését szolgáló intézkedések esetén a
vízbázisvédelmi program megvalósítója és költségviselıje a szennyezés okozója (gazdák, ipar
stb).
Megfelelıség: Még nincs mindenhol biztonságba helyezési terv (diagnosztika még folyik). A
biztonságba helyezés feladatainak megvalósulása lassan halad (finanszírozás és szabályozás
hiányosságai, ellenérdekek stb. miatt)

8.6 Vizes élıhelyekre és természeti értékei miatt védett területekre
vonatkozó egyedi intézkedések
Ezen fejezet tartalmazza a védett területekkel kapcsolatos speciális intézkedéseseket (kivéve az
ivóvízbázisok védıterületeit és a nitrát- és tápanyag-érzékeny területeket).

8.6.1 Védett természeti területek speciális védelme
Felelısök:
KvVM, ÖM
Végrehajtásban érintettek:
 állam (Nemzeti Parkok), önkormányzatok
 vízfolyások, állóvizek, mellékágak, hullámtéri holtmedrek kezelıje
 vízhasználók, gazdálkodók

a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A madárvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelıen hazánkban rendszeresen elıforduló fajok
élıhelyeit figyelembe véve kerültek kijelölésre a Különleges Madárvédelmi Területek. Az élıhelyvédelmi irányelvnek megfelelıen pedig az élıhelyek, növény-, illetve állatfajok elıfordulása
alapján a Különleges Természetmegırzési Területek kerültek kijelölésre.
Natura 2000 területen bizonyos tevékenységek végzéséhez a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges, így többek között a gyep feltöréséhez, átalakításához; bizonyos
fakivágásokhoz, száznál több fı részvételével zajló sportesemény rendezéséhez, vagy
sporttevékenység folytatásához.
A gyepterületek fenntartására vonatkozó korlátozások ellentételezésére
gyepterületeken gazdálkodók számára az ÚMVP kompenzációt biztosít.

a

Natura2000

Az intézkedés megvalósítása folyamatban van, az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges a
továbbiakban:
−

A Natura 2000 fenntartási tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályok
megalkotása szükséges.

−

A NATURA 2000 területekre vonatkozóan fenntartási tervek kidolgozása is szükséges a
kormányrendelet szerinti tartalommal (ezek megvalósítására az ÚMVP forrást biztosít).
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Jelenleg folyamatban van a „Takta-övcsatorna természetvédelmi rehabilitációja Kesznyéten és
Tiszalúc között” címő, KEOP-7.3.1.1-2008-0008 azonosító számú projekt megvalósításának
elıkészítı szakasza (tervezés, engedélyeztetés). A projekt megvalósítása 2010-2011-re tehetı.
A projekt keretén belül a jó állapotú víz megteremtése és megtartása céljából alternatív vízpótlási
lehetıség kiépítése, a meder iszaptalanítása, a part magassághiányának megszüntetése valósul
meg. A talaj és mezıgazdasági kemikáliák bemosódásának megakadályozása céljából a part
védızónájában a szántók megvásárlása, ott a zóna kialakítása történik (gyeptelepítés, erdısítés).
A projekt célja a Takta-övcsatorna, Sajó torkolat és Tiszalúci közút közötti szakaszán a meder
természetvédelmi célú rehabilitációjának megvalósítása. A projekt keretében elkészült az érintett
csatorna szakasz ökológiai állapotfelmérése, geodéziai felmérése, az elızetes vizsgálati
dokumentáció, mely alapul szolgál a mederrehabilitációs munkák tervezéséhez és a jelenlegi
ökológiai állapot megismeréséhez. Az ökológiai állapotfelmérés figyelembe vételével
(alkalmazható technológia, iszapelhelyezés, munkavégzés idıpontja, stb.) tervezett megvalósítani
a mederbıl az iszapkitermelés a nagymértékő eutrofizáció megakadályozása érdekében, mivel az
a védett növények és élılények életterét veszélyezteti. Kesznyéten és Tiszalúc közigazgatási
határa közelében természetvédelmi céllal 1 db fenékgát beépítése tervezett, mellyel a nyári
idıszakban lehetıvé válik a víz frissítése, az oxigénhiányos állapot megakadályozása.

Megvalósító, költségviselı:
A Magyar Állam, illetve az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

b) további megvalósítandó intézkedések
VT1: Élıhelyek állapotának felmérése, a károsodás okainak feltárása, jelentısen károsodott víztıl
függı élıhelyeknél kezelési, fenntartási terv kiegészítése, készítése, javaslatok további
intézkedésekre
Az országosan védett és Natura 2000 területeken található, vizektıl függı élıhelyek állapotának
felmérése, a károsodás okainak feltárása elısegíti e területek hatékony védelmét. Ezek alapján
kerülhet sor a jelentısen károsodott víztıl függı élıhelyek kezelési, fenntartási terveinek
kiegészítésére, elkészítésére, a további intézkedésekre vonatkozó javaslatok elıkészítésére.
Érintett víztestek: Kengyel tó, Tiszalúci Holt-Tisza, Takta-övcsatorna dél

FI4: Természetes vizekre vonatkozó jó halászati és horgászati gyakorlat megvalósítása
Az intézkedés célja, hogy megakadályozza az ıshonos halfauna csökkenését. A túlzott mértékő
telepítés az ıshonos halfauna állományának csökkenését okozza, a befogadó vízfolyásban is.
Haltelepítés csak akkor történhet, ha ennek szükségességét állományfelmérı halászatok igazolják,
és akkor is csak ıshonos, a víztérre jellemzı halfajok telepítésére kerülhet sor. Ezeket az elveket
minden természetes és oda torkolló mesterséges víztest halászati üzemi tervében érvényre kell
juttatni.
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Érintett víztestek: Bársonyos-öntözı-fıcsatorna, Hernád alsó, Hernád felsı, Kis-Hernád a Béluspatakkal, Szerencs-patak felsı, Szerencs-patak alsó, Takta-övcsatorna észak, Taktaközi-öntözıfıcsatorna, Tiszalúci Holt-Tisza.

A vizes élıhelyekre javasolt intézkedéseket mutatja be a 8-1 táblázat és 6-1. melléklet.
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8-1. táblázat: Károsodott védett természeti területekre vonatkozó intézkedések
Az élıhely vagy élıhelycsoport (típus) neve

Védett területek neve, kódja,
a védelem szintje

A károsodás
oka

Prioritás

Intézkedések víztestenként

1
Hernád-völgy és Sajóládi-erdı (SCI)
Hernád folyó duzzaszómő
alatti és feletti szakaszai
Zempléni-hegység a Szerencsidombsággal és a Hernád-völggyel (SPA)
Kesznyéteni Sajó-öböl HUBN20069
(jKJTT)
Takta-övcsatorna torkolat és
Tiszalúci közúti híd közötti
szakasz

Kesznyéteni Sajó-öböl HUBN10005
(KMT)
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet
232/TK/90 (TK)
Tiszalúc sziget (ex lege láp)
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A
duzzasztómővek
nem
rendelkeznek
hallépcsıvel,
vagy nem
megfelelı a
hallépcsı.
Meder
feliszapoltsága,
benıttsége,
mezıgazdasági
terüeltekrıl
tápanyag
bemosódás,
belterüelteek
szennyezı
hatása, stb.

