Javaslatok a Bükk és BorsodiMezőség alegységet érintő
intézkedésekre
Vízfolyások, állóvizek és felszín alatti vizek
állapotának javítása
Előadó: Kissné Jáger Erika KSzI Kft

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

Bükk és Borsodi-Mezőség
alegység
települések
Az Eger- Rima, Laskó,
Csincse vízrendszer területén
található.

A vízgyűjtők magasabb
része az ÉszakiKözéphegységhez, D-i
részük az Alföldhöz
tartozik.

Érintett települések
• A Bükk és Borsodi-Mezőség alegységben 69
db település található, amelyből 6 db város
(Bélapátfalva, Eger, Emőd, Füzesabony,
Mezőcsát, Mezőkövesd).
• A városok aránya 10 %
A terület lakosainak száma 186.045 fő .

Bükk és Borsodi-Mezőség alegység
Területhasználat
Művelési ág

%

Belterület

6

Szántó

44

Vegyes
mezőgazdasági

2

Szőlő, gyümölcsös

4

Rét, legelő

17

Álló és folyóvíz

3

Erdő

23

Vizenyős terület

1

Bükk és Borsodi-Mezőség alegység vizei
(jelentősebb felszíni víztestek)
Főbb vízfolyások: összesen 17 víztest

•
•
•
•

Tisza folyó Tiszabábolna és a Keleti –főcsatorna között, 79 fkm hosszú szakasz
Eger és Rima patak
Csincse-patak
Laskó-patak

Állóvizek: összesen 5 víztest

• Geleji víztározó síkvidéki, hossztöltéses, tápcsatornás
–
–

•
•
•
•

Az alegységen jelenleg még 11 dombvidéki völgyzárógátas tározó üzemel
Csincsén üzemel a Harsányi tórendszer és a Geleji tározó, Hór patakon a Hór- völgyi és
Laskó patakon a Laskó-völgyi víztározó

Felső Morotva (holtág)
Montaj tó (holtág)
Énekes-ér (holtág) időszakos
Pélyi-tó (holtág)

Bükk és Borsodi-Mezőség alegység
vízfolyások
Az Eger, Laskó,
Csincse vízfolyások a
Bükk DK-i, D-i, DNy-i
oldalának É-D-i irányú
völgyeiben halad
Alföldre kilépve
hordaléklerakás
Kiskörei tározóba
torkollnak be
Laskó vízgyűjtő Heves
megyébe esik
Eger- Rima vízgyűjtője
Heves (és BorsodAbaúj-Zemplén
megyéhez tartozik.
Érintett tájegységek:
Bükk, Hevesi sík
(Laskó), Borsodi
Mezőség (Eger,

Bükk és BorsodiMezőség alegység
állóvizek

Bükk és Borsodi-Mezőség alegység vizei
(jelentősebb felszín alatti víztestek)
Főbb felszín alatti víztestek : összesen 13 víztestet érint

• Porózus
– Sekély porózus
– Porózus
– Porózus termál

Északi-középhegység peremvidék
Északi-középhegység peremvidék
Észak-Alföld

• Hegyvidéki teljes területe az alegységre esik
– Sekélyhegyvidéki Bükk-Tisza vízgyűjtő
– Hegyvidéki
Bükk-Tisza vízgyűjtő

• Karszt
– Karszt
– Termál karszt

Bükk nyugati karszt
Bükki termálkarszt

Víztestek besorolása
Erősen módosított víztest
• Egy természetes módon létrejött víztestet
(vízfolyást vagy állóvizet) akkor tekintünk erősen
módosítottnak, ha annak természetes jellegét az
emberi tevékenység által okozott hatások
(pl.
mederszabályozás, töltésezés, duzzasztás) olyan
mértékben megváltoztatták, hogy a jó ökológiai
állapot nem érhető el anélkül, hogy ezeknek a
hatásoknak a megszüntetése során valamilyen
jelentős emberi igény kielégítése ne sérülne, vagy
helyettesítése ne jelentene aránytalan terheket a
társadalom számára.

