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 Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 
Hevesi-sík  alegységen 

Dátum: 2009.07.20. 

Helyszín: Városi Művelődési Központ 
3360 Heves Erkel Ferenc utca 2. 

Facilitátor: Gulyás Péter 

Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona 

Előadók: Gulyás Péter (Öko Zrt.), Lovas Attila igazgató (Közép-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), Németh 
Lajos ( KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.)  

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (32 fő) 

Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
10:00 – 10:05 Megnyitó  
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond Lovas Attila igazgató úr 
(Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság) 
10:10 – 10:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel 
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben  
Előadó: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium) 
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási 
problémákat megoldó intézkedésekre Hevesi-sík  vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységen  Előadó: Németh Lajos 
(KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (tervező))  
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok 
megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával 
(vélemények, kérdések és válaszok) 
Szakértők:  
Háfra Mátyás A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, 
Vass Sándor a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség,  
Ludányi Csaba és Mező Hedvig a Bükki  Nemzeti Park 
Igazgatóság, valamint az  Öko Zrt. vezette konzorcium 
szakemberei  
11:40 – 12:00 Kávészünet, Büféasztal 
12:00 – 12:50  A bemutatott intézkedési javaslatok 
megvitatása (folytatás) 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával  
12.50 – 13:00 Összefoglalás, a fórum zárása 
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Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
 
Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Gondolatébresztőként összefoglalta az előadás során 
elhangzottakat: Két éve jelölték ki a víztesteket, majd ezek 
értékelésre kerültek, amelynek a végeredménye az, hogy az 
állapotok nem jók. Hangsúlyozta, hogy az erősen módosított 
víztestek esetében a jó ökológiai potenciál az elérendő cél 
2015-ig. Azonban ezek a célok csak 2021-re vagy 2027-re 
valósíthatók meg, ezért derogációval kell élni.  
Elmondta, hogy 2021-re a Doba-, a Hanyi- és a Millér-
csatornával kapcsolatos intézkedések valósíthatók meg, míg 
2027-re a Jászsági-főcsatorna és a Sajfoki-csatorna esetében 
érhető el a jó ökológiai potenciál. Kiemelte a Jászsági-
főcsatornára és a Millér-csatornára vonatkozó derogáció 
indokait. Előbbi esetben a pufferzóna kialakítása a fő ok, mert a 
növényzetnek fel kell nőni, ezért a pozitív hatásaik is később 
fognak érződni. A Millér-csatorna esetében megemlítette, hogy 
a meder túl szabályos, így nem lesz kialakítva a természetes 
állapot, mert megfizethetetlen lenne. 

Tóth Tamás 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A felszín alatti vizekkel kapcsolatban elmondta, hogy az 
alegységen hat víztest található, amelyek egymásra épülnek. 
Ezek állapotfelmérése is megtörtént, amelynek eredménye, 
hogy ezek minőségileg jónak mondhatók. Azt azonban fontos 
megérteni, hogy ez a víztest teljes egészére vonatkozik, ami 
nem zárja ki a lokális problémákat.  
Az ivóvíz felhasználást természetes, rétegeredetű minőségi 
problémák érintik, amelyeket vízkezeléssel meg lehet oldani. 
A felszín alatti víztestek mennyiségére vonatkozó vizsgálatok – 
vízmérleg és süllyedés – eredményei azt mutatják, hogy a felső 
rétegek esetében a vízkészletben hiány van, ami a 
túlhasználatból adódik. Ennek megoldása nem feltétlenül a 
korlátozásban, inkább a szabályozásban keresendő. 
Elmondta még, hogy a „bizonytalan” kifejezés nem adathiányra 
utal, hanem azt fejezi ki, hogy a mennyiségi tesztek 
eredményei határesetnek számítanak, a további használatok 
problémát okozhatnak. 

