
Javaslatok a SzamosJavaslatok a Szamos--Kraszna Kraszna 
alegysalegysééget get éérintrintőő intintéézkedzkedéésekresekre

VVíízfolyzfolyáások, sok, áállllóóvizek vizek éés felszs felszíín alatti vizek n alatti vizek 
áállapotllapotáának javnak javííttáásasa

Előadó neve 
(Illés Lajos Viziterv Environ)

"Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” (KEOP-2.5.0/A) 



MiMiéért fontos  a tervezrt fontos  a tervezéési munkasi munka

1. Amit megtervezünk, azt teljesíteni kell!
(2015, 2021)

2. Nem műszaki tervet hanem egy cselekvési 
programot készítünk.

3. Hosszútávon keletkezhet előny illetve kár.
4. Nekünk kell fenntartani amit építünk.
5. Költségmegtérülés elvét érvényesíteni kell. 

(aki érdekelt az fizet és valósítja meg a 
programot).  Fel kell nőni a feladathoz!!
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42 terv készül az országra



SzamosSzamos--Kraszna alegysKraszna alegyséégg



A vizek kategorizA vizek kategorizáálláása (EU elsa (EU előőíírráás)s)
Ez fontos kEz fontos kéérdrdéés, egys, együütt kell tt kell 

eldeldöönteni!nteni!

• Természetes, 
• Módosított, 
• erősen módosított és 

mesterséges vizek (víztestek)



SzamosSzamos--KrasznaKraszna alegysalegyséég vizei g vizei 
(jelent(jelentőősebb felszsebb felszííni ni éés felszs felszíín alatti vn alatti vííztestek)ztestek)

Főbb vízfolyások:

• Bódvaj-patak
• Északi-főcsatorna
• Károlyi-folyás
• Keleti-övcsatorna
• Kraszna
• Lápi-főcsatorna
• Pilis-Piricsei-folyás
• Szamos

Állóvizek:

• Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
• Szamossályi tározó

Főbb felszín alatti víztestek:

• Nyírség Keleti perem
• Kraszna-völgy, Szamos-völgy
• Észak -Alföld



TermTerméészetes vizek (vagy azzszetes vizek (vagy azzáá
javasoljuk tenni)javasoljuk tenni)

•Szamos,
•Bódvaj
•Pilis – Piricsei
•Északi főcsatorna



ErErőősen msen móódosdosíított tott éés mesterss mestersééges  ges  
vvííztestek ztestek 

Egyetért-e azzal, hogy a megadott indok alapján erősen módosított víztestté kell 
nyilvánítani az adott víztestet?

Belvízvédelem

Belvízvédelem

Belvízvédelem

Károlyi folyás

Keleti-övcsatorna

Lápi fő- és mellékcsatorna

3) mesterséges víztestek

2) bizonytalan, hogy erősen módosítottá
nyilvánítsák-e

Árvízvédelem,Kraszna

1) erősen módosított

Módosítottság/létrehozás okaVíztestek



Szamos –Kraszna öblözet



Kraszna balparti rendszer



A Tisza-völgy

Sajátosság



Vízjárást érő külföldi hatásokVízjárást érő külföldi hatások



Vízjárást érő külföldi hatások SzamosVízjárást érő külföldi hatások Szamos



Vízjárást érő külföldi hatások - KrasznaVízjárást érő külföldi hatások - Kraszna



Vízjárást érő külföldi hatások KrasznaVízjárást érő külföldi hatások Kraszna



JelentJelentőős vs víízgazdzgazdáálkodlkodáási problsi probléémmáákk

Vízfolyások és állóvizek

1. Vízfolyások és állóvizek szabályozottsága  
• Árvízveszélyezettség (pl. Szamos, Kraszna)
• Belvízveszélyezettség (Északi-főcsatorna, Keleti-övcsatorna, Lápi-

főcsatorna,)

2. Tápanyag és szervesanyag terhelés 
• Szennyvízbevezetések  (folyamatos külföldi)
• Mezőgazdasági területekről

3. Veszélyes anyagok
• Határon túli hatások (Szamos, Kraszna – cianid, Cd, Cu, Zn

szennyezések)



JelentJelentőős vs víízgazdzgazdáálkodlkodáási problsi probléémmáákk

Felszín alatti vizek

1. Nitrát és ammónium szennyezésekkel 
kapcsolatos problémák       

• Diffúz szennyezés mezőgazdasági területről (2 víztestnél 
Nyírség keleti perem sekélyporózus, Kraszna-völgy, Szamos-
völgy sekélyporózus)

• Diffúz szennyezés településről (2 víztestnél Nyírség keleti 
perem sekélyporózus, Kraszna-völgy, Szamos-völgy 
sekélyporózus)

• Állattartó telepek (1 víztestnél Nyírség keleti perem 
sekélyporózus)