Erősen módosított víztestek
Víztestek

Módosítottság/létrehozás oka

1) erősen módosított
Tisza Keleti-főcsatornától
Tiszabábolnáig

Vízienergia-termelés, öntözési
célú vízkivétel, ökológiai
vízpótlás, ivóvízellátás miatt

Eger-patak

Árvízvédelem (szabályozott meder
Eger város védelmére)

Kánya-patak alsó,

Árvízvédelem (szabályozott
meder, töltés, illetve depónia)

Laskó-patak alsó,
Rima

Mesterséges víztestek
Víztestek

Módosítottság/létrehozás oka

2) bizonytalan, hogy erősen módosítottá nyilvánítsák-e
3) mesterséges víztestek
Csincse-övcsatorna

Felveszi és elvezeti a kisebb
vízfolyások, belvízcsatornák vizét,
valamint befogadója a
bükkábrányi lignit bányából származó
bányavizeknek

Geleji víztározó

Célja árvízcsúcs-csökkentés,
öntözés, halászat

A vizek állapota jelenleg
Vízfolyások - összesen 17 db
11 természetes, 1 mesterséges és 5 erősen módosított
Ökológiai szempontból 17 nem jó.
Kémiai szempontból 1 nem jó és 16 esetben adathiány miatt nem dönthető
el a víztest állapota.

Állóvizek – összesen 5 db
4 természetes holtág és 1 mesterséges
Adathiány miatt nem dönthető el az állapotuk sem ökológiai, sem kémiai
szempontból.

Felszín alatti vizek – összesen 13 db
Mennyiségi állapot szerint 7 jó, 4 nem jó, 2 állapota bizonytalan
Kémiai szempontból 12 jó, 1 nem jó.
Északi-középhegység peremvidék sekély porózus víztest mennyiségi és kémiai
állapot szerint nem jó,
Északi-középhegység peremvidék porózus réteg víztest mennyiségi állapota nem jó,
folyamatos vízszint süllyedés áll fenn,

Vízgazdálkodási adottságok, jelenlegi helyzet
1. Vízfolyások szabályozottsága, hidromorfológiai
viszonyok
• Árvízvédelmi töltések
– Tisza – mai állapot a Kiskörei tározó kialakításához kapcsolódik.
Megfelelő szélességű nagyvízi meder – a mentesített ártéren lévő
holtágak vízviszonyai és evvel ökoszisztémája állapota átalakult
– Laskó-, Rima-, Kánya- patak és Csincse övcsatorna legalsó
szakaszai elsőrendű árvízvédelmi töltések
– Kis vízfolyások medreit jelentős hosszban töltések (összefüggő
depóniák) határolják a belvíz befogadói funkció következtében

• Hosszirányú átjárhatóság nem biztosított a vízfolyások
jelentős részénél
– völgyzárógátas tározók miatt (a vízkárelhárítás és mezőgazdasági
– Zsilipek, vízkivételi műtárgyak miatt ( belvízelvezetés)

Vízgazdálkodási adottságok, jelenlegi helyzet
1. Vízfolyások szabályozottsága, hidromorfológiai
viszonyok
• Duzzasztás - TISZA Kiskörei Vízlépcső által duzzasztott szakasz,
mely az alegység teles tiszai szakaszát érinti
– Feltöltődés, feliszapolódás, kis vízsebesség, nem megfelelő vízszint
ingadozás,

• Kis vízfolyások meder kialakítása és rendszeres növényirtás a
vízszállító képesség megőrzése érdekében,
– a parti növényzónák hiányoznak -Csincse övcsatorna, Eger-patak
(alsó), Hór-patak alsó, Kácsi-patak vízrendszere, Kánya-patak alsó és
felső, Laskó-patak alsó és középső, Ostoros-patak, Rima, Tiszavalki
főcsatorna víztestek jelentős hosszán fennáll.
– A meder kiegyenesített, így a kialakuló sebességviszonyok nem elég
változatosak

