VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-8 Bükk és
Borsodi-Mezőség alegységen
Dátum: 2009. július 21. 14:00
Helyszín: Közösségi Ház
3400 Mezőkövesd, Szt. László tér 24.
Facilitátor: Pontyos Tamás
Emlékeztető készítő: Rumi Szabolcs
Előadók: Pontyos Tamás (Öko Zrt.), Kissné Jáger Erika (KSzI Kft.)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (37 fő)
Napirend: 13:30 – 14:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
14:00 – 14:05 Megnyitó
14:05 – 14:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben
Előadó: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium)
14:15 – 14:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat
megoldó intézkedésekre a Bükk és Borsodi-Mezőség vízgyűjtőgazdálkodási tervezési alegységen
Előadó: Kissné Jáger Erika (KSzI Kft.)
14:45 – 15:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
(vélemények, kérdések és válaszok)
Szakértők: A Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az Öko Zrt. vezette
konzorcium szakemberei
15:40 – 16:00 Kávészünet
16:00 – 16:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
(folytatás)
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
16:50 – 17:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:
Bögre Lajosné
polgármester
Tiszatarján
Demeterné Nyeste
Erzsébet
polgármester

A területükön található a Tarjáni-holtág, ezért kérdezi, hogy a VKIban található holtágrendezés mely holtágra vonatkozik. Elmondja,
hogy az önkormányzat a WWF-fel karöltve tájrehabilitációt végez a
területen, a természetvédelmet tovább szeretnék erősíteni, ehhez
némi segítséget vár a falu.
Kérdezi, hogy az ivóvízminőség-javító program foglalkozik-e a
geleji ivóvízzel. Elmondja, hogy a község mélyfúrású kútjában
egyre csökken a vízszint a bányavíz kiemelése miatt.
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Gelej

Csiszár László
ÉKÖVIZIG
Debnár Zsuzsanna
ÉKÖVIZIG

Bögre Lajosné
polgármester
Tiszatarján
Tóth Erika
ÉKÖVIZIG
Vasas István
ÉKÖVIZIG

Fodor Pál
elnök
Bükkalja-Délborsodi
VGT
Vasas István
ÉKÖVIZIG

Derekas Barnabás
Mátrai Erőmű Zrt.

Enyedi Miklósné
ÉKÖVIZIG

A bánya sok vizet enged a Csincsa-patakba, ehhez még hozzájön
a geleji tározóból leeresztett víz, és ez a vízmennyiség már nem
tudott kifolyni a településről, ezért veszélyes mértékben
megemelkedett a patak vízszintje, a lakosságot vízkár fenyegeti.
Bögre Lajosné kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Tarjániholtág azért nem került be a holtágrendezési tervekbe, mert 50 ha
alatti víztestet nem lehetett ott szerepeltetni.
A geleji ivóvízbázis nem sérülékeny területen van, ezért nem
szerepel a tervben. A mennyiségi probléma ismert, tudják, hogy a
bánya víztelenítése miatt csökken a vízszint, lesznek intézkedések
a süllyedés megállítására, keresik a megoldást. Megjegyzi, hogy
teljes megoldást csak a bánya bezárása jelentene, ám ez nem
valószínű, hogy meg fog történni.
Kérdezi, hogy a jelenlegi ivóvízbázisra állami támogatással,
lakossági pénzből épült ki az ellátórendszer, ha tönkremegy,
milyen alternatív vízbázis lesz és milyen forrásból.
Kiegészítésként elmondja, hogy a gyöngyösi vízbázisnál ugyanez
a probléma vetődött fel, úgy oldották meg, hogy a bánya a kiemelt
vizet betáplálja az ivóvízrendszerbe. Ezt a megoldási lehetőséget
javasolja itt is.
Elmondja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek nem feladata a
vízkár kezelése, de ezeket a vízbevezetéseket minőségi és vízkár
oldalról is meg kell vizsgálni, a Csincsa pataknál ezt fontos
szempontként figyelembe kell venni. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv
csak a kereteket adja, egyelőre nem a konkrét problémákra ad
választ, a későbbiekben finomítani kell rajta.
Elmondja, hogy a belvíz-bevezetésekkel az a céljuk, hogy a belvíz
minél előbb a befogadóba kerüljön. Kérdezi, hogy a dombvidéki
vízrendezés során kialakítandó védősávok esetében ki állja majd
az ehhez szükséges földterület költségét.
Ahol van lehetőség, ott az elvezetett belvizet átmeneti tárolókban
vissza kéne tartani, mert a belvízzel minőségi probléma van,
ráadásul így a visszatartott vizet később helyben is fel lehet
használni. Egyedileg meg kell vizsgálni, hol vannak a belvízvisszatartásra konkrét víztározási lehetőségek, emellett a
mélyfekvésű területeket művelési ág váltással vizes élőhellyé
lehetne alakítani, a tulajdonosokat pedig támogatással
kompenzálni.
A dombvidéki védősávok esetében két alternatíva van, az egyik,
hogy az állam megvásárolja a területet, amit forráshiány miatt nem
lehet mindenütt alkalmazni, a másik, hogy a tulajdonosok kapjanak
kifejezetten erre a célra támogatást, hogy megérje nekik a
védőzónákat kialakítani, megtartani.
Elmondja, hogy a geleji vízmennyiségi problémákra nyitottak, bár
ha más vízadó rétegből veszik a vizet, mint a bánya, akkor nincs
ráhatásuk, de mindenképpen partnerek. Javasolja, hogy a község
fontolja meg a regionális vízhálózatra való rákapcsolódást,
Gyöngyösön sikeresen alkalmazták ezt a megoldást.
Elmondja, hogy a visontai külfejtések depressziója időben átmeneti
jellegű, ahogy a bányaművelés továbbhalad más részek felé, az
elhagyott bányaművelési területeken pár éven belül a vízszint
megemelkedik, visszaáll.
A geleji problémával kapcsolatban elmondja, hogy a
vízgazdálkodási tervezés még nem tudott foglalkozni a
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Csiszár László
ÉKÖVIZIG
Derekas Barnabás
Mátrai Erőmű Zrt.