Hernád alsó (AEP579):
1.) Bıcsnél elkerülı csatornás, denkpáli típusú hallépcsı
megépítése. (DU3)
2

Hernád felsı (AEP580):
1.) Felsıdobszánál és Gibártnál elkerülı csatornás, denkpáli típusú
hallépcsı megépítése. (DU3)

3

Intézkedési program

Takta-övcsatorna dél (AEQ 030)
1.) Mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon (HM2)
2.) Élıhelyek feltárása, kezelési tervek készítése (VT1)
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8.6.2 Természetes fürdıhelyekre vonatkozó speciális intézkedések
Felelısök:
KvVM, ÖM, EüM
Végrehajtásban érintettek:
 fürdıhely üzemeltetıje
 vízhasználók
a) jelenleg érvényben lévı intézkedések
A fürdıvizek minıségérıl EU Irányelv rendelkezik. A hazai szabályozás – összhangban az EU
irányelvével – meghatározott szabályok alapján kijelöli a fürdıvizeket és védıterületeit,
környezetminıségi határértékeken alapulva biztosítja a fürdıvizek megfelelı minıségét, és
biztosítja a megfelelı tájékoztatást.
b) további megvalósítandó intézkedések
Folyamatos feladat a fürdıvizek minıségének biztosítása, a fürdıvízként kijelölt vizek megfelelı
vízminıségének elérése illetve fenntartása, illetve a fürdıvíz-gazdálkodási intézkedések
meghatározása és végrehajtása. Ide tartozik a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó kibocsátás
szabályozás (elsısorban többlet-fertıtlenítés), üdülıterületek csatornázása, a védıterületek
kijelölése a jelenlegi szabályozás alapján, valamint a fürdıvíz minıségének biztosítása, ill. az
eliszaposodás lelassítása érdekében megvalósítandó kotrás, szárazulat kialakítás, esetleg
mőtárgyak létesítése. Újabb szabályozási intézkedés nem szükséges.
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9

Kapcsolódó térségi programok és tervek

A Víz Keretirányelv elıírja, hogy jegyzéket és tartalmi összefoglalót szükséges készíteni a
vízgyőjtı kerületre készült bármely egyéb, részletesebb programról és gazdálkodási tervrıl, amely
egyes részvízgyőjtıkkel, szektorokkal, a víztípusok problémáival foglalkozik. Az elıírás célja, hogy
a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés során figyelembe legyenek véve a különbözı régiók környezeti
viszonyai, gazdasági és szociális fejlettsége, valamint az intézkedési terv hozzájáruljon a régiók
kiegyensúlyozott fejlıdéséhez.
A vízgyőjtı-gazdálkodási terv készítésekor alkalmazkodni kell más direktívák által meghatározott
szakpolitikai elıírásokhoz is, hiszen azok jogilag egyenrangúak a vízügyi politikát meghatározó Víz
Keretirányelvvel. Célszerő ezért a víz védelmének és a fenntartható gazdálkodásnak a közösségi
politika más, olyan területeibe való integrálása, mint az energia-, a közlekedés-, a mezıgazdasági,
a halászati, a regionális és idegenforgalmi politika. Ennek a tervnek alapot kell biztosítania a
folyamatos párbeszédhez és a fokozottabb integrációra törekvı stratégiák fejlesztéséhez.
Annak érdekében, hogy a különbözı szakterületek célkitőzéseit megismerjük felmértük a
szakpolitikai határozatokat, országos stratégiákat és programokat. A programok gyakorlati
megvalósítása projekteken keresztül történik, ezért összegyőjtöttük a vízgyőjtıkkel kapcsolatos
országos, regionális és területi projekteket is. Az alegységi szintő programok, tervek és projektek
listáját a 9-1. melléklet tartalmazza.
A projektek elemzése során, miután a VKI szempontjából nem relevánsakat kizártuk a
vizsgálatból, öt kategóriába csoportosítottuk a projekteket:
1) VKI célkitőzéssel megegyezı
2) VKI célkitőzést támogató
3) VKI szempontjából semleges
4) VKI célkitőzést akadályozó
5) VKI célkitőzéssel ellentétes
A stratégiák, illetve programok elemzése ezen az általános szinten félrevezetı lehet, hiszen annak
értékelése, hogy az adott ágazati célkitőzés milyen mértékben befolyásolja a vizek állapotát csak
az egyes projektek részletes hatás vizsgálatával lenne lehetséges. Általában még egy projekten
belül is több elem, tevékenység valósul meg, amelyek hatása különbözı. Viszont ma már minden
programról elmondható, hogy a környezet védelme és a fenntartható fejlıdés kötelezıen
alkalmazott horizontális elvárás.
Az alábbiakban a vízgyőjtı-gazdálkodási terv készítése során figyelembe vett (releváns)
programok, stratégiák, tervek összefoglaló értékelése található. A VKI célkitőzéssel megegyezı
programokról, mivel azok „beemelésre” kerültek a VKI intézkedési programba, a 8. fejezetben
részletes leírás is található.
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9.1

Környezet és Energia Operatív Program

A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje
hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminıségét és a gazdaság környezeti
folyamatokhoz történı alkalmazkodását. A KEOP prioritások a következık:
Egészséges, tiszta települések
Vizeink jó kezelése (VKI intézkedések prioritási tengelye)
Természeti értékeink jó kezelése
A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
Hatékonyabb energia-felhasználás
Fenntartható életmód és fogyasztás
A KEOP számos vízgyőjtı-, vízgazdálkodási célkitőzést tartalmaz, így a VKI részét képezı alap-,
vagy kiegészítı intézkedések, illetve elsısorban az EU által már a VKI elıtt megalkotott
jogszabályok hazai végrehajtását szolgálják:
szennyvízkezelés,
ivóvízminıség-javító program,
vízbázis-védelem,
környezeti kármentesítés,
hulladékgazdálkodás
monitoring fejlesztés, stb.
bizonyos kiemelt területeken lévı vízvédelmi fejlesztések (Ráckevei-Soroksári Duna-ág, FelsıDuna, Szigetköz hullámtéri és mentett oldali vízpótlás, Kis-Balaton, Balaton, Fertı-tó, Tisza-tó,
Velencei-tó),
élıhelyvédelem,
e-környezetvédelem