Vízgazdálkodási adottságok, jelenlegi helyzet
2. Tápanyag és szervesanyag terhelés
• Vízfolyások esetén
– Kommunális tisztított szennyvízből származó terhelése
• Az alegység vízfolyásai a befogadói
• 20 kommunális szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizeinek
– Mezőcsáti, Eger, Mezőkövesdi, Füzesabonyi

• 4 ipari tisztított szennyvíz és 2 ipari használt víz
– Egri BERVA Zrt,

3. Vízfolyások

sótartalom és hőterhelés

• Nagy számú termálvizes fürdők túlfolyó és ürítő vizeinek
folyamatos bevezetése felszíni vízfolyásba
– Legjelentősebbek a Bogács, Mezőkövesd-Zsóry

Vízgazdálkodási adottságok, jelenlegi helyzet

Felszín alatti vizek
Mennyiségi gondok
•

Bükkábrányi lignit bánya víztelenítés hatására az Északiközéphegység peremvidék sekély porózus és porózus
víztestekben folyamatos a vízszintsüllyedés

Egyéb szennyezések
•
•

Nehézfém szennyezés
Szénhidrogén szennyezés

Célkitűzések és mentességek
Jó állapot/ potenciál elérése
2015-ig

2021-ig

2027-ig vagy
később

Vízfolyások:

17

Természetes

6

Mesterséges

1

Erősen
módosított

2

5
3

5
5

2

Mesterséges
Felszín alatti
vizek:

11
1

Állóvizek:
Természetes

Víztestek száma
összesen

2

2

4

1

1

3

13

Az alegység 35 víztest 26 %-a jó állapotú (felszín alatti víztestek).

(7 jó állapotú)

2015 utáni határidők és enyhébb
célkitűzések okai
Időbeni mentességek főbb okai:
• Legjellemzőbb természeti ok, a szükséges helyreállítási idő
hossza. A felszín alatti víztestek helyreállítása a mennyiségi,
minőségi változások lassú folyamatai miatt igen időigényesek.
A felszíni víztestek esetén az ökológiai állapot változás
szintén időigényes
• Műszaki előkészítés, megvalósítás időigénye
• A legfontosabb ok általában gazdasági jellegű, korábbi
határidőre történő intézkedés aránytalanul magas terheket ró
a gazdaság, a társadalom és a nemzetgazdaság számára.

Főbb intézkedések csoportosítása
1.

Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentése

2.

Egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémák megoldása

3.

Vízfolyások és állóvizek szabályozottságának csökkentése

4.

Fenntartható vízhasználatok, a vizek mennyiségi
állapotának javítása

5.

Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések

6.

Védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések

7.

Átfogó, országos intézkedések

A intézkedések tervezést az ökológiai-, gazdasági feltételek és
társadalmi szempontok alapján végezték.
Számba vették a jelenleg működő intézkedéseket és meghatározták a
szükséges további szabályozási és műszaki intézkedéseket.

Tápanyag- és szervesanyag terhelések
csökkentése
1. Területi agrárintézkedések
Érvényben levő intézkedések (nitrát akció program)
– Növénytermesztés területi hatása kapcsán területi intézkedés
• Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai intézkedések
– Tápanyag gazdálkodás
– Erózió védelem

• Művelési ág váltás, gazdálkodási mód, földhasználati viszonyok
átalakítása (Új Magyarország Vídékfejlesztési Program (ÚMVP)
Agrár-környezetgazdálkodási Programja (AKG)

– Állattartás kedvezőtlen hatásaival szemben
• Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai intézkedések
• Nagy létszámú állattartó telepek trágyaelhelyezésnek
megoldására intézkedési terv - (ÚMVP AKG) támogatás
pályázható
• Kis létszámú állattartó telepek környezeti hatásvizsgálata,
felülvizsgálata