Godó Lajos 
a térség országgyűlési 
képviselője 

Véleménye szerint rossz az időpont, jobb lett volna délután 
vagy este tartani a fórumot. Úgy gondolja, hogy valami oka van 
annak, hogy a polgármesterek nem jelentek meg, hiszen ha 
valami probléma van, akkor ők a leghangosabbak. Jó lett 
volna, ha el tudták volna mondani a véleményüket.  
A szennyvíz kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 2000 
lakosegyenértékűnél kisebb települések 2015-ig nem tudnak 
pályázni EU-s forrásból. Fontosnak tartja a szennyvízkérdés 
megoldását, ezt a környezetvédelmi miniszternek is elmondta. 
Elengedhetetlen, hogy a települések pályázhassanak és 
kapjanak támogatást. A térség érzékeny terület. Ennek a 
dokumentációban is szerepelnie kell. Nem szabad kizárni a 
pályázati lehetőségeket. 
A heves-alatkai sóder-kitermelő területekkel kapcsolatban 
megemlítette, hogy a tavak létrejöttével párhuzamosan 
számolni kell a horgászturizmus jövőbeni kialakulásával. 
Elmondta, hogy a térség a mezőgazdaságból él. Sajnos egyre 
inkább érződik a klímaváltozás hatása, ezért öntözés nélkül 
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nem lehet stabil mezőgazdálkodást fenntartani, így a 
megélhetés is veszélybe kerül. A vizeket helyben kéne tartani, 
és az öntözést ezekből megoldani. Többfunkciójú csatornákat 
kell kialakítani főként a Homokhátságon és a Zagyva mellett. 
Szorgalmazta továbbá a Jászsági-főcsatorna továbbépítését.  
Elmondta, hogy sok probléma van a Natura2000 területekkel, 
ezeknek a felülvizsgálata most folyik. Hangsúlyozta, hogy 
célzott támogatási rendszer kialakítására van szükség. A 
kiírásnak a tervezésnek és a gyakorlati megvalósításnak 
összhangban kell lenniük egymással.  
Még egyszer elmondta, hogy jó lett volna, ha több 
önkormányzat képviselője jelenik meg a fórumon. 
Megjegyezte, hogy az ivóvízminőséggel kapcsolatos 
pályázatoknál figyelembe kell venni azt is, hogy a 
végeredmény ne az legyen, hogy az ivóvíz szolgáltatás sokkal 
drágább lesz, mint korábban. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Reagálva az iméntiekre elmondta, hogy az intézkedések között 
szerepel a szennyvízproblémák megoldása, új tisztítók 
létesítése, a régiek korszerűsítése. Valóban fontos és nyilván a 
felszín alatti vizek védelme szempontjából evidens is, hogy a 
kistelepülések is foglalkozni akarnak a témával. 
A Jászsági-főcsatorna meghosszabbítása szerinte is jó lenne, 
ezzel kapcsolatban hoztak is anyagot, amit a szünetben meg 
lehet tekinteni. A terv előkészített, azonban a megvalósulás 
gazdasági és politikai kérdés lesz még. 
A vízvisszatartással kapcsolatban elmondta, hogy szerepel az 
intézkedések között. A megvalósításnak céltudatosnak kell 
lennie, például kiépített oldaltározókban lehetne visszatartani a 
vizet, akár szűrőmezők kialakításával is. 

Magda István 
Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Gyöngyös 
Kirendeltség 

Ő is hiányolja az önkormányzatok jelenlétét. Elmondta, hogy a 
felszíni és a felszín alatti vizek védelme is fontos, az EU 
szorgalmazza is ezt, nekünk is rá kéne kapcsolnunk. Az utóbbi 
évtizedekben olyan problémák alakultak ki, amelyeket nem 
követtünk le sem jogszabályi, sem másmilyen szinten. 
A Temzét, ami Európa egyik legszennyezettebb folyója volt, 
sikerült jó minőségűvé tenni tervezéssel és megfelelő 
jogszabályi háttérrel, ami a fenntartásra is kiterjedt. 
Nálunk probléma az is, hogy rendezetlenek a 
tulajdonviszonyok. 
A többes hasznosítással kapcsolatban elmondta, hogy az 
ökológiai állapot is fontos, de az időjárás megváltozása miatt 
1999. óta sok olyan esemény történt, ami azt bizonyítja, hogy a 
jelenlegi rendszer nem működik jól. Fontos a mederrendezés 
és a megfelelő műtárgyak kiépítése, hiszen az itt élők 
biztonságát is meg kell őrizni. 
Megjegyezte még, hogy az idő és a pénz az, ami „érdekessé” 
teszi a dolgokat. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Az iméntiekre reagálva elmondta, hogy az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) alkalmas lesz arra, hogy ahol 
szükséges, ott a művelési ág vagy művelési mód váltásokat 
finanszírozza. Ahol szükséges, és a terület nem olyan értékes 
az intenzív művelés szempontjából, lehetséges oldaltározók 
kialakítása, ahová üzemszerűen ki lehet vezetni a vizet, 
megoldható lenne az öntözés, vagy vizes élőhelyeket lehetne 
kialakítani. Az ilyen oldaltározók létesítésével mentesíteni 
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lehetne a főműveket és a normálishoz hasonló vízszintet 
lehetne biztosítani. 
A belterületeken is van lehetőség a vizek helyben tartására jó 
záportározók kialakításával.  
Az ÚMVP-t át kell alakítani, hogy az imént említetteket meg 
lehessen valósítani. 

