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 Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-7 
Hernád, Takta alegységen 

Dátum: 2009. július 22. 14:00 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterem 
3860 Encs, Petőfi u. 75. 

Facilitátor: Pontyos Tamás 

Emlékeztető készítő: Rumi Szabolcs 

Előadók: Pontyos Tamás (Öko Zrt.), Kissné Jáger Erika (KSzI Kft.) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (30 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 vízgyűjtő-
gazdálkodási 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: 
 
 
 
Nagy László 
polgármester 
Bőcs 
 

Elmondja, hogy szerinte az ivóvizet meg kell őrizni a későbbi 
nemzedékek számára, és ez fontosabb, mint az energiahordozók. 
Állítólag az állam „suttogó privatizáció” keretében el akarja adni a 
falu ivóvizét adó vízbázist, pedig a helyi lakosság és a 
vállalkozások is felvállalták a magas víz- és csatornadíjakat annak 
érdekében, hogy az ivóvíz minőségét megőrizhessék. Kérdezi, 
hogy akkor most hogy is van ez, kinek a számára őrzik ők a 
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vízminőséget? Szerinte ha a falu áldoz a vízminőségre, akkor az 
állam is adjon erre. 
A bőcsiek termőföldjeire a sajóládi vízmű vízkivételezése miatt 
került egy feljegyzés a védőidom-határozatról, emiatt a bankok 
nem akarják a földeket kölcsönfedezetként elfogadni. A gazdák 
csak úgy tudnak kölcsönt felvenni, ha kikérik az ÉKÖVIZIG 
igazolását arról, hogy ez a feljegyzés nem előzi meg a 
jelzálogjogot. Kérdezi, hogy miért nem tájékoztatták erről előre a 
tulajdonosokat. Elmondja, hogy a falu nem tud a KEOP 
pályázatoknál - pl. vízminőség-védelem, szennyvízberuházások - 
részt venni, mert csak 2000 fő alatt vagy 5000 fő fölött lehet 
pályázni, így kimaradnak ezekből a fejlesztésekből. 

Vőneky Ágnes 
ÉKÖVIZIG 

A víziközmű-vagyon eladása valóban probléma, a víziközmű-
törvényt várják, amely rendezni fogja ezeket a kérdéseket. Az a 
cél, hogy addig önkormányzati tulajdonban maradjon a vagyon, de 
a cégek amúgy is csak az üzemeltetést akarják megszerezni, mivel 
abban van az üzlet. 
2000 fő alatt a ROP, afelett pedig a KEOP keretein belül jogosult a 
település pályázni szennyvíz-beruházásra. A pályáztatás 
pénzhiány miatt szünetel, de szeptemberben újból „megnyílik az 
ablak” egy időre, akkor kellene Bőcsnek megpróbálni pályázni. 

Debnár Zuzsanna 
ÉKÖVIZIG 

A bőcsi vízbázis diagnosztikája állami támogatással elkészült, 
megkapták a védőidom-határozatot, amelyben a helyrajzi számok 
is benne vannak, ezt kifüggesztik, és ha 30 napon belül nem 
érkezik ellenvetés, akkor emelkedik jogerőre a határozat. 

Dr. Gadnai Mária 
jegyző 
Taktaharkány 

Elmondja, hogy a Harangod-patak illetve a Takta-övcsatorna 
vonatkozásában helytelen intézkedésekkel 2021-ig katasztrofális 
állapotot lehet elérni. A helyszín bejárásakor megállapították, hogy 
a vízfelszín úszó hulladékkal telített. 
1998-ban építették meg a ráhordásos szennyvíztelepet, ennek 
tisztított szennyvize a Taktába folyik. 2014-ig a csatornázás, illetve 
a telep rekonstrukciója megtörténik, erre KEOP pályázaton első 
fordulóban nyertek pénzt. 
A Takta egyes részeire 2021-27 helyett 2015-16-ra várják az 
intézkedések előrehozását. 
Felmerült a lezárt hulladéklerakó telep rekultivációja, ebben az 
esetben a meder mellett óriási földmunkákat kellene végezni, 
aggódnának a meder állapotáért. 

