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Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 2-5 Tokaj-hegyalja 
alegységen 

Dátum: 2009. 07.16. 14:00 

Helyszín: Sárospatak, Polgármesteri Hivatal 
3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.  

Facilitátor: Pontyos Tamás 

Emlékezető 
Készítő: 

Bánfalvy Anna 

Előadók: Virág Margit (Viziterv Environ Kft.),  
Tóth Erika (Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság) 

Résztvevők: Jelenléti ív (32 fő) 

Napirend: 13:30 – 14:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, frissítő várja) 
14:00 – 14:05 Köszöntő: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium) 
14:05 – 14:10 Köszöntőt mond Felbermann Tamás, az ÉKÖVIZIG, mint 

kedvezményezett képviselője 
14:10 – 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 Tokaj-hegyalja vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezési alegységen.  
Előadó: A VÍZITERV Environ KFT., mint a 2-5 Tokaj-hegyalja 
alegység területi tervezőjének képviselője: Virág Margit 

14:45 – 15:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával 
(vélemények, kérdések és válaszok  

Szakértők: Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatósága, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 
valamint az Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei 

15:50 – 16:00 Összefoglalás, a fórum zárása 
16:00             Kávészünet, Büféasztal 

 
 
Az egyes előadások után és a program végén elhangzott hozzászólások, kérdések és 
válaszok összesítése: 
 
Demjén Sándor 
BAZ Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

Úgy gondolja, a konzultációs anyag túlságosan általános, 
érdemes lenne súlyozni az egyes részek között. Például a 
szennyeződések közt a mezőgazdasági eredetű szennyezések 
az elsők közt szerepelnek, de ennek súlyát át kellene értékelni. 
A szőlőterületeken jellemző erózióval kapcsolatban elmondta, 
hogy már nagy területen áttértek a lejtő irányú művelésre. 
Iszapfogó tározó építése is tervben volt, csak elmaradt a 
megvalósítása.  
Felhívta a figyelmet arra, hogy nincsen tervbe véve az erózió, 
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nincsenek erre vonatkozó számítások, lejtőhossz-tervezés.  
A szennyezés általában a mellékvízfolyásokban keletkezik. 
Figyelemmel kell lenni a klímaváltozás hatásaira. A több esetben 
javasolt szelvénycsökkentés nem jó, figyelni kell a vízelvezető-
kapacitásra.  
A meanderező mellékvízfolyások esetében meg kell vizsgálni, 
hogy a meder jelenlegi állapota fedésben van-e a földhivatalban 
bejegyzett állapottal. A meanderek területe legyen kisajátítva.  
Az árapasztó tározók elengedhetetlenek, szükséges az 
árvízcsúcsok csökkentése céljából kialakítani és fenntartani 
őket. 

Müller István 
Sátoraljaújhelyi Magyar 
Szőlő és Bortermelők 
Szövetsége 

Hiányolja az anyagból a globális felmelegedés hatásaira való 
kitekintést. Várhatóan változni fog a csapadék intenzitása és 
időbeli eloszlása. Megkérdőjelezte a vízfolyások átmenő 
kapacitásának csökkentésére vonatkozó intézkedési javaslatot. 
Véleménye szerint nem a hegy-völgy irányú művelésre való 
áttérés okozza a gondot. A „befogadó” az elmúlt 20-30 évben 
sokféleképpen volt értelmezve. A tervezés kihat a 
földhasználatra is, a meliorációra azonban nem tér ki az anyag 
annak ellenére, hogy jelentősége folyamatosan nő.  
Tiltakozott azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy a 
mezőgazdaság lenne a legnagyobb szennyező forrás a 
területen; hiszen a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi 
Programban (NAKP) résztvevő területek aránya is folyamatosan 
nő.  

Poremba  Ferenc 
ÉKÖVIZIG Sárospataki 
Szakaszmérnökség 

A Bodrog folyóban az elmúlt 10-15 évben csökkent az oldott 
szervesanyag-tartalom, ugyanakkor a kommunális eredetű 
szennyezés mértéke nő. Ezzel a tervezés során foglalkozni 
kellene.  
A patakszabályozás kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy a 
Tolcsva-völgyben több önkormányzat részéről felmerült a 
záportározó igénye, kérdés, hogy van-e ennek létjogosultsága. 
Jelezte, hogy az anyagban nem találkozott a talajról szóló 
adatokkal. Figyelemmel kell lenni a talajkutakra, melyeket az 
önkormányzatok „engedélyeznek”. Ezek a kutak akár 
szennyezhetik is a talajvizet.  