Lovas Attila 
igazgató 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Ő is hiányolja az önkormányzatokat. Elmondta, hogy azért, 
hogy az önkormányzatok folyamatosan tájékoztatva legyenek, 
minden önkormányzat területére kidolgozták a jelentős 
vízgazdálkodási kérdéseket. Az érintett önkormányzatoknak az  
egyharmada reagált ezekre. Ugyanígy az intézkedésekkel 
kapcsolatban is kaptak visszajelzéseket, amelyeket figyelembe 
is vettek a terv készítésénél.  
Elmondta, hogy a VKI mellett elfogadtak egy árvizes irányelvet 
is, amely keretében kockázatkezelési terveket kell kidolgozni. 
Ez jelenleg folyik, de egy teljesen másik projektről van szó. 
A VKI jelenleg a minőségi és az ökológiai kérdésekre 
koncentrál. Elkerülhetetlen azonban, hogy a tendencia a 
mennyiségi kérdések felé mutasson. 
A 2013-ban kezdődő ciklusra, jövőre kezdik el kidolgozni az 
operatív programok kidolgozását, így az itt elhangzottakat is 
bele lehet építeni. 
Az elképzelések csak akkor tudnak megvalósulni, ha azok be 
tudnak épülni a tényleges fejlesztési tervekbe. 

Godó Lajos 
a térség országgyűlési 
képviselője 

A záportározókkal, már a 2003-as területrendezési törvény 
melléklete is foglalkozik. Ebben meg van határozva, hogy hová 
lehet ilyet építeni. Jó lenne ezeket is szerepeltetni a tervben, 
hogy felgyorsuljanak az események. 

Vajk Ödönné 
Dorádó 2001Bt. 

Negyven éves vízügyi tervezői gyakorlattal rendelkezik. Az 
érdekli, hogy milyen gazdasági realitása van a terv 
megvalósításának. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Jogosnak tartja az iménti kérdést. Válaszában elmondta, hogy 
az Öko Zrt. vezeti a tervezést és a konzorciumot is. Ők 
országosan összeállítják és megtervezik az intézkedésekre 
vonatkozó gazdasági számításokat a 2015, 2021 és a 2027-es 
teljesítési határidőre egyaránt. Az már látszik, hogy sajnos az 
ország nem fog bírni az elképzelésekkel, ezért a kiinduló 
célkitűzésekből vissza kell venni. Például az ökológiai 
potenciált egy mérsékeltebb szinten kell elérni. 
Az EU felé lehet pénzügyi forrásokért pályázni. 
Nehéz a kérdés. Augusztus végére kell a számításoknak 
elkészülniük, utána az intézkedéseket prioritás szerint 
rangsorolni kell. 

Dr. Nagy Sándor 
Vízvonal Kft. 