2. Egyéb szennyezések 
• Ivóvíz-szabványt meghaladó arzén, ammónium, vas és 

mangán tartalom 



CCéélkitlkitűűzzéések sek éés s üütemtervtemterv

14Összesen

100%4Felszín alatti vizek

Mesterséges

Erősen módosított

-50%50%--2Természetes

-50%50%--2Állóvizek összesen

-33%33%-33%3Mesterséges

-100%---1Erősen módosított

-25%50%-25%4Természetes

-38%38%-25%8Vízfolyások összesen

2027-re 
(%)

2021-re 
(%)

2015-re 
(%)

Enyhébb 
célkitűzés 
(javaslat, 

%)

Jó állapot/potenciál eléréseJelenlegi jó
állapot/potenciál 
fenntartása (%)

Víztestek 
száma 

összesen (db)

Víztestek típusa

Időbeni mentességek főbb okai:
• A műszaki megvalósítás időigényes, adminisztratív korlátok
• Aránytalanul magas gazdasági terhek, megfizethetőségi, finanszírozási  

problémák
• A probléma más országok közreműködése nélkül nem oldható meg

2015 ut2015 utááni hatni hatááridridőők k éés enyhs enyhéébb cbb céélkitlkitűűzzéések okaisek okai



FFőőbb intbb intéézkedzkedéések csoportossek csoportosííttáásasa
1. Tápanyag- és szervesanyag terhelések 

csökkentése

2. Vízfolyások és állóvizek 
szabályozottságának csökkentése

3. Fenntartható vízhasználatok, a vizek 
mennyiségi állapotának javítása

4. Megfelelő ivóvízminőséget biztosító
intézkedések

5. Védett területekre vonatkozó egyedi 
intézkedések

6. Átfogó, országos intézkedések



TTáápanyagpanyag-- éés szervesanyag s szervesanyag 
terhelterheléések cssek csöökkentkkentéésese

1. Területi agrárintézkedések
Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás síkvidéken 
belvíz- és nitrát-érzékeny területeken
Művelési ág váltás és fenntartása síkvidéken belvíz- és nitrát-érzékeny 
területeken
Partmenti védősáv (erdősáv és/vagy füves növényzónák) kialakítása és 
fenntartása vízfolyások vagy állóvizek partja mentén

2. Csatornázás és szennyvízelhelyezés
Települések csatornázása Szennyvíz Program szerint (Nagyecsed, 
Csenger folyamatban)
Illegális szennyvízbevezetések megszüntetése

3. Hulladékkezelés megvalósítása
4. Határvízi együttműködés



VVíízfolyzfolyáások sok éés s áállllóóvizek vizek 
szabszabáályozottslyozottsáággáának csnak csöökkentkkentéésese

(Kev(Kevéés res reáális lehetlis lehetőősséég van)g van)

1. Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja
2. Mesterséges csatornák rekonstrukciója 

(természetesebbé tétele)



FenntarthatFenntarthatóó vvíízhasznzhasznáálatok, a vizek latok, a vizek 
mennyismennyiséégi gi áállapotllapotáának javnak javííttáásasa

1. A felszín alatti vizek fenntartható használata
Víztakarékosságot elősegítő intézkedések (technológia-korszerűsítés) 

Engedély nélküli vízkivételek visszaszorítása

2. Felszíni vizek fenntartható használata
Felszíni vízhasználatok (vízkivételek) fenntartható megvalósítása az 
ökológiai szempontból szükséges mederben hagyandó vízhozam 
figyelembevételével)

MegfelelMegfelelőő ivivóóvvíízminzminőőssééget biztosget biztosííttóó
intintéézkedzkedééseksek

• Ivóvízminőség-javító program (program folyik, de akadozik)

• Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása (van 
lehetőség)



VVéédett terdett terüületekre vonatkozletekre vonatkozóó egyedi egyedi 
intintéézkedzkedééseksek

1. Védett természeti területek speciális védelme
Élőhelyek feltárása, kezelési tervek készítése



ÁÁtfogtfogóó, orsz, orszáágos intgos intéézkedzkedééseksek

1. Vizsgálatok (környezeti hatásvizsgálatok)
2. Engedélyezési eljárások
3. Monitoring fejlesztése
4. Információk biztosítása, nyilvánosság
5. Költségmegtérülés elvének érvényesítése
6. Képességfejlesztés (K+F, szakemberképzés stb.)



Folyamatban lévő vagy 
elindítható projektek



Szamos-Krasznaközi árapasztó tározó



Belvíz veszélyeztetettség – Szamos –Kraszna rendszerben



Belvíz veszélyeztetettség- ökológiai állapotjavítás összekapcsolásának 
lehetőségei 

(szabályozottság csökkentés)
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