Vasas István 
ÉKÖVIZIG 

A kapacitás-csökkentés kérdésére reagált: az előirányzott 
intézkedésnek nem a kapacitás csökkentés a célja, hanem a víz 
más módon való levezetése. Nem szándékuk növelni a vízkárt, 
csak más mederkialakítást javasoltak a vízfolyásoknál, ahol nem 
csak a vízlevezető-képesség az egyetlen szempont, hanem az 
ökológiai szempontok is érvényre jutnak.  
A záportározók kérdésköre sehol nincs kiemelve, mivel az a 
víztartás és vízlevezetés módszereibe bevonható.  
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv egy speciális tervforma. Ez egy 
cselekvési program, mely alapot, keretet ad a tervezett 
intézkedéseknek. Az intézkedési javaslatokra a végrehajtás 
során egyedi tervek fognak készülni (kiviteli tervek a konkrét 
helyszínekre, feladatokra).  
A záportározó kérdését az anyagba beépítik. 

György Zoltán 
Polgármesteri Hivatal 
Sárospatak 

Szerencsétlen körülménynek tartotta, hogy a jogszabályok igen 
gyakran változnak, ezt nehéz követni. Úgy tudja, hogy ha valaki 
Natura 2000-es területen zárt tározót szeretne építeni, még 
bejelentési kötelezettsége sincsen, ugyanakkor a kezelési tervet 
be kell tartania.  
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A csapadékvíz elvezetés kérdésében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy külön érdemes kezelni az utakról, parkolókból elfolyó 
csapadékvizet, ide olajfogó beépítését kéne előírni. Az is kérdés, 
hogy az innen elfolyó víz csapadékvíznek minősül-e, vagy 
szennyvíznek?  
A talajvízkutak engedélyezése a jegyző hatásköre. Sajnos nekik 
nincsenek adataik az ilyen kutakról. A területen sok kutat fúrnak, 
de ezek közül nagyon sok a fúrás után két hónappal 
feliszapolódik. Sok kút engedély nélkül, szabálytalanul működik. 
Ha valaki szeretné engedélyeztetni a kútját, az rendben van, de 
ha nem keresi fel a hivatalt, akkor nem tudnak mit tenni, 
ellenőrizhetetlen a helyzet. 

Demjén Sándor 
BAZ Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

Kérte, hogy a záportározó jelenjen meg a tervben, különben 
nem lesz mögötte forrás, támogatási háttér. 

Müller István 
Sátoraljaújhelyi Magyar 
Szőlő és Bortermelők 
Szövetsége 

Az alvízi helyzetből fakadó nehézségekre hívta fel a figyelmet. A 
felszíni vizekben ukrán szennyeződés érkezik hazánkba, a terv 
ezzel nem foglalkozik. A magyar-szlovák feszültségek miatt is 
fontos ezt a kérdést tisztázni. Sajnos a két ország közti feszült 
helyzet miatt nem épült meg a Sátoraljaújhely-Nové Mesto 
szennyvíztisztító.  

Tóth Erika 
ÉKÖVIZIG 

A minisztériumban szekértői csoportok foglalkoznak az 
országhatárokon átnyúló kérdésekkel. Magyarország és 
Szlovákia közösen is dolgozik a terveken, egyeztetnek. 

Virág Margit 
VÍZITERV Environ Kft. 

A Tisza vízgyűjtőjére nemzetközi VGT készül Szlovákia, 
Magyarország, Ukrajna, Szerbia és Románia bevonásával. A 
terveken neves nemzetközi szakértők dolgoznak Az egyelőre 
nem eldöntött, hogy a felszín alatti vizek beépülnek-e ebbe az 
anyagba. A tervről a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság  
honlaponján (www.icpdr.org) találhatnak bővebb információt ( 
készült belőle egy kivonat is). Ebben a tervben foglalkoznak a 
Tisza teljes vízgyűjtőjével, itt oldják fel a határokkal kapcsolatos 
problémákat, kérdéseket. Az alegységi terveknek nem feladata a 
határok kezelése.  
A kiskutak kérdésével kapcsolatban költői kérdést tett fel: ha 
valaki engedéllyel fúr kutat, az onnantól kezdve teljesen rendben 
van? Engedélyt ugyanis bárki kap, nem vizsgálják a 
szakmaiságot. Sajnos az önkormányzatoknál nincs a kutakra 
engedélyezési gyakorlat. A kutak engedélyeztetése az 
embereknek bonyolult és illetékfizetési kötelezettséggel jár. A 
kiskutak kérdését meg kell oldani, a központi tervezőcsoportnak 
ezt már jelezték. Úgy ítéli meg, nem bűnös, aki nem 
engedélyezteti a saját udvarán álló kutat, az viszont fontos, hogy 
számon legyenek tartva ezek a kutak. Egy rossz kút a felszíni 
szennyezés levezetője is lehet! 