– A halastavi és a horgászati hasznosítás jó gyakorlata

Tápanyag- és szervesanyag terhelések
csökkentése
Jövőbeli feladatok
A jelenlegi rendszerek továbbfejlesztése, a vízvédelmi szempontok
beépítése, érvényesítése.
Kiemelt feladat
a nitrát érzékeny területek felülvizsgálata,
az erózió érzékeny területek kijelölése és az azokra vonatkozó helyes
gyakorlat kidolgozása

Vízfolyásokba bevezetett belvíz mennyiség csökkentése,
minőség javítása
–
–
–
–

Belvíztározók létesítésével
Belvízelvezető csatornák átalakítása
Üzemrend módosítás
Bevezetés előtt szűrőmező kialakítás

Tápanyag- és szervesanyag terhelések
csökkentése
• Csatornázás és szennyvízelhelyezés –
érvényben lévő intézkedések
Az alegységen lévő települések 80 %-a csatornázott
– 19 szennyvíztisztítón tisztítják az összegyűjtött
szennyvizet
– 17 telep alkalmas a III. fokozatú tisztításra
– 12 telep fogad települési folyékony hulladékot
– Szennyvíziszap ártalommentes elhelyezése egyre
nagyobb gond
Nemzeti Szennyvíz Program (NSZP) 2000 LE
nagyobb településekre
Megvalósító, költségviselő: önkormányzatok,
lakosság, KEOP, ROP,

Csatornázás és szennyvízelhelyezés
megoldása
2015-ig megvalósuló intézkedések
• Eger-patak felső vízrendszere Mónosbél telep –
– az előforduló szennyvíz berothadás elleni műszaki védelem
kialakítása

• Hór-patak felső – Répáshuta telep
– Miskolci ivóvízbázis külső védőidomán fekszik, üzemeltetési gondok
fennállnak, felszámolása, a szennyvíz karszt ivóvízbázisról való
kivezetése más szennyvíztisztítóra

• Kácsi-patak Mezőkeresztes telep
– Régi telep, új agglomerációs telepre való szennyvíz átvezetés

• Laskó-patak alsó – Füzesabony telep
– kapacitás bővítés

• Tisza keleti főcsatornától Tiszabábolnáig
– Tiszaújvárosi telep – bővítés, korszerűsítés alatt áll
– Tiszadorogma, Tiszakeszi telep – határérték feletti szennyezés
okainak kivizsgálása, esetleges korszerűsítés

Csatornázás és szennyvízelhelyezés
megoldása
2015 után megvalósuló intézkedések
• Eger-patak felső vízrendszere
– Szarvaskő telep - elavult technológia nem
alkalmas az előírásos tisztítási hatékonyságra –
átépítés, rekonstrukció

• Laskó-patak felső
– Bátor telep – infiltráció – csatornahálózat
rekonstrukció
– Egercsehi telep – elavult – intenzifikálása
javasolt

Tápanyag- és szervesanyag terhelések
csökkentése
Települési eredetű szennyezések csökkentése
– 20 üzemelő vagy már felhagyott, de nem rekultivált
telep rekultivációja valósul meg 2015-ig KEOP
• 1 hulladéklerakó rekultivációja marad hátra 2021-ig

– Belterületi csapadékvíz rendezett elvezetés,
megfelelő elhelyezés megvalósítása fokozatosan
ROP 2015-2021-2027
Megvalósító, költségviselő: önkormányzatok,
lakosság, támogatási rendszerek

Egyéb szennyezésekkel kapcsolatos feladatok
megoldása
Termálvíz bevezetések korlátozása
•

Hévíz hasznosítás: Bogács, Mezőkövesd, Eger, Egerszalók, Demjén
A használt vizek felszíni befogadóinak só- és hőterhelésének megítélésére nem áll elegendő
adat a rendelkezésre.