Projektnév: Gönc Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje
Rövidített név: KEOP-7.1.2.0
Gönc városban az 1960-as években épült a 80 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep és 1,83
km hosszú szennyvízcsatorna hálózat. Ez a település lakosságának kevesebb, mint 7%-át érinti,
amely arány jelen keretek között nem növelhetı. Jelenleg 753 ingatlan rendelkezik elavult
közmőpótló berendezésekkel és 52 ingatlan van az üzemelı csatorna hálózatba bekötve. A nem
csatornázott közintézmények és lakóházak szennyvizét közmőpótló mőtárgyakban helyezik el.
A terepviszonyok figyelembevételével döntıen gravitációs szennyvízelvezetı rendszer kialakítását
tervezik.
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A javasolt változat esetén a szennyvíztisztítás mechanikai és biológiai technológiával, ezen belül
nitrifikációval és elırekapcsolt denitrifikációval, kaszkádátfolyású fluid és fixágyas reaktorokban
vegyszeres koagulációval, UV lámpás csírátlanítással, a keletkezı primer iszap stabilizálásával,
sőrítésével és víztelenítésével történik.
Projekt tervezett befejezése: 2010.05.31

Projektnév: Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek
szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztító-telepének kiépítése
Rövidített név: KEOP-7.1.2.0
A projekt keretében Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok településeken megvalósul a
szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás. A települések a Hidasnémeti központú
agglomerációhoz (2000-10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen) tartoznak.
A szennyvízelvezetésének és biológiai tisztításának megvalósításával a három település teljes
lakosságának (2038 LE), továbbá a községben mőködı intézményeknek, vállalkozásoknak
megoldódnak a szennyvízelvezetésbıl adódó problémáik.
A beruházás eredményeként 1734 db ingatlan, 2038 fı számára megoldható a szennyvízelvezetés.
A három község belterülete összesen 34,6 km2, ahol 100%-os csatornázottságot kívánnak
megvalósítani. A preferált változat alapján a tisztított szennyvíz befogadója a Hernád-folyó.
Projekt tervezett befejezése: 2009.11.15

Projektnév: Szennyvízelvezetõ rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és
Taktaszada községekben
Rövidített név: KEOP-7.1.2.0
A projekt tárgya a Taktaharkány és Taktaszada községekben megvalósuló teljes lakossági
szennyvíz elvezetı és tisztító rendszer kiépítése.
A beruházás várható eredménye Taktaharkányban 4.164 fı lakos számára, illetve Taktaszadán
2.142 fı lakos számára az alapvetı kommunális szolgáltatás biztosítása (összesen 6.306 fı). A
megvalósult beruházással a bel- és árvízzel veszélyeztetett Taktaköz két községében oldódik meg
a lakossági szennyvíz elvezetése és tisztítása 226,14 ha, valamint 153 ha, azaz 379,14 ha
összterületen.
Projekt tervezett befejezése: 2011.01.31

Projektnév: Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a szennyvíz elvezetése és ártalommentes
tisztítása Tiszalúc Nagyközségben
Rövidített név: KEOP-7.1.2.0
A projekt keretében megvalósul Tiszalúc Nagyközségben a szennyvízelvezetés-és tisztítás.
Jelenleg a Tiszalúcon keletkezı szennyvizeket zömmel elszikkasztják, vagy zárt szennyvíztáró
medencébe győjtik, majd szippantó kocsikkal szállítják el a kijelölt leürítı helyekre.
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A zárt szennyvíztározó medencék gyakran nem vízzáróak, belılük a szennyvíz a talajba, onnan a
talajvízbe kerül (ezzel a talaj és a rétegvizek elszennyezését, elnitrátosodását okozva).
A projekt keretében szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma: 1393 db, a
szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya 80 %, az élıre kötési arány 75 %. A preferált
változat esetében az 1 ingatlanra esı csatornahossz 17 m/ingatlan,1 km csatornahosszra esı
lakosok száma:158 fı/km. A tiszalúci kommunális szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és
ártalommentes tisztítása – a kialakítandó szennyvíztelepen – hozzájárul a települési tisztítatatlan
szennyvizek és települési folyékony hulladék kezeléséhez.
Projekt tervezett befejezése: 2011.01.31

Projektnév: Az Észak-Magyarországi Régió településein élõ lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátásának biztosítása
Rövidített név: KEOP-7.1.3.0
A projekt keretében 8 db B.A.Z. megyei kistérséget átfogó komplex ivóvízminıség javítására
irányuló beruházás elıkészítése valósul meg, amely Szerencs városa mellett közvetlenül 48
további települést érint, míg közvetve 32 település érintett a projektben.
A beruházás közvetlen célja: a Közép-borsodi régióban a projektben résztvevı települések
ivóvízminıség-javítását célzó beruházásának megvalósítása vízátvétellel, a meglévı regionális
ivóvízellátó rendszerekre történı felfőzéssel, kistérségi, illetve regionális rendszerek bıvítésével,
egyedi rendszerek létesítésével; felszíni- és felszín alatti vizek védelme; egészséges ivóvízzel
ellátott lakások számának növelése;
Projekt célcsoportja: a fejlesztéssel érintett települések lakossága 100274 fı; a településeken
mőködı közintézmények; közvetetten a magyar társadalom, illetve a településeken átutazók,
turisták.
Projekt tervezett befejezése: 2011.02.28