Vőneky Ágnes 
ÉKÖVIZIG 

A szennyvíztelep katasztrofális állapotban van, mivel nem 
rozsdamentes acélból készült, ezért teljesen korrodált, teljesen új 
telepet kell építeni, ami nagyban fogja javítani a kifolyó szennyvíz 
minőségét. 
Felhívja a figyelmet, hogy a Taktán úszó szilárd hulladékot a 
lakosság is kiszedheti, és akkor legalább az ebben részvevők 
valószínűleg többé nem dobnak bele szemetet. 

Dr Gadnai Mária 
jegyző 
Taktaharkány 

Szerinte nem az ő lakosaik dobják be a szemetet a patakba. Nem 
tartja jó megoldásnak, hogy csak az önkormányzatokat és a jogi 
személyeket büntetik a szennyezések miatt, szerinte a lakosság 
közvetlen felelősségét erősíteni kéne, meg kéne találni őket a 
büntetésekkel. 

Bratu László 
polgármester 
Encs 

A Hernád nem csak őket érinti, közös vizsgálatával kapcsolatban 
elmondja, hogy nem csak a magyarországi, hanem a határon túli 
ipari szennyezések is problémát okoznak. Bízik a vízbázis-védelmi 
eredmények javulásában, elmondja, hogy nem csak Encs, hanem 
a környező 8 település ivóvíz-minőségét is védik. 
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A Hernád-völgy 57 településének környezetében lévő 476 illegális 
hulladéklerakó felszámolására nyertek pénzt, melynek hatása a 
vízminőségre nézve is jelentős, mivel 22 ilyen lerakó a 
bemosódáson keresztül a Hernádot szennyezi. Erről a projektről 
kérésre további adatokat tudnak adni. 
Szerinte ki kéne használni a régi duzzasztómű lehetőségeit, 
esetleg építsenek be turbinát, a visszaduzzasztott vizet pedig  
öntözésre lehetne hasznosítani.  

Pócza Sándor 
ÉKÖVIZIG 

A Taktával kapcsolatban elmondja, a Szerencs-patak sok 
szennyező anyagot szállít bele, árvízkor felgyülemlik az uszadék, 
és belvíz bevezetés is történik. 
Stratégiai vízfolyásnak tartja a Taktaközi-főcsatornát, amely képes 
a környező területeket öntözővízzel ellátni. 
A Kengyel-tóra és a Tiszalúci Holt-Tiszára azt mondják, az állapota 
„jó”, ő ezen csodálkozik, mivel szerinte télen és nyáron egyaránt 
ökológiai katasztrófahelyzet alakulhat ki. Szerinte a Taktaközi-
főcsatorna vízpótló rendszeréből a vízpótlás megoldható lenne. 

Megulesz János 
Hernád-Térségi 
Vízgazd. és Talajvéd. 
Társulat 

A Hernád vízgyűjtője egy szabálytalan alakú vízgyűjtő terület, 4/5-
öd része Szlovákia területén helyezkedik el, így Magyarország 
nagyon kiszolgáltatott helyzetben van. Az árvizek hirtelen és nagy 
mennyiségben jelennek meg, és gyorsan vonulnak le, a magyar 
települések kitettek. A VKI-ban a vízkárról nem sok szó esik, pedig 
ez itt a legnagyobb problémák közé tartozik. Az árvízvédelmi 
terveknek még talán 50%-a sem valósult meg, hiányolja ezt a 
tervezési rendszerből. Vannak olyan települések, ahol nincsenek 
körtöltések. 

Felberman Tamás 
ÉKÖVIZIG 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés arról szól, hogy a vízgyűjtő 
területeket mennyiségi és minőségi szempontból is javítsák. A 
vízkárok kérdése nem tartozik bele ebbe a tárgykörbe. 

Vasas István 
ÉKÖVIZIG 

Elmondja, hogy a Takta esetében a 2027-es céldátum nem azt 
jelenti, hogy ekkor akarják megtenni az első kapavágást, hanem 
ekkorra szeretnék elérni a „jó” állapotot. Már most is van egy 
projekt a Takta revitalizációjára. Az ütemezést mindenhol a feladat 
nagyságához igazították, mivel nem lehet egyszerre mindent 
megvalósítani, de meg fogják vizsgálni az előrehozás lehetőségét. 
A vízkár problémaköre nem elsődleges feladat, annyiban van egy 
kapcsolat, hogy csak olyan mértékű intézkedéseket hozhatnak, 
amelyek nem okoznak az eddigieknél nagyobb vízkárt.  