Intézkedés: megfelelő vizsgálati rendszer kialakítása és üzemeltetése, az
eredmények alapján a konkrét intézkedés meghatározása

Felszín alatti vizeket veszélyeztető, ipari és mezőgazdasági eredetű
szennyezett területek feltárása, kármentesítése
Folyamatban lévő kármentesítések:
• Eger – szénhidrogén (CH) szennyezés, benzol, diklór-etilén, ammónium, összes
ásványolaj szénhidrogének (TPH) és halogénezett alifás CH szennyezés
• Felsőtárkány - CH szennyezés
• Füzesabony – CH szennyezés,
• Mezőcsát – CH szennyezés, TPH, BTEX
• Mezőkeresztes – nehézfém szennyezés
• Mezőkövesd – CH szennyezés, kerozin
• Andornaktálya – TPH, naftalinok
• Ároktő - TPH
Megvalósító, költségviselő: Szennyezett területek tulajdonosa, kezelője.

Vízfolyások és állóvizek
szabályozottságának csökkentése
Vízfolyás rehabilitáció elemei:
• Megfelelő szélességű hullámtér vagy nyílt ártér
létrehozása
– Területigény lép fel - kisajátítás/földhasználat váltás

•

Part menti védőerdő sáv kialakítása

•

A dombvidéki vízfolyásokon
– a szabályozott trapézmeder egyre természetesebbé, mind kereszt-,
mind hosszirányban átjárhatóbbá válik. Ennek elindítása szükséges
:földmunka, megfelelő akadályok elhelyezésére.

•
•

A lényeg a megfelelő tér biztosítása a meder oldalirányú
mozgásához.
A szűk hullámtérrel kialakított (elsősorban síkvidéken)
– az egyenes meder változatlan marad
– a mederfenék megfelelő kialakításával a kisvízi meanderezés
biztosítása
– a középvízi meder változatossága gyakorlatilag csak mesterséges
kiöblösödésekkel javítható.

Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja
• Érvényben levő intézkedések
– Nagyvízi mederre kezelési tervet kell készíteni
• Megvalósító, költségviselő: Tulajdonos, kezelő, ROP,
KEOP (természetvédelem) támogatás, hullámtéri
gazdálkodás ÚMVP önkéntes támogatás

• 2015-ig megvalósuló intézkedések:
– A Laskó-patak esetében folyamatban van egy ROP
pályázat, mely a Füzesabony – Egerszalóki tározó
közötti mederszakasz rekonstrukciójára. A
beavatkozások célja a vízkárelhárítási helyzet
javítása, a jó állapot elérésével összehangolva.

Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja
• 2015 utáni feladatok:
– Meder-rehabilitációs beavatkozások szükségesek az alegység további 11 kis
és közepes vízfolyás víztestjénél is, melyeket ütemezetten végre kell hajtani
(Csincse-övcsatorna, Csincse-p. és Kis-Csincse, Eger-p., Eger-p. felső
vízgyűjtője, Hór-p. alsó, Hór-p. felső, Kácsi-p. vízrendszere, Kánya-p. felső,
Laskó-p. felső, Ostoros-p. Szóláti-p.)
– Eger-patak - az eséscsökkentő fenéklépcsők vizsgálata a hosszírányú
átjárhatóság biztosítása érdekében.
– A Laskó-patak felső víztestnél - belterületi mederszakaszok rehabilitációja
– 11 víztestnél fontos a parti sávok és a medrek árvízvédelmi és ökológiai
elvárások összehangolásán alapuló rendszeres fenntartása Csincse-p. és Kis
Csincse, Hór-p. alsó, Kácsi-p. vízrendszere, Kánya-p. alsó, Kánya-p. felső,
Laskó-p. alsó, Laskó-p. középső, Laskó-p. felső, Ostoros-p. Rima)
– A vízfolyások menti, rendszeresen elöntött területeken és a parti zónában a
megfelelő területhasználat kialakítása és fenntartása 4 víztestnél igényel
intézkedést (Hór-p. alsó, Kácsi-p. vízrendszere, Laskó-p. középső).

• Jövőbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
– Vízfolyások ökológiai szempontú műszaki követelményeinek kidolgozása (jogi
szabályozás, műszaki irányelvek) szükséges,
– a ROP-okon belül elkülönített források „komplex vízfolyás rehabilitációs
programok”-ra.