Vőneky Ágnes
ÉKÖVIZIG
Derekas Barnabás
Mátrai Erőmű Zrt.
Debnár Zsuzsanna
ÉKÖVIZIG

Pontyos Tamás
facilitátor

részletekkel, de erre hamarosan sor fog kerülni.
Gelej nehéz helyzetben van, egyrészt, mert fölötte van a lefolyást
csökkentő tározó, amely ma már főként halászati célokat szolgál,
másrészt a bányavíz-bevezetés miatt. Ez utóbbiról a VízIg és a
bánya között van egy együttműködési szerződés.
A Csincsa-övcsatorna rendezése hamarosan megkezdődik, sok
pénzt áldoznak ezekre a projektekre, és ez befolyásolni fogja a
vízminőséget is, amit a tározóból leengednek.
A geleji tározóval az is probléma, hogy az évenkénti teljes
leeresztés miatt nem lehet ott jó ökológiai állapotot elérni.
Az ivóvíz-ellátási problémában érintett öt községgel kapcsolatban
elmondja, hogy az erőmű tudna csatlakozni ahhoz a megoldáshoz,
amit Gyöngyös esetében is csinálnak. Minőségkiegyenlítési célból
rácsatlakozhatnának az ivóvízellátásra, mivel több településen
arzénnal szennyezett a víz, míg a bányavízzel nincs minőségi
probléma. Ebben az erőmű is érdekelt, szeretnék a bányavizet
hasznos célra felhasználni, ennek érdekében a regionális, vagy
akár a helyi vízrendszerre történő rácsatlakozásról is szívesen
leülnek tárgyalni az érintett településekkel. Akár még a költségek
egy részét is hajlandóak lennének vállalni.
Javasolja, hogy a bánya a tervezési fázisban keresse meg ezzel
az önkormányzatokat.
Kérdezi, hogy mit jelent a konzultációs anyag 25. oldalán lévő
táblázatban a felszín alatti víztestek esetében a 69%-os jó
potenciál, illetve a 2027-re előirányzott 31% mit jelent.
Probléma a bányászati víztelenítés, az Északi-középhegység
peremvidék sekély porózus és porózus víztesten vízszintcsökkenés jelentkezik, ez a bánya hatása. A karszt-víztestekkel
nincs sem minőségi, sem mennyiségi probléma, így a Bükk-karszt
felszín alatti víztesttel sincs. 2027-re az előbbi két porózus és
sekély porózus víztest „jó” mennyiségi állapota van célul kitűzve,
de a bányászati víztelenítés időben folyamatosan változik, ezért az
akkori állapotot aktuálisan kell majd felmérni. A bányának csak a
mennyiségi állapot szempontjából van szerepe, a minőséginél
nincs.
Derekas Barnabás kérdésére válaszul elmondja, hogy a
kedvezőtlen százalékos arányok abból adódnak, hogy az
alegységen több víztest is van, és az alegységre délről benyúló
Sajó-Takta-völgy-Hortobágy víztest bizonytalan mennyiségi
állapotával rontja az arányokat.
Felhívásában további kérdéseket, véleményeket vár a
jelenlévőktől, majd ennek hiányában tájékoztat a VKI folyamatának
további lépéseiről és azok időrendjéről. Elmondja, hogy a
konzultációs anyagokhoz július végéig írásban is hozzá lehet
szólni a www.vizeink.hu honlapon, ahol ez a jegyzőkönyv is
elérhető. Végül megköszöni a részvételt és berekeszti a fórumot.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
•

A Mátrai Erőmű bányavíz-kitermeléséről sok szó esett. Ez mennyiségi problémát
okoz a környező felszín alatti víztestekben, ezzel veszélyezteti a térség
településeinek ivóvíz-ellátását, a bányavizet befogadó patakokban pedig túlzott
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•

•

vízszint-emelkedést eredményez. Egyik lehetséges megoldásként a bánya szívesen
betáplálná a kiemelt bányavizet az ivóvízrendszerbe, illetve javasolja a regionális
ivóvíz-rendszerre való csatlakozást.
A belvíz levezetésével kapcsolatban elhangzott, hogy a belvízzel minőségi probléma
van, ezért a vízfolyásokba eresztés előtt célszerű lenne visszatartani, és később
felhasználni a területen. A visszatartáshoz a tározók mellett a mély fekvésű
területeket lehetne felhasználni.
A holtágrendezés kapcsán felmerült, hogy a VKI csak 50 ha feletti állóvíz víztestekkel
foglalkozik, a kisebbeket nem lehet bevonni a tervezésbe.
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