Kiss Péter 
ÉKÖVIZIG 

Az árvízi biztonság növelése érdekében 2007 év végén elkészült 
az árvízi irányelv, elkezdték az árvízi térképezést, tehát nincs 
elfelejtve a probléma, csak ez egy másik terv része. 
 

SZÜNET  
Nagy László 
polgármester 
Bőcs 

Felvetődött a geotermális energia hasznosításánál a visszasajtolás 
kötelezővé tétele. Kérdezi, hogy is van ez másutt Európában, pl. az 
izlandi gejzíreket visszasajtolják-e. Szerinte a visszapótlással már 
nem is éri meg a geotermális energiát hasznosítani, javasolja, hogy 
ne hozzunk magunknak olyan szigorú szabályokat, amilyeneket 
nem lenne muszáj. 

Megulesz János 
Hernád-Térségi 
Vízgazd. és Talajvéd. 
Társulat 

A Hernádon duzzasztóművek sorozata található. A legnagyobb 
probléma a bőcsi duzzasztómű alatti részen van, az oda 
továbbított vízmennyiség nem tudja, mennyire elegendő. 
Az is probléma, hogy a lakosság beledobja a szemetet a folyóba. 
Példaként említi a Bársonyos-főcsatornát, amely egy 60 km hosszú 
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mesterséges főcsatorna, és amikor épp nem engedik bele a vizet, 
a lakosság szemétlerakónak használja. Ezek szerinte nagy 
problémákat okoznak, amiket első helyen kellene kezelni. 

Debnár Zsuzsanna 
ÉKÖVIZIG 

Nem teljesen érti a termálvíz-visszasajtolással kapcsolatos 
kérdést. Egy fürdő szennyvizét nem lehet visszasajtolni, a 
visszasajtolást termikus hasznosítás esetén használják, nem érti, 
hogy a kérdező mire gondol. 

Nagy László 
polgármester 
Bőcs 

Többlettehernek tartja a visszasajtolást, szerinte így a geotermális 
energia elveszíti gazdasági jelentőségét, mivel nem tud megfelelő 
gazdasági eredményt hozni. Ausztriában látott geotermális kutat, 
amelynek csak a hőjét vették le, a vizet pedig a patakba engedik, 
nem is hallottak ilyet, hogy visszasajtolás. Kérdezi, hogy miért 
hoznak feleslegesen gazdasági többletterhet okozó szabályokat. 

Debnár Zsuzsanna 
ÉKÖVIZIG 

Válaszában elmondja, a mennyiségi védelemmel is kell foglalkozni, 
a víztartókkal gond lehet, ha ész nélkül termelik ki a termálvizeket, 
mivel már most is vannak mennyiségi problémák. 

Kissné Jáger Erika 
tervező képviselője 
KSzI Kft. 

A bevezetés lehetősége nagyon függ a termálvíz minőségétől, 
mivel a befogadó vízfolyást egy magas sótartalmú vízzel nem 
tehetik tönkre. 

Kiss Péter 
ÉKÖVIZIG 

Elmondja, hogy 2007 óta a Felügyelet szabályozza, hogy mennyi 
vizet kell leengedni a bőcsi duzzasztómű alatti Hernád-szakaszra. 

Kissné Jáger Erika 
tervező képviselője 
KSzI Kft. 

Az ország összes vízfolyására jellemző, hogy sok hulladék van 
benne. A PET palackok csapdaként működnek a kisebb halak, 
kétéltűek számára. Mindent meg kell tenni az illegális 
hulladéklerakás megakadályozására, a hulladék felszedésére, 
akkor is, ha nem az ottani lakosság dobta el. 

Nagy László 
polgármester 
Bőcs 

Nem tartja jónak, hogy az önkormányzatok tulajdonosként 
rendelkezzenek gátakkal, nincs szakmai apparátusuk, nem tudják 
megoldani a kezelésüket, szívesen visszaadnák őket állami 
tulajdonba. 
Elmondja, hogy a tavalyi árvíznél pályázatot kellett írniuk a 70%-os 
kárenyhítésre, ennek adminisztrációja sok energiájukba került. 