A prioritással kapcsolatban felvetette, hogy történt-e besorolás 
a víztestek esetében. Célszerű lenne egy sorrendiséget 
felállítani a szennyező pontforrások tekintetében is, hogy 
melyek azok, amelyeket minél előbb meg kell szüntetni. A 
mederkotrás és a parti zóna kialakítása pedig maradhatna a 
vége felé. Előfordulhat, hogy a sorrend megállapítása 
érdekében további vizsgálatokra lesz szükség.  
A vízvisszatartás nagy probléma. Mivel az Alföldön vagyunk, 
viszonylag kisebb mennyiségű víz betározásához relatív nagy 
terület szükséges. Az oldaltározók létesítésével vigyázni kell, 
mert csak bizonyos mértékig oldható meg gravitációs úton a víz 
mozgatása, utána szivattyúkra van szükség, ami igen 
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költséges lehet. A csatornák estében a vízkárelhárítási 
lehetőséget is célszerű figyelembe venni. 
A többcélú hasznosításokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
záportározók esetében gyakorlatilag nagyon korlátozott ez a 
cél, mivel ezeket gyakorlatilag üresen kell tartani a 
szélsőségesen nagy csapadék befogadására. Viszont, így az 
egyéb használatok nagy része ki is van zárva. A halastavak 
esetében ez a probléma nem áll fenn, ott inkább a 
vízminőséggel lehetnek gondok. Tehát a döntések 
meghozatala előtt körültekintő mérlegelés szükséges. 

Németh Lajos 
KSK Mérnöki 
Vállalkozási Iroda Kft. 

Korábban elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a gazdasági 
realitás kérdésére nagyon nehéz választ adni. Mint már az 
előadásban is elhangzott a megvalósító költségviselők a 
kezelők és a tulajdonosok. Nehéz megmondani, hogy mikor 
lesz bárkinek is megfelelő tőkéje, még ha támogatást is kap. 
A prioritások meghatározása is valahol gazdasági kérdés lesz. 

Dr. Ózsvári László 
igazgató  
Hanyi-Sajfoki 
Vízgazdálkodási 
Társulás 

Egyet ért a Godó Lajos által elmondottakkal, ő is ezeket tartja a 
legnagyobb problémának. Kiegészítésként elmondta, hogy a 
rendezetlen állapotok megszüntetéséhez a megfelelő jogi 
háttér megteremtése szükséges, hiszen amíg mindenféle 
kibúvók vannak, addig nincs meg a megfelelő alap az 
intézkedések végrehajtásához. 
Az öntözéssel kapcsolatban elmondta, hogy ellentmondásos a 
kép: Kiskörénél van víz, de ott nem öntöznek, a 
Homokhátságon viszont nincs víz. Sok a kút, magas az 
ellenőrizetlen vízkivételek száma. Ez nagy probléma.  
Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez deflációs terület. 
Fontosnak tartja, hogy valamilyen szinten ez is prognosztizálva 
legyen. 
A Natura2000 területekkel is gondok vannak, egyeztetések 
szükségesek. A terület 70%-a tájvédelmi körzet. A tervezés 
során az optimum felé kell haladni, vannak olyan dolgok, amik 
a vízkárelhárítás miatt fontosak. 
A hatósági és a végrehajtási kérdés is problémás. A megfelelő 
működéshez a jogi háttérnek is rendezettnek kell lennie. 
A csatornákat érintő problémák kapcsán elmondta, hogy 1999-
ben északról érkezett a víz. A Hanyi-csatornán kellene tározási 
lehetőséget biztosítani, ezzel mérsékelve az árvizes 
problémákat. 
Megemlítette, hogy az autópálya miatt a víz egy helyre 
koncentrálódik.  
Az intézkedéseket a víztestekre vonatkozóan össze kell 
hangolni. 
Véleménye szerint a társulatokat jobban be kéne vonni a 
folyamatba. 

Tóth Tamás 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Reagálva a korábbi felvetésekre elmondta, hogy az alatkai volt 
kavicsbánya-tavak nagy része a területhez tartozik. Speciális 
helyzetűek, hiszen felszíni vízként jelennek meg, de felszín 
alatti vizekből pótlódnak. 
A jogi helyzet elméletileg rendezett. Minden bányatónak vízjogi 
engedély kellene, de nem mindegyik rendelkezik ilyennel. A 
helyzet nem rendezett, pedig hatósági eszköz elméletileg van. 
Heves ivóvízbázisát illetően elmondta, hogy a felszín alatti 
vizek esetében északi, észak-nyugati utánpótlódás van. Ebből 
a szempontból érthető az aggodalom a szennyezések miatt, 
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azonban ezek a szennyezések nem érik el a hevesi ivóvízbázis 
védőterületét. 
Az engedély nélküli vízhasználatok már régen is sok problémát 
okoztak. Az engedéllyel nem rendelkező kutak sokszor nem 
megfelelőek műszakilag és a védett rétegekig is 
lehúzódhatnak. Vízmérleget is nehéz így vonni, hogy nem lehet 
tudni a kitermelt mennyiséget. Az intézkedések között szerepel 
az ellenőrizetlen vízkivételek visszaszorítása. Ez fontos feladat.