9.2

Regionális Operatív Programok

A regionális operatív programok legfontosabb céljai a következık:
a regionális gazdasági versenyképesség erısítése,
a régiók turisztikai vonzerejének növelése,
a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi környezeti
állapot javítása,
az energiatakarékosság és -hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának
ösztönzése,
települések átfogó, integrált fejlesztése,
a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése,
a társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
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A kiegyensúlyozott területi fejlıdést szolgálják a városi fejlesztési pólusok kialakítása, a vidék
integrált, fenntartható fejlesztése, az elmaradott térségek felzárkóztatási programjai, valamint a
Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése.
Ezeket a beavatkozásokat hét regionális operatív program foglalja keretbe, melyek a következık:
Dél-alföldi OP, Dél-dunántúli OP, Észak-alföldi OP, Észak-magyarországi OP, Közép-dunántúli OP,
Közép-magyarországi OP, Nyugat-dunántúli OP.
A regionális operatív programok finanszírozzák a következı VKI-t érintı fejlesztéseket:
belterületi bel- és csapadékvíz-rendezés,
szennyvízkezelési rendszerek hálózatrekonstrukciós munkái
a 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes mőszaki
megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerő egyedi szennyvízelhelyezés
kislétesítmények elınyben részesítésével az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási
Program részeként; a települési folyékony hulladékok tengelyen történı elszállítása és
kezelésének megoldása
a szennyezett területek kármentesítése a település-rehabilitáció és gazdaságfejlesztés részeként,
barnamezıs beruházásokhoz kapcsolódva
dögkutak rekultivációja.
földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja
települési szilárd hulladék lerakók helyi szintő rekultivációja, kivéve olyan rekultivációs projektek,
amelyek területe régiós határokon túlnyúlik, és értékük meghaladja a 650 millió Ft-ot. Ezek nagy
részben (80%) már jóváhagyott és megvalósítás alatt álló ISPA és Kohéziós Alap projektek
rekultivációs részei, illetve olyan hulladékgazdálkodási nagyprojektek rekultivációs részei,
amelyeknek elıkészítése elırehaladott állapotban van. Azon lerakók listáját, melyek KEOP-ban
megvalósuló projektek részei, a KEOP a pályázati kiírások rögzítik. A ROP-okba csak az itt nem
szereplı települések pályázhatnak.
környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása
vizeink mennyiségi és minıségi védelme intézkedés regionális jelentıségő vízvédelmi területeken
(VKI célkitőzéssel megegyezı projekt lehetıségek a ROP-okban):
Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminıség javítása, rehabilitáció
(vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-, tavak, holtágak,
mellékágak)
Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében (a belvízzel, mint
vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, vízpótlás, tározás, vízrendszer
rehabilitáció)
Projektnév: Vasonca-patakon záportározó létesítése
Rövidített név: ÉMOP-3.2.1/D-2008-0008
Projekt leírása: A projekt keretében a Vasonca-patak partján fekvı települések
árvízveszélyeztetettségét kívánjuk csökkenteni záportározók kialakításával.Az elmúlt években a
hirtelen lezúduló nyári záporokból jelentıs árvizek (helyivízkárok) alakultak ki, amelyek a
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mederben és a mőtárgyakban súlyos károkat okoztak, valamint a patak menti
belterületi szakaszain óriási elöntéseket okoztak.

települések

A Vasonca-patak 12+493 sz. szelvényében (Rásonysápberencs térségében) és a 21+840 sz.
szelvényben (Alsógagy térségében) egy - egy záportározó létesül, amelyek Baktakék, Beret, Detek,
Rásonysápberencs, Léh, Kázsmárk és Halmaj településeket mentesítik a Vasonca-patak árvizeitıl.
A projekt eredményeként összesen 8 településen, 8461 hektárnyi területen 5431 fı
árvízveszélyeztettsége szőnik meg 2 db záportározó létesítésével.
Projektnév: Vadász-patak Szikszó belterületi és Szikszó fölötti szakaszának rekonstrukciója
Rövidített név: ÉMOP-3.2.1-Tervezett2
Projekt leírása: A fejlesztés célja a Vadász-patak megfelelı vízszállító kapacitásának biztosítása,
Szikszó belterületének vízkároktól való mentesítése érdekében. A fejlesztés a Vadász-patak
7+200 -17+000 szelvények közötti szakaszán valósul meg, érintve Szikszó, Alsóvadász és
Homrogd településeket. A fejlesztés keretében Szikszó belterületén a meglévı burkolt meder
felújítása, a meglévı depóniák magasítása, illetve a szükséges helyeken "parapetfalakkal" történı
magasítása történik meg. A Szikszó fölötti külterületi mederszakaszon döntıen egyoldali és
szakaszos mederrendezéssel, a vízlefolyást akadályozó fák, cserjék eltávolításával biztosítható a
megfelelı vízszállítás.

Projektnév: Bélus-patak és a Kis-Hernád rekonstrukciója a vízminıség javítása
Rövidített név: ÉMOP-3.2.1-Tervezett5
Projekt leírása: A fejlesztés keretében a Bélus-patak és a Kis-Hernád olyan jellegü meder
rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni, mely megırzi a Kis-Hernád helyenként még
természetközelinek mondható mederállapotait, de megoldja az elmúlt években rendszeresen
elıforduló, a nem megfelelı vízáramlás (bepangás) miatt kialakuló vízminıségi problémákat. A
Bélus-patak esetében az érintett belterületek vízkárok elleni védelmét biztosítani kell a
mederszelvények rendezésével, a depóniák szükség szerinti magasításával. A fejlesztés a KisHernád 0+000 - 10+500 szelvények közötti mederszakaszán, valamint az ehhez csatlakozó Béluspatak 0+000 - 17+330 szelvények közötti mederszakaszán valósul meg. A fejlesztéssel érintett
települések: Kiskinizs, Ináncs, Hernádszentandrás, Méra, Szalaszend.
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10