Kis és közepes vízfolyások rehabilitációja
Egyedi intézkedések
• 2015 után megvalósuló intézkedések
– A Tisza : hosszirányú átjárhatósági akadály a duzzasztó (Tiszalöki
Vízlépcső) megfelelő kialakítású hallépcsővel, vagy megkerülő
csatornával történő kiegészítés tervezési, engedélyeztetési fázis
2o15 ig, megvalósítás a későbbi ciklusokban.
– Az Eger-patak víztestnél az Eger és Rima csatlakozásánál lévő
duzzasztó hosszirányú átjárhatóság biztosítása érdekében felül kell
vizsgálni
• üzemeltetését
• fenékküszöb kialakításának módosítási, átalakítási lehetőségét.
• vizsgálni kell a hallépcső, vagy megkerülő csatorna kialakítását

Jövőbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
• A vízhasználatokra vonatkozó ökológiai szempontú műszaki
követelmények megalkotása szükséges, oly módon hogy az az
alvízi vízjárás és átjárhatóság megfelelően biztosítható legyen

Fenntartható vízhasználatok, a vizek
mennyiségi állapotának javítása
A felszín alatti vizek fenntartható használata
• Érvényben lévő intézkedések
– Igénybevételi korlátozás módszertana
– Igénybevételi korlátok meghatározása víztestenként
– Hőhasznosításra használt vizek visszasajtolása

• 2015ig megvalósuló intézkedések
– A termálvizek felhasználása iránt növekvő igények, a meglévő
kivételek további fejlesztése várható, ezért a hévízhasznosítások és
fejlesztések tervezésének szabályozása, ellenőrzése szükséges.

• 2015 utáni feladatok
– További intézkedések szükségesek a hévízkészletek védelmére.

• Jövőbeli szabályozási és finanszírozási javaslatok
– az igénybevételi korlátok a vízkivételek vízjogi engedélyezésének
alapja
– Gazdasági szabályozó eszközök a takarékosság ösztönzésére.

Fenntartható vízhasználatok, a vizek
mennyiségi állapotának javítása
Felszíni vizek fenntartható használata
• Tározókat úgy kell üzemeltetni, hogy biztosítsák az alvízi
szakaszok vízigényét különösen kisvízi időszakokban. Az alábbi
tározók alatti hosszabb-rövidebb mederszakaszok kisvizes
időszakban kiszáradnak
– Hór-patak alsó – Hórvölgyi-víztározó, Csincse-patak és Kis-Csincse
– Harsányi halastavak, Laskó-patak középső – Laskóvölgyivíztározó, Szóláti-patak – Egerszóláti-víztározó, Kácsi-patak
vízrendszere – Sályivíztározó.

• 2015 utáni feladatok:
– a tározó üzemeltetésének felülvizsgálata és szükség szerinti
módosítása (vízszintingadozás, szabad tározótér biztosítása, az alvíz
felé történő vízleeresztések) vízminőségi és ökológiai szempontok
figyelembevételével. A tározó hasznosítási formájának
megváltoztatása, illetve a tározó felhagyása esetén annak
rekultivációja, (esetleg záportározóvá történő átalakítása).

• Víztakarékosság
Megvalósító az állam, a vízhasználók, költségviselők a vízhasználók

Megfelelő ivóvízminőséget biztosító
intézkedések
Ivóvízminőség-javító program
Összesen 5 település (Borsodivánka, Cserépváralja, Tiszabábolna,
Tiszavalk, valamint Igrici) érintett Ezeken a településeken a
szolgáltatott ivóvíz határérték felett tartalmaz arzén, ammónium, vasés mangán ionokat.

•

•

A települések a következő víztesteken találhatóak:
– a Jászság, Nagykunság porózus (p.2.9.2) víztesten
Borsodivánka és Tiszavalk,
– a Sajó-Takta-völgy, Hortobágy porózus (p.2.8.2) víztesten
Igrici és Tiszabábolna,
– a Bükk – Tisza-vízgyűjtő hegyvidéki (h.2.4) víztesten
Cserépváralja

2015-ig megvalósuló intézkedések
– Az érintett települések közül 4 egy KEOP pályázat
konstrukcióban indult. A tervezett beavatkozásokat várhatóan
2013-ig befejezik.
– Igrici község esetében az ivóvízminőség-javításra pályázatot
készítenek elő.