György Zoltán 
Polgármesteri Hivatal 
Sárospatak 

Az engedélyeket szakhatósági vélemény alapján adják ki. Ha 
valaki becsületesen akar eljárni, engedélyeztetni szeretné a 
kútját, bejegyzett kútfúróval szeretné kiviteleztetni, akkor olyan 
anyagi terhekkel szembesül, hogy már nem is éri meg.  

Szkircsák István 
ÉMRFÜ Kkh. 

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
pályázatokkal és szakmai információkkal segíti a megvalósítást. 
Segítséget nyújtanak az intézkedések megvalósításában, 
finanszírozásban, pályázásban.  



  VGT társadalmi vitafórum 

 

4 

György Zoltán 
Polgármesteri Hivatal 
Sárospatak 

A vízminőség-javítás nagyszerű törekvés. Az 
önkormányzatoknak azonban nagy gondot jelentenek a régi 
azbesztcement csövek. Ezek lecserélésére, a vezeték-hálózat 
felújítására nincs pályázati lehetőség. Nagy reményekkel várták 
az új víziközmű törvényt, és hogy miként lehetne szabályozni a 
régi és új létesítmények dolgát. Furcsa lenne, ha a fogyasztók 
pénzét kellene ilyen célra használni, a társadalom teherviselési 
képessége behatárolt. A díj megállapítása nehéz, nem akarnak 
túl sokat terhelni az emberekre.  A közművek fenntartása nehéz 
kérdés. 

Virág Margit 
VÍZITERV Environ Kft. 

Az ivóvíz-minőség javításban gátat jelent, hogy a költségeknek 
csupán a 25%-át lehet hálózatfejlesztésre, -rekonstrukcióra 
fordítani. Így (a rossz minőségű, sokszor azbesztcement 
csövekkel) nem lehet biztosítani az elvárt vízminőséget. A 
hálózati veszteség csökkentését is csak fejlett hálózattal lehet 
elérni. A 25%-os limittel a saját gátunkat állítottuk fel. Így nem 
lehet eredményes projekteket megvalósítani. A limitálás oka 
többek között az, hogy az üzemeltető nem tudja bizonyítani 
(hőtérkép, stb. híján) hogy a hálózatban rossz csőszakasz van.  

Demjén Sándor 
BAZ Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

A légszennyező anyagokkal kapcsolatban már működik a 
kvótarendszer. Vajon ugyanez átültethető a vízszennyezésekre? 
Várhatóan a víztesteknél is megjelenik majd a kvóta. A kvóta-
kereskedelmet most kell szabályozni. Ha egy szennyező vállalat 
ugyanis vásárol kvótát, akkor bizonyos mértékig szennyezhet, 
de mi történik, ha az adott területen ennél fontosabb célok is 
vannak? Hogyan történik majd a kvóták szétosztása a területen?

György Zoltán 
Polgármesteri Hivatal 
Sárospatak 

Egy korábbi felvetésre reagált: ha lenne a Natura 2000 
területekre kezelési terv, akkor sem lenne az a hatóság, aki 
ellenőrizné, hogy a megépített tározó valóban zárt.  

Virág Margit 
VÍZITERV Environ Kft. 

Az észrevételeket építő jelleggel fogadjuk, törekedni fogunk, 
hogy megjelenjenek a tervben. Valamennyi javaslatot köszönjük. 

Tóth Erika 
ÉKÖVIZIG 

Jelezte, hogy a konzultációs anyag nem teljesen egyezik a 
tervvel, annak egy közérthető, előzetes változata. Érdemes 
figyelni a www.vizeink.hu honlapot, ott találhatnak olyan 
információkat is, ami nem szerepel a konzultációs anyagban 
(például a záportározók). A tervezés ökológiai szemléletű, a 
természetvédelem érdekeit is szolgálja.  

Felbermann Tamás 
ÉKÖVIZIG 

Kérdéssel fordult az önkormányzatokhoz: gondoltak-e arra, hogy 
ha elkészül a terv, hogyan fogják megvalósítani? 