A közvélemény tájékoztatása

10.1

A tájékoztatás folyamata

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk új feltételeket teremtett vízgazdálkodási feladataink
megvalósításában is. A Közösség egységes vízügyi politikája, melyet a röviden Víz
Keretirányelvnek nevezett joganyag foglal össze, egyrészt megerısíti a hazánkban már több
évtizede elterjedt vízgyőjtı-gazdálkodási szemléletet, de túl is lép rajta, nem csupán a
szakemberekre ró ki sokrétő feladatot, de a társadalom tagjainak felelısségteljes magatartását is
elvárja.
A Keretirányelv kimondja, hogy a társadalmat be kell vonni a vízgyőjtı gazdálkodási tervezésbe
(VGT). Vizeink védelme hatékonyabb lesz, ha az állampolgárok, érdekelt felek, civil szervezetek
megismerik a vízgazdálkodási folyamatokat, és részt vesznek a tervek készítésében és
végrehajtásában. A „társadalom bevonása” annak lehetıvé tétele, hogy a társadalom,
demokratikus jogait gyakorolva befolyásolhassa a tervezés és a munkafolyamatok kimenetelét. A
társadalom-bevonás (a már Magyarországon is használt angol rövidítés szerint PP) nem arról szól,
hogy egy kész tervet kell elfogadtatni az érintettekkel. A közös gondolkodás, a problémák, célok,
lehetséges intézkedések és azok várható költségeinek megvitatása és ezek értelmében a tervezık
által elképzelt terv(ek) átdolgozása, továbbfejlesztése és ezek szerinti megvalósítása a PP
folyamat lényege és eredménye.
A társadalom bevonás célja, hogy az érintettek ismeretei, nézetei, szempontjai idıben felszínre
kerüljenek, a döntések közös tudáson alapuljanak és reálisan végrehajtható, közösen elfogadott
intézkedések alkossák majd a tervet. A VKI célja a víztestek jó állapotának elérése, azonban a
természet- és környezetvédelmi érdekekkel össze kell hangolni a társadalmi elvárásokat. Ezért
elengedhetetlen, hogy az érintett területeken mőködı érdekcsoportok (természetvédık, horgászok,
gazdák, turizmusból élık, erdészetek, stb.), valamint a lakosság és annak szervezetei (pl.
önkormányzatok) részt vegyenek a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatban.
A társadalom bevonása a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési folyamatnak nem egy külön
lépése. A VKI végrehajtásának legjobb gyakorlata csak úgy valósítható meg, ha a tervezési
folyamat minden fontos lépésének végrehajtásába bevonjuk a társadalmat.
A társadalom-bevonás kezdete
A VKI-val kapcsolatos tájékoztatás 2003-tól indult el Magyarországon az Európai Bizottság
brosúrájának magyar nyelvő kiadásával. 2005-ben a VKI végrehajtásának helyzetérıl „Európai
összefogás a vizek jó állapotáért” címmel jelent meg egy vaskosabb kiadvány. Ezek az ingyenes
tájékoztató füzetek elsısorban a környezetvédelem iránt hivatalból érdeklıdı állampolgárokhoz
jutottak el.
A 221/2004 (VII.21.) számú, a vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet
rögzíti a társadalom bevonásának rendjét a VKI végrehajtásának megvalósítását jelentı vízgyőjtıgazdálkodási tervezéssel kapcsolatban. Az érintett miniszterek, minisztériumok és a civil
társadalom bevonására egy további kormányhatározat (2094/2001 (IV.30.)) létrehozta a
Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordinációs Tárcaközi Bizottságot (VKSKTB), mely
2007-ig mőködött. 2009-tıl helyét az Országos Vízgazdálkodási Tanács vette át (ld. lentebb).
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A társadalom bevonás stratégiája
A VKI-val kapcsolatos társadalom bevonás stratégiáját elsı változatban a „VKI végrehajtásának
elısegítése, II. fázis” c. az EU Átmeneti Támogatások által finanszírozott projekt (2004-016-68902-03) keretében dolgozták ki 2006-ban. A stratégiát a projekt keretében tesztelték a Felsı-Tisza
mintaterületen, és az ott, valamint az ún. elsı konzultációs fázis során szerzett tapasztalatok
alapján véglegesítették 2007-ben. A stratégia figyelembe veszi a Duna-vízgyőjtıkerületre
korábban kidolgozott ICPDR stratégiát, a Közös Megvalósítási Stratégia keretében készült
társadalom bevonási útmutatót, valamint a HarmoniCOP nevő EU projekt eredményeit is.
A kidolgozott társadalom-bevonás stratégia országos, részvízgyőjtı és területi szinten, elsısorban
a társadalom széles körének megkeresésével folytatott írásbeli és szóbeli konzultációra, és az
ezeken a szinteken létrehozott tanácsok keretében megvalósított aktív társadalom-bevonásra ad
javaslatot. (A tanácsokról lásd lentebb.) Az információkhoz való hozzáférést minden szinten és
minden esetben biztosítani kell az érintettek számára.
2007-ben, a fenti projekt keretében egy mérsékelt volumenő, háromhetes „víz image”
kommunikációs kampányra is sor került, mely a késıbbi VKI-hoz kapcsolódó tájékoztatást volt
hivatott elıkészíteni.
2008 májusára elkészült a VKI arculati terve is, mely egységes megjelenést ad a
kommunikációnak.
A VKI 14. cikke, illetve a vízgyőjtı gazdálkodás egyes szabályaival foglalkozó 221/2004 (VII. 21.)
kormányrendelet 19.§-a kimondja, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés különbözı fázisaiban
minimálisan hat-hat hónapos társadalmi konzultációt kell biztosítani. Ezek a periódusok az elsı
VGT készítése kapcsán az alábbi feladatokhoz és idıpontokhoz kötıdnek:
a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának nyilvánosságra hozatala
– 2006. december 22.
a jelentıs vízgazdálkodási kérdések / problémák azonosítása és nyilvánosságra hozatala – 2007.
december 22.
a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetének nyilvánosságra hozatala – 2008. december 22.
A fenti dátumokat követı egy-egy fél évben az adott vitaanyag, ill. tervezet véleményezésére kerül
sor, mely alapján kell a konzultációs idıszakot követıen a tervezetet véglegesíteni, és végül 2009.
december 22-re vízgyőjtı-gazdálkodási tervet (terveket) készíteni.

Az elsı szakasz a VKI konzultációs folyamatában (2007. I. félév)
A VGT ütemterv és munkaprogram tervezete 2006. december 21-én került a KvVM – mint a VKI
szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság – honlapjára (www.kvvm.hu) és ezt követıen több más
honlapon is elérhetıvé vált (www.euvki.hu, késıbb a www.vizeink.hu). Az ütemterv konzultációja
országos szinten, írásban zajlott, az eredményeit az országos VGT 10. fejezete foglalja össze.

A második szakasz a konzultációs folyamatban (2008. I. félév)
A jelentıs vízgazdálkodási kérdések (JVK) országos és 4 részvízgyőjtı színtő tervezete 2007.
december 22-én került a KvVM – mint a VKI szerinti hatáskörrel rendelkezı hatóság – honlapjára
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(www.kvvm.hu), elérhetıvé vált a VKI hivatalos hazai honlapján (www.euvki.hu), illetve megjelent a
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítı 2008. évi 1. számában. További terjesztése a 2007-es
tapasztalatok alapján történt.
A konzultáció alapját képezı vitaanyag a hazai adottságok és meghatározó folyamatok áttekintése
után Magyarországnak a Duna medencében elfoglalt helyzetét figyelembe véve foglalta össze az
ország, ill. a négy hazai részvízgyőjtı jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit. A dokumentum a
problémákat elsısorban abból a szempontból mutatta be, hogy azok hogyan viszonyulnak az
összeurópai célhoz (a vizek jó állapota) annak számbavételével, hogy a tervezés milyen fı
kérdésekre terjedjen ki.
Az írásos konzultáció eredeti június 22-iki határidejét 2008. július 31-ig meghosszabbították, mely
idıpontig 59 írásbeli észrevétel érkezett a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(VKKI) címére.
A 42 hazai tervezési alegységre vonatkozóan a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok az
egyes alegységeken jellemzı jelentıs vízgazdálkodási problémákat bemutató konzultációs
anyagokat készítettek és tettek elérhetıvé saját honlapjaikon 2008. év elején. Ezeket 2008. elsı
felében írásban lehetett véleményezni az igazgatóságok címén.
Az ÉKÖVIZIG-hez nem érkezett írásbeli vélemény a JVK-val kapcsolatban.