Felbermann Tamás 
ÉKÖVIZIG 

Lehet, hogy nem a legjobb megoldás, de a Vízgazdálkodási 
Törvény alapján az egy-két település érdekében álló gátaknak 
önkormányzati tulajdonban kell lennie. 

Nagy László 
polgármester 
Bőcs 

Elmondja, hogy ha nem lenne sörgyára a falunak, nem tudták 
volna meghitelezni az árvízi védekezés költségeit arra az időre, 
míg a 70%-os kártérítést megkapják, nehezményezi, hogy ilyen 
bonyolult és sokáig tart az eljárás. 

Nagy Gábor 
lakossági résztvevő 

Kérdezi, hogy terveznek-e új duzzasztóművet. 

Kiss Péter 
ÉKÖVIZIG 

A Vízügy a Hernádon nem tervez új duzzasztót. 

Kiss József 
Holocén 
Természetvédelmi Egy. 

A Hernád esetében a mennyiségi problémát tartja fontosnak, az 
ökológiai vízigényt biztosítani kell. A folyó Bőcs alatt néha pang, 
üres a főmeder, javasolja, hogy egyezzenek meg a szlovákokkal, 
hogy mi az a vízmennyiség, aminek tőlük át kell jönnie. 
Látott olyan tanulmányt, miszerint sok apró vízierőmű kellene a 
Hernádra, ezek között szivattyús vízierőmű is szerepel. A 
környezetvédőknek nincs elvi kifogásuk ez ellen, de az ökológiai 
vízigény szempontjából nem tartaná ezt célszerűnek. 

Kiss Péter 
ÉKÖVIZIG 

Ilyen tanulmányt a Vízügy nem készített, időnként bizonyos 
befektetői körök készíttetnek ilyeneket. 

Megulesz János Szerinte a dombvidéki kis vízfolyásokat kotorni nem kellene, de ez 
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Hernád-Térségi 
Vízgazd. és Talajvéd. 
Társulat 

nem jelenti azt, hogy a nagy vizeket nem kell kezelni. Örömmel 
vette a Vasonca-patakon létesült két záportározót, ez a 
tapasztalatok szerint Halmajnál „fele akkora nagyvizet csinált”. 
Az anyagban nem szerepelnek záportározók, pedig szerinte 
szükséges lenne a Bélus-, a Vadász-, és a Gönci-patakon is. 
A fenéklépcsők és a hordalékfogók lassítják a vizek lefolyását, 
szerinte nem kellene ezeket a műtárgyakat a hosszanti 
átjárhatóság javítása céljából lebontani. 

Vasas István 
ÉKÖVIZIG 

A belterületi védelem kapcsán előtérbe kerül a vízkár elleni 
védelem. Egyetért abban, hogy a záportározókról kevés szó esik, 
ezt pótolni szeretnék. 
Az eséscsökkentő műtárgyak esetében kevés olyan lesz, amely 
ténylegesen elbontásra kerül, mivel más átalakításokkal tervezik 
elérni a hosszirányú átjárhatóságot. 

Tóth Erika 
ÉKÖVIZIG 

A Határvízi Egyezményben van megállapodás a minimális és a 
maximális vízmennyiségre. A szlovák hatóság nem fog olyan 
engedélyt kiadni, amely ezzel ellentétes. 

Felbermann Tamás 
ÉKÖVIZIG 

Az Egyezmény tartalmazza a vízmennyiségek kérdését, csak nem 
ilyen címen, hogy vízigény, de a jövőben ez ökológiai vízigény 
címen fog szerepelni. 

Sándor Béláné 
ARTE (Abaúji 
Regionális Tv. Egy.) 

Kérdezi, hogy kihez tartozik ma egy kis patak fenntartása, mert a 
Fónyi-patak általában száraz, de árvíz idején a víz nem tud kifolyni 
a településről, kinek a hatásköre ezt megoldani. 

Vasas István 
ÉKÖVIZIG 

Ez változó, egy patak lehet állami-vízügyi, állami-vízgazdálkodási-
társulati, vagy önkormányzati kezelésben. A Fónyi-patak szerinte a 
Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van, de vízkár ellen ekkor is 
az önkormányzat feladata védekezni. 