György Zoltán 
Polgármesteri Hivatal 
Sárospatak 

Az önkormányzatok költségvetésből gazdálkodnak. Feladat 
elvégző képességüket nagyban befolyásolják a pályázati 
lehetőségek, források. Önerőből nem tudják teljesíteni a VKI 
elvárásait. 

Müller István 
Sátoraljaújhelyi Magyar 
Szőlő és Bortermelők 
Szövetsége 

Remélhetőleg ez a kérdés a kormány vagy valamelyik 
minisztérium elé fog kerülni. Az elveket ott kell meghatározni. 

Kiss József 
Holocén 

Láthatjuk az önkormányzatok helyzetét; uniós forrásokra is 
szükség van a megvalósításhoz. A kormánynak nagy 
felelőssége lesz a megvalósításban. Tételezzük fel, ha a Duna 
fordítva folyna, a gazdag, nyugat-európai országoknak is 
fűződne érdeke ahhoz, hogy sikeres legyen nálunk a 
megvalósítás. Ukrajna nem uniós tagország, és egy ideig nem is 
lesz az. Ezek a körülmények kedvezőtlenül hatnak 
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Magyarországra. Például Rahón, ahol a Tisza összefolyik, 
egyáltalán nincs szemétszállítás! 

Vasas István 
ÉKÖVIZIG 

Felhívta a figyelmet a honlapon található anyag mellékleteire, 
ahol az intézkedési csomag is olvasható. Itt találhatnak 
utalásokat az intézkedés-lehetőségekre a jelenlegi állapotok 
alapján. Ezek mögé a lehetőségek mögé jogszabályi és 
támogatási lehetőségek kapcsolódnak. Ez még nem jóváhagyott 
anyag, csak egy megoldási javaslat. Arra is fontos figyelni, hogy 
mi fér bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, és milyen 
finanszírozási kérdéseket kell még megoldani.  

Pontyos Tamás 
facilitátor 

Ismételten jelezte, hogy a VGT egy keret, melyben a 2015, 2021 
és 2027 bűvös dátumok. A javaslatokat továbbra is szívesen 
várják.  
Megköszönte az aktivitást, az értékes javaslatokat. Az 
észrevételeket július végéig lehet megírni, ezek a tervezőkhöz 
kerülnek, akik reagálni fognak rájuk. A tervezési időszak vége 
október 15., a rendelet várhatóan december 22-én születik meg. 
Addig is a szakmai anyagok a honlapon megtekinthetők. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
 

• Külön kérték, hogy az alegységi anyagba is kerüljön bele az országhatárokkal 
kapcsolatos kérdéskör, a külföldről érkező szennyezések kezelésének kérdése.  

• Az utakról, parkolókból elfolyó szennyezésekre figyelni kell. Olajfogók beépítése lehet 
szükséges. Tisztázni kell, hogy ezekről a területekről elfolyó víz csapadékvízként, 
vagy szennyvízként kezelendő. 

• A kiskutak kérdését nagyon fontos tisztázni. Ezen kutak engedélyezésére az 
önkormányzatoknál nincsen gyakorlat, ha valaki mégis engedélyeztetni szeretné, 
nagy költségekkel szembesül. A kiskutakat számon kell tartani.  

• Többen felhívták a figyelmet arra, hogy át kell értékelni a mezőgazdaságot, mint 
szennyezőt. Egyáltalán nem biztos véleményük szerint, hogy a mezőgazdaság a 
legnagyobb vízszennyező a térségben. Több helyen már áttértek az eróziót 
csökkentő művelési módra. 

• Többeket foglalkoztatott a záportározók kérdése. Fontos, hogy ez a lehetőség is 
beépüljön a tervbe, különben nem lesz hozzá pályázati lehetőség, forrás 
csoportosítva, és akkor lehetetlen lesz záportározót kialakítani, pedig van rá igény. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban merült fel, hogy fontos figyelni a vízfolyások 
csapadék-elvezető kapacitására. A klímaváltozás hatásaira (nagy csapadék-
intenzitás) is fel kell készülni, a vízelvezető-képességet csökkenteni nem szabad! 

• Néhányan aggodalmukat fejezték ki, hogy a tervezett intézkedésekre, beruházásokra 
az önkormányzatok hogyan fogják kigazdálkodni, illetve megszerezni a szükséges 
anyagi forrásokat. 
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