Részvízgyőjtı fórumra a magyarra lefordított ICPDR Tisza jelentés kapcsán került sor Szolnokon,
2008. június 26-án. A jelentés az alapját képezi a 2009. végére esedékes, öt országra (Ukrajna,
Románia, Szlovákia, Magyarország és Szerbia) kiterjedı tiszai vízgyőjtı-gazdálkodási tervnek, és
egyben az egész Duna medencére vonatkozó terv fontos pillérét is képezi. Annak érdekében, hogy
a készülı Tisza terv minél szélesebb társadalmi egyetértésen alapuljon, az ICPDR Tisza csoport
döntése alapján az öt érintett ország (külön-külön) egyeztetési fórumot szervezett. A magyar Tisza
fórumra meghívottak – a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés társadalmi konzultációjának korábbi
tapasztalatai alapján – az érintett kormányzati és önkormányzati szervek, a társadalmi szervezetek,
a vízhasználók és a szakmai-tudományos élet képviselıi közül kerültek ki. Az esemény az ICPDR
Tisza jelentésének megvitatásán túl lehetıséget kínált a hazai Tisza részvízgyőjtı VGT
folyamatának áttekintésére, illetve aktuálisan a jelentıs vízgazdálkodási kérdések megvitatására.
A több mint 100 fıs rendezvény hasznos tapasztalatokat eredményezett és információkkal járult
hozzá a Tisza VGT kidolgozásához.
A harmadik szakasz a konzultációs folyamatban (2009. év)
2009-ben került sor a VGT tervezetek, kiemelten az intézkedési programok társadalmi vitájára a
harmadik konzultációs folyamat keretében. A folyamat négy lehetıséget kínált a
vízgazdálkodásban, illetve vízhasználatban érdekeltek, általában a társadalom számára a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe való bekapcsolódásra.
a) Írásbeli konzultáció. Folyamatos internetes írásbeli véleményezési lehetıség az elkészült
anyagokról, tervezetekrıl, amelyek a www.vizeink.hu honlapon kerültek közzétételre. A
bekapcsolódási lehetıségekrıl és a friss anyagok megjelenésérıl a társadalmi
érdekcsoportok közvetlenül, e-mailben kaptak folyamatos tájékoztatást. Az érintettek
adatbázisa országosan közel 600 e-mail címet tartalmaz, amit az alegységi, egyenként
100-400 címet tartalmazó adatbázisok egészítettek ki. Az on-line véleményküldési
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lehetıség mellett a javaslatok hagyományos postai levélben is beküldhetıek voltak a
tervezıi konzorcium címére. A különbözı csatornákon kapott véleményeket és módosító
javaslatokat a vélemények kezelıje a dokumentumokhoz és a tervezési egységekhez
kapcsolódóan tartotta nyilván, és rendszeresen, írásban eljuttatta a tervezıkhöz
feldolgozásra. Minden beérkezett vélemény folyamatosan megtekinthetı a www.vizeink.hu
oldalon.
2008. december 22-tıl a honlapon elérhetı a „Magyarország vízgyőjtı-gazdálkodási terve. Az
országos terv háttéranyaga” címő dokumentum, amelyhaz a véleményeket 2009. január 31-ig
lehetett beküldeni.
2009. április 22-tıl szintén elérhetı a honlapon az “Országos Szintő Intézkedési Programok –
Országos vízgyőjtı-gazdálkodási Terv 8. Fejezetének munkaközi anyaga”, amely az országos
háttéranyagra beérkezett véleményeket is beépítve készült el, és az érdekeltek számára
részletesen bemutatta a VGT gerincért alkotó intézkedési programok tervezetét. A dokumentum
véleményezhetı volt 2009. július végéig.
2009. május végére elkészültek a 42 tervezési alegység vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetét
bemutató közérthetı vitaanyagok (alegységi konzultációs anyagok), amelyek elérhetıek és
véleményezhetıek voltak 2009. július 31-ig a honlapon. Ezek a konzultációs anyagok az
alegységhez tartozó vízfolyások, tavak, felszín alatti vizek állapotát, a jellemzı okokat és az
állapotjavítást célzó intézkedési javaslatokat tartalmazzák közérthetı formában.
Augusztus végéig felkerültek a honlapra az országos és részvízgyőjtı VGT terv kéziratok, majd
szeptember elején az alegységi tervek kéziratai, amelyeket 2009. november 18-ig lehetett
véleményezni.
Az írásbeli véleményezés a területi és tematikus fórumokon elinduló személyes vitát is
kiegészítette. A fórumokon felvetıdött kérdéskörök megtárgyalása, a javaslatok megfogalmazása
nem ért véget a helyszínen, hanem folytatódott tovább az internetes honlapon elérhetı
témaspecifikus fórum-felületeken. .
b) Alegységi fórumok
Mind a 42 alegységi fórum megtartásra került 2009. június végétıl július végéig. E fórumok
biztosították a konzultáció során a kisebb léptékő, helyi problémákat is kezelni tudó területi
lefedettséget. A fórumok nyilvánosak és nyitottak voltak minden érdeklıdı számára. A
területen érintett érdekcsoportok közvetlen értesítést és meghívót kaptak az eseményekre.
Az alegységi fórumok lebonyolítása a következı lépések szerint zajlott:
2009 tavaszán elkezdıdött a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésbe bevonni kívánt szereplık
feltérképezése, az érintettek elemzése (stakeholder elemzés), majd pedig ezek alapján
kontaktlista készült az alegységre vonatkozóan. Az érintettek adatbázisa alegység szinten a
következı érdekcsoportok elérhetıségeibıl állt össze:

Szakmai közigazgatási szervezetek (MgSzH, ÁNTSz, fejlesztési ügynökségek,
falugazdászok, állami erdészetek, fogyasztóvédelem, katasztrófavédelem, földhivatalok)
területi (megyei, kistérségi, regionális) szervei

Megyei és települési önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, kistérségi
társulások

10. fejezet

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

– 176 –

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
2-7 Hernád - Takta vízgyüjtı alegység


stb.)