Pócza Sándor 
ÉKÖVIZIG 

Elmondja, hogy sokszor találkozik azzal, hogy az 1990-es évek 
szárazabb időszakában nem nagyon voltak vízkárok, ezért 
beépítettek olyan területeket is, amelyeket nem kellett volna, 
ezeket pedig most rendszeresen vízkár éri. 

Sándor Béláné 
ARTE 

Egyetért, elmond egy személyes példát, hogy ők egy olyan házat 
vettek meg a száraz időszakban, amelyet most a vizes időszakban 
elönt a víz. 

Tóth Erika 
ÉKÖVIZIG 

Elmondja a VKI tervezési folyamatát: az egyeztető fórumokról 
emlékeztető készül, ami eljut a tervezőkhöz, a terv valószínűleg 
szeptember közepére fog olyan állapotba kerülni, hogy 
megtekinthető lesz, október 15-e körül tárcaközi bizottság elé 
kerül, majd december 22-én kerettervvé válik. 

Pontyos Tamás 
facilitátor 

Kiegészíti azzal, hogy 2010-től indul meg ennek a kerettervnek a 
konkrét intézkedésekre történő lebontása, és azután ez 2021-ig, 
illetve 2027-ig meghatározza a követendő irányokat. 
Mivel nincs több hozzászólás, megköszöni a részvételt és 
berekeszti a fórumot. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
 

• Problémaként merült fel, hogy a sajóládi vízmű vízbázisának védőidom-határozata 
miatt az érintett földekre a bankoktól nehezen tudnak kölcsönt felvenni. 
Nehezményezték, hogy nem tájékoztatták a tulajdonosokat előre. 

• Aggódnak továbbá az önkormányzat által a lakosság pénzén karbantartott vízbázis 
esetleges állami privatizációja miatt, mivel jelentős erőforrásokat fordítottak az ivóvíz 
minőségének megőrzésére. 
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• Szó esett a szennyvíz-tisztítás és bevezetés problémáiról a Takta mentén. A 
taktaharkányi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója előkészítés alatt áll, 2014-ig 
befejeződik. 

• Több esetben elhangzott a folyóvizeken úszó szilárd hulladékok problémája, amelyet 
többen rendkívül súlyosnak ítéltek, sürgették egyrészt a lakosság közvetlen 
felelősségre vonását, másrészt a szennyező kilététől függetlenül a vízen úszó szemét 
eltávolítását, lakossági részvétellel. Elhangzott, hogy a területen elhelyezkedő több 
száz illegális hulladéklerakó megszüntetésére pályázatot nyertek, ettől javulást 
várnak. 

• Szó esett arról, hogy a Hernád vízgyűjtője nagyobbrészt Szlovákia területén található, 
így Magyarország kiszolgáltatott helyzetben van, egyrészt az árvízi kitettség, 
másrészt a határon átjövő ipari szennyezések miatt. A Határvízi Egyezmény elvileg 
garantálja a minimális és a maximális átengedett vízmennyiségeket, a jövőben az 
ökológiai vízigény garantálása is szerepelni fog. 

• A szakértők kérdésre elmondták, hogy a Hernádon nem terveznek újabb duzzasztót. 
• A geotermális vízhasznosítással kapcsolatban elhangzott olyan vélemény, miszerint 

az előírt visszasajtolás azt gazdaságtalanná teszi, és nem kéne a feltétlenül 
szükségesnél szigorúbb szabályokat alkotni, ha azok gazdasági hátrányt okoznak. 

• A Vasonca-patakon létesült záportározók rendkívül hasznosnak bizonyultak, 
szorgalmazták hasonlók építését a többi patakon is. 

• Elhangzott, hogy a hosszirányú átjárhatóság biztosítása érdekében bizonyos 
fenéklépcsőket és egyéb kisebb műtárgyakat el akarnak bontani, és ennek káros 
hatása is lenne, mivel jelenleg ezek lassítják a vizek lefolyását.  

• Problémaként felmerült, hogy szárazabb években olyan területeket építenek be, 
amelyeket később a csapadékmennyiség növekedése esetén komoly vízkár érhet. 














	emlekezteto_encs_090722_vegl
	hpim0866_jelenleti_kikockazva_1
	hpim0867_jelenleti_kikockazva_2
	2_7_Encs_foto_02
	2_7_Encs_foto_03
	2_7_Encs_foto_05
	2_7_Encs_foto_09