Dr. Ózsvári László 
igazgató  
Hanyi-Sajfoki 
Vízgazdálkodási 
Társulás 

Az öntözés szempontjából a kutak létesítése kényszerpályának  
mondható. Nem szabad a gazdálkodókat ilyen helyzetbe hozni. 
Meg kell oldani a problémát. 

Tóth Tamás 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Reagálva az iménti felvetésre elmondta, hogy engedélyeket 
szoktak adni öntözésre is. A baj az, hogy nem minden 
vízhasználóban van meg a jogkövető magatartás. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A felszíni vizek problémája nem teljes egészében a VKI 
hatásköre. Esetleg akkor válhat azzá, ha a felszín alatti vizek 
esetében a mennyiségi problémák kerülnek előtérbe.  
Az emlegetett kavicsbányatavakkal kapcsolatban megjegyezte, 
hogy azok összevontan sem érték el a területi határt, ami után 
víztestté lehetett volna minősíteni azokat.  
A rendezetlen tulajdonviszonyokból adódó esetleges 
akadályokkal kapcsolatban elmondta, hogy a VKI szerinti 
elvrendszert használva – a szennyező fizet elvet érvényesítve 
– büntetéseket kell kiszabni. 
A vízkárelhárítással kapcsolatban nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy erősen módosított csatornákról beszélünk, ahol a 
funkció az elsődleges, és ehhez igazodva lehet kialakítani az 
ökológiai potenciált. 

Godó Lajos 
a térség országgyűlési 
képviselője 

Felmerült a kérdés, hogy ha lezajlottak ezek a fórumok, akkor 
mely tárcákkal lesz egyeztetve az anyag, vagy lesz-e 
egyáltalán. Ő elsősorban az FVM-re gondol. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Szeptember elsejétől vannak a jóváhagyások a vízgyűjtő-
gazdálkodási tanácsoknál, ahová az FVM is delegált 
képviselőket. A Tisza esetében ez az ember Kolozsvári Tamás.

Lovas Attila 
igazgató 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Az országos terv miniszteri rendeletben lesz kihirdetve, így 
minden tárcának megküldik majd. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 

• A fórum során többen hiányolták az önkormányzatok képviselőinek jelenlétét. 
• Problémaként merült fel, hogy a 2000 lakos alatti kistelepülések 2015-ig nem jutnak 

pályázati forráshoz, így a szennyvízzel kapcsolatos beruházások ott nem 
valósulhatnak meg. 

• Szintén jelentős kérdés volt az öntözés, az ezzel kapcsolatos vízkivételek 
engedélyezései körüli procedúra és az engedély nélküli vízhasználatok 
visszaszorításának fontossága a felszín alatti vízkészletek védelme érdekében.  
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• A vízvisszatartás fontossága, az ehhez kapcsolódó oldaltározók kialakításának 
kérdése is kiemelkedő téma volt. 

• A Jászsági-főcsatorna meghosszabbítását is szükségesnek tartották a résztvevők. A 
Vízügyi Igazgatóság, konkrét tervekkel állt elő ezt illetően, amelyeket meg is 
tekinthettek az érdeklődők. 

• Ezen a fórumon is elhangzottak a finanszírozási problémák, a gazdasági realitás 
kérdése, valamint az emiatt szükséges prioritási sorrend felállításának fontossága. 

• Elhangzottak az egyes víztestek többcélú hasznosításával kapcsolatos aggályok is. 
• Hangsúlyos téma volt, a jogi háttér rendezésének fontossága. 
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