Civil szervezetek (környezetvédelem, turizmus, sport, oktatás, településfejlesztés


Gazdasági szektor civil és érdekvédelmi szervezeteinek területi (megyei,
kistérségi, regionális) szervezetei (ipari, mezıgazdasági, mérnöki kamarák, erdı- és
mezıgazdasági szövetségek és szervezetek, ipari és kereskedelmi szövetségek,
terméktanácsok, gyógyászat, turizmus és vidékfejlesztés képviseletei, energiaszektor,
veszélyes üzemek, nagy vízhasználók)

Vízgazdálkodási ágazat szereplıi (vízitársulatok, víziközmő vállalatok és
szövetségek, strand- és kikötıüzemeltetık, halászat és horgászat szervezetei,
tavak/tározók, vízfolyások és mőtárgyak tulajdonosai és kezelıi)

Tudományos és oktatási intézmények és szervezetek (kutatóintézetek és vállalatok, egyetemek és fıiskolák szakirányú karjai, szakmai egyesületek)
Az érintetteknek általános tájékoztató leveleket és az érdeklıdésüket felmérı kérdıíveket
küldtünk ki, hogy a Víz Keretirányelv tartalmáról és a tervezés folyamatáról értesüljenek, és az
elkészülı konzultációs anyagokat felkészültebben vegyék kézbe.
Az alegységi fórumok indulásakor a lakosság a sajtón keresztül kapott a személyes
véleményezési lehetıségrıl tájékoztatást. A fórumok tervezésekor Igazgatóságunk szem elıtt
tartotta, hogy a legtöbb lakos valószínősíthetıen a médiából (tv, napilapok, helyi újságok, rádió,
internet útján, stb…) fog értesülni és információt szerezni a Víz Keretirányelvrıl, a tervezıi
munkáról, az alegységek különbözı specifikus problémáiról.
Tekintettel arra, hogy a média fölvevı és „kézbesítı” képessége egy-egy bizonyos
témakörben korlátozott, így a fórumokkal egybekötött sajtótájékoztatók
megtervezésekor különösen ügyelni kellett a használt kapcsolatrendszer és az adott
információk területi specialitására, hiszen egy általános sajtótájékoztatón kiadott
„általános” információkat követıen nagy valószínőséggel, az országos médiával is
kapcsolatban álló „helyi” újságírók számára már nem annyira érdekesek és eladhatók még ha részletekbe menı is a területi fórumon elhangzott tájékoztatás- az információk.
A fentieket figyelembe véve Igazgatóságunk a fórumok indítása elıtt külön
sajtótájékoztatót ezért nem tartott.
Az alegységen lefolytatott fórumok és sajtótájékoztatók eredményeként 4 db egyéni
riport készült.
A fórumokat megelızıen, illetve azokat követıen a sajtó részérıl az ÉKÖVIZIG 6
tervezési alegységére vonatkozó negatív kritika és észrevétel, megkeresés, valamint
negatív sajtóhír nem keletkezett.
A területi fórumok szakmai alapja a honlapon közzétett és az érdekeltek körében meghirdetett
alegységi konzultációs anyag volt, amit kiegészített a fórumon elhangzott prezentáció. 2009
nyarán megrendezett Alegységi Területi Fórumokon a résztvevık elmondhatták véleményüket,
módosító javaslataikat a vízgyőjtı-gazdálkodási terv tervezetére vonatkozóan. A kapott
véleményeket és módosító javaslatokat tartalmi emlékeztetıkben (jegyzıkönyv) rögzítették,
amelyek az elhangzott prezentációkkal együtt a www.vizeink.hu honlapon elérhetıek.
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A 2-7 Hernád-Takta alegység 2009. július 22-én encsi fórumán 30 fı vett részt, 17
szervezet képviseltette magát.
A résztvevık összesen 20 véleményt, kérdést, hozzászólást fogalmaztak meg.

Az alegységi fórum emlékeztetıjét a 10-1. melléklete tartalmazza.
c) Tematikus fórumok
A tematikus fórum a társadalmi véleményezési folyamat egyik csatornája. Célja egyrészt a
VGT tervezés folyamán szakmai vélemények feltárása és begyőjtése az érintett fıbb
szakmai és érdekképviseleti csoportoktól, javaslataik szervezett formában való
megjelenítése. Másrészt a vélemények célzott eljuttatása a tervezık felé, lehetıleg a
tervezés minél korábbi fázisában, hogy azokat megfelelıen felhasználhassák; majd a
tervezık reakciójának összegyőjtése és hozzáférhetıvé tétele. Összesen 18 témakörben
24 tematikus fórum szervezésére került sor.
A három féle tematikus fórum került megszervezésre.
a. országos szinten fontos témakörök (mezıgazdaság, természetvédelem,
erdıgazdálkodás, önkormányzati feladatok, termálvizek, halászat, horgászat,
szabályozási és átfogó intézkedések, intézményfejlesztés, fejlesztési programozás,
infrastruktúra fejlesztések, finanszírozás),
b. földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet igénylı területek (Alföld felszín alatti
vizei, Tisza tó, Kırösök és TIKEVIR, Dunántúli-középhegységi és a kapcsolódó
Budapest környéki hideg és termál karsztvizek ),
c. 4 részvízgyőjtı szintjén jelentkezı kérdések.
d) A Vízgazdálkodási tanácsok
A társadalom bevonás nagyon fontos része a döntéshozás folyamatába bekapcsolódó,
javaslattevı, véleményezı szereppel rendelkezı Területi, Részvízgyőjtı és Országos
Vízgazdálkodási Tanácsok mőködése, illetve utóbbiak vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési
bizottságai az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet szerint. Ezekben is jelen vannak a „független
szervezetek jelentıs lakossági réteget képviselve. Ezek a tanácsok a társadalomnak a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervezési feladatokba történı bevonását biztosítják a megfelelı
tervezési egységeken, illetve javaslatot tehetnek a terv jóváhagyására.

A korábban az 5/1998 (III. 11.) KHVM rendelet alapján mőködı tizenkét Területi
Vízgazdálkodási Tanács (TVT) kiegészült egy kötelezıen létrehozandó vízgyőjtıgazdálkodási tervezési bizottsággal, változatlan területi illetékességgel. A bizottság 15 fı
létszámú, összetétele a konzultációs folyamatban széleskörően támogatott arányú, azaz
40% az államigazgatás (6 fı), 20% a társadalmi szervezetek (3 fı), 20% a gazdasági
szereplık (3 fı) és 20% a tudományos-szakmai terület képviselıi. Feladatuk a társadalmi
részvétel biztosítása a területükre esı tervezési alegységeken. Titkárságukat az egyes
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok biztosítják.
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A részvízgyőjtıkkel (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) azonos mőködési területtel 4
részvízgyőjtı vízgazdálkodási tanács jött létre. Tagösszetételük alapvetıen két részbıl áll.
Egyrészt 15 fı 40-20-20-20%-os összetétellel képviseli az államigazgatási, a társadalmi, a
gazdasági és tudományos-szakmai szektort, másrészt 1-1 tagot a részvízgyőjtın mőködési
területtel rendelkezı területi vízgazdálkodási tanácsok delegálnak. Ez eltérı létszámot
eredményez a részvízgyőjtın érintett TVT-k számától függıen. Titkársági feladatait a
részvízgyőjtı-szintő tervek összeállításáért felelıs környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok (Duna – Gyır; Tisza – Szolnok; Dráva – Pécs; Balaton – Székesfehérvár)
látják el.