Megfelelő ivóvízminőséget biztosító
intézkedések
Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban
tartása
•

Lezárult diagnosztikák
– A védőidom határozatot még nem adták ki.
• Eger Északi Vízmű –Eger Almári Vízmű, Bélapátfalva ÉRV Zrt. IX. telep
Vízmű, Andornaktálya, Szarvaskő Községi Vízmű, Emőd Városi Vízmű,
Felsőtárkány, Barátrét Vízmű
• Eger Déli Vízmű – A diagnosztika során a vízbázis egyes kutjaiban
vízminőségi probléma (TPH, peszticidek) merült fel. A védőidom
határozatot még nem adták ki.

• Jelenleg is folyamatban lévő diagnosztikák:
– Bükkzsérc Községi Vízmű, Eger, Petőfi-tér (Központi Vízmű),
– KEOP-2.2.3/A-2008.0010 pályázat keretében
• Kács ÉRV Zrt. VIII. telep
• Sály ÉRV Zrt. VIII/a. telep

Megfelelő ivóvízminőséget biztosító
intézkedések
Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban
tartása
• Diagnosztika még nem kezdődött el:
• Harsány Községi Vízmű
• Mezőszemere Községi Vízmű

• Az alegység területén található távlati vízbázisok:
•

27.1 Tiszakeszi-Ároktő távlati vízbázis, melynek a diagnosztikája
lezárult, a védőidomát határozattal kijelölte a Felügyelőség.
• 27.2. Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázis, a diagnosztikája jelenleg van
folyamatban.

Megvalósító, költségviselő:
– Víziközmű tulajdonos, szolgáltató: önkormányzat, állam. A Program
végrehajtását az állam támogatja.

Védett területekre vonatkozó egyedi
intézkedések
Védett természeti területek speciális védelme
• Az alegység területén érintett természeti területként
nyilvántartott állóvíz víztestek:
– Énekes-ér, Felső-Morotva, Montaj-tó, Pélyi-tó.

• Általános intézkedésként valamennyi védett természeti
terület esetében javasoljuk
– az „Élőhelyek feltárása, kezelési tervek készítése” (VT1)
intézkedést. A 2015-ig megvalósulók közé sorolandó,
részleteiben az abban foglaltak az irányadók.

• 2015 után, valamennyi védett természeti terület
esetében javasoljuk az élőhelyek vízellátásának
kiépítését, a meglévő vízpótló rendszerek megfelelő
üzemeltetését.

Bükk és Borsodi-Mezőség alegység
Természetvédelmi terület
Zöld szín:
Natura
2000,
nemzeti
park,
országos
természet
-védelmi
területek,
tájvédelmi
körzetek

Átfogó, országos intézkedések
1. Vizsgálatok (környezeti
hatásvizsgálatok)
2. Engedélyezési eljárások
3. Monitoring fejlesztése
Megvalósítók a hatóságok/költségviselők a
beruházók

Köszönöm a figyelmüket!

Legfontosabb kérdések
a résztvevők felé
1. Egyetért-e a javasolt célokkal, intézkedésekkel, koncepciókkal?
Ha nem, mi az, amit módosítana?
2 . A javasolt intézkedések közül melyeket tartja reálisan
megvalósíthatónak 2015-ig, és melyeket 2021-ig, illetve 2027-ig?
3. Az Ön szervezete milyen szerepet tud vállalni a tervezett
intézkedések megvalósításában, a vizek állapotának
javításában?
4. Amennyiben egy tervezett intézkedés az Ön által képviselt
szervezet számára ebben a formában nem támogatható, mi
ennek az oka, és lát-e olyan kompromisszumot, amely a
szervezet részére még elfogadható, miközben a vizek állapota is
javítható?