Az országos szintő testület, az Országos Vízgazdálkodási Tanács, röviden OVT, amely 34
fıs összlétszámmal jött össze. Tagjai a tervkészítés koordinációjáért országosan, illetve
részvízgyőjtı-területen felelıs szervek (KvVM három szakterületrıl, VKKI, OKTVF, Északdunántúli, Közép-dunántúli, Dél- dunántúli és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság, összesen 9 fı). További 24 fı tekintetében a fentiekhez közel hasonló
40-20-20-20%-os összetételő, azaz államigazgatás 9 fı; társadalmi szervezetek 5 fı;
gazdasági szereplık 5 fı; és tudományos-szakmai terület képviselıi 5 fı. Elnöke (további
tagként) a miniszter által kijelölt állami vezetı. Titkársági feladatait a KvVM látja el.

Az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács (ÉTVT) üléseit évente kétszer
tartja az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet elıírásainak megfelelıen. A Tanács tagjai a
hivatkozott KvVM rendeletben felsorolt szervezetek képviselıibıl állnak. Az ÉTVT
véleményezi többek között a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket, a vízkészlet-megosztási
terveket, az ivóvízminıség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat,
a térség szempontjából jelentıs helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket, a
határvízi együttmőködéssel kapcsolatos feladatokat, ill. a pályázati úton támogatott
önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait.

Az ÉTVT 2009-ben tartott ülésein megvitatta az aktuális vízgazdálkodási kérdéseket és
létrehozta az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyőjtıgazdálkodás Tervezési Szakmai Albizottságot. Az Albizottság alakuló ülésére 2009.
október 7-én került sor.
A társadalmi részvétel biztosítása érdekében létrehozott, jogszabályban elıírt létszámú és
összetételő Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízgyőjtı-gazdálkodási
Tervezési Szakmai Albizottsága a különbözı szintő tervekhez kapcsolódóan az alábbi ajánlásokat
fogalmazta meg:

1. Az alegységi tervek számos része adathiányos és/vagy becsült értékek alapján készült, így
a helyzetelemzés és állapotjellemzés, valamint az ezeken alapuló intézkedési tervek
számos bizonytalanságot tartalmazhatnak. A helyzetelemzéseket mielıbb szükséges
mérési adatokkal pótolni és annak eredményei alapján a jelenlegi állapotjellemzést felül kell
vizsgálni.
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2. A felülvizsgálati eredmények függvényében az alapállapotra épített intézkedési terveket
szükséges aktualizálni a 2015-ig tartó 6 éves tervezési cikluson belül is.

3. A vízfolyások és állóvizek medrét érintı intézkedési csomagban a hegyvidéki és
dombvidéki vízfolyások esetén a mederrehabilitáció intézkedésnek konkrétan kell
tartalmaznia a medererózió elleni védelmet is.

Emellett a széles nyilvánosság folyamatos tájékoztatására a sajtón és elektronikus médián
keresztül került és kerül sor. 2009 tavaszától kezdıdıen több sajtótájékoztatót szerveztek
és számos sajtóközleményt adtak ki a téma megismertetése érdekében.

10.2 A konzultációk eredményei és hatása a terv tartalmára
A területi fórumon elhangzott észrevételeken túl minden írásbeli hozzászólás, valamint az
alegységet érintı tematikus fórumokon és az alegységet érintı fórumokon elhangzottak
feldolgozásra kerültek és a tervezık minden észrevételre leírták a véleményüket a 10-2.
mellékletben, jelezve, hogy az adott véleményt
a terv jelenleg is tartalmazza / figyelembe veszi
elfogadják a véleményt, beépítésre kerül / figyelembe veszik a tervben
részben elfogadják, a vélemény egyes elemeit a beépítik / figyelembe veszik a tervben
a terv szempontjából nem releváns
nem fogadják el, a tervbe nem építik be

A 2-7 Hernád, Takta alegység 2009. július 22-én Encsen magtartott fórumán 20 fontosabb kérdés
merült fel, melyek közül 15 a nyilvános fórumon szóban, 4 kérdés utólag került megválaszolásra, 1
kérdésre pedig központi tervezıi választ kaptak a résztvevık.
3 kérdésre a választ jelenleg is tartalmazza a terv, 3 esetben a javasolt vélemény elfogadtuk,
azokat teljes egészében beépítjük a tervbe, 3 esetben a véleményt részben elfogadtuk és egyes
elemei a tervbe beépítésre kerültek, 9 vélemény a tervezés szempontjából nem releváns.

10.3 A tájékoztatásához felhasznált anyagok elérhetısége
Az
ÉKÖVIZIG
a
véleményezésre
szánt
jelentıs
vízgazdálkodási
kérdéseket
http://www.ekovizig.hu/JVK/JVK.html címen tette elérhetıvé, valamint a 700 pld-ban megjelenı
Vizeink c. újságban is megjelentette valamennyi tervezési alegységre vonatkozóan. A fórumok
során tartott sajtótájékoztatókon külön hangsúlyt fektettünk a véleményezhetı anyagok
elérhetıségének minél szélesebb körben történı terjesztésére.
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A www.vizeink.hu honlapon érhetı el minden a társadalom bevonásához kapcsolódó dokumentum,
beleértve a 2008-ban megvitatott Jelentıs Vízgazdálkodási Kérdések címő dokumentumot és a
2009-ben zajlott konzultáció dokumentumait. Utóbbiak között az országos, részvízgyőjtı és
alegységi terv kéziratok, konzultációs anyagok és mellékletek, háttéranyagok és megalapozó
tanulmányok, fórumok prezentációi, meghívói, jegyzıkönyvei, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat
dokumentumai a legfontosabbak. Minden írásban érkezett hozzászólás, valamint a szóban
elhangzott vélemények emlékeztetıi is megtekinthetık a honlapon. Az alegységi konzultációkkal
kapcsolatban az alábbi dokumentumok érhetık el a honlapon:


Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kézirata és mellékletei



Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv konzultációs anyaga és mellékletei


Alegységi vízgyőjtı-gazdálkodási terv kéziratához, konzultációs anyagához és
mellékleteihez érkezett naplózott, mindenki által követhetı, és tovább véleményezhetı
hozzászólások és vélemények


Alegységi Területi Fórumok dokumentumai

1) Meghívó
2) Prezentációk
Fórum keretei (bevezetı elıadás)
Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás)
3) Emlékeztetık és jelenléti ívek :
fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl
jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet)
4 db fotó


Tematikus fórumok dokumentumai

1) Meghívó
2) Prezentációk
Fórum keretei (bevezetı elıadás)
Alegységi terv rövid bemutatása (szakértıi elıadás)
3) Emlékeztetık és jelenléti ívek :
fórum emlékeztetıje az elhangzott véleményekrıl
jelenléti ív (kitakarva személyes adatok, maradó adatok: név, szervezet)
4 db fotó
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