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Bevezetés 

A Maconkai-víztározó az 1970-es években a „Zagyva tározós vízrendezése” beruházási 
program keretében épült meg, a Kisterenyei és a Mátraverebélyi tározókkal egy időben. 
Eredetileg kettős hasznosítású tározó, elsődlegesen árvízcsúcs-csökkentés, másodlagosan 
pedig ivóvízhasznosítás (egyenletes nyersvíz-utánpótlás biztosítása a Bátonyterenyei 
Vízművek számára) céllal került kialakításra. A horgászatot, mint járulékos hasznosítást is 
tartalmazza az üzemeltetési engedély. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
(továbbiakban KDV-VIZIG) vagyonkezelésében lévő tározó tározó halászati hasznosítója a 
Bátonyterenye-Maconka Szabadidő és Sporthorgász Egyesület (BSHE). A KDV-VIZIG és a 
BSHE között horgászati hasznosítás feltételeire vonatkozó megállapodás született 2007-ben. 
A vízszinttartás, vízszintszabályozás, az egyesített műtárgy kezelése és a tározó töltéseinek 
állagvédelme a KDV-VIZIG feladata, a horgászat ennek figyelembevételével gyakorolható. 

2012. augusztusa egy rendkívül csapadékhiányos időszak volt. 2012. augusztus 21-én a 
Bátonyterenyei Önkormányzat közérdekű panaszbejelentést tett a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (továbbiakban KDV-
KTVF) a Maconkai tározó alacsony vízszintje miatt. A KDV-KTVF ekkor kötelezte a KDV-
VIZIG-et, hogy az üzemeltetési engedélyben foglalt másodlagos hasznosítási cél, azaz 
nyersvíz tározás talajvízdúsítás érdekében a megfelelő mennyiségű és minőségű víz 
biztosításához szükséges intézkedések megtételére és azok fenntartására.  

A tanulmány a Maconkai-tározó általános bemutatása után, a 2012-es és 2013-as 
eseményeken keresztül mutatja be a komplex tározókkal kapcsolatban felmerülő üzemelési 
nehézségeket. A probléma komplexitása miatt a tanulmány nem teljeskörű, de nagy 
vonalakban az olvasó betekintést nyerhet a komplex hasznosítású tározók vízgazdálkodási 
problémáiba. 
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Maconkai-tározó 

Általános adatok 

A Maconkai-tározó dombvidéki jellegű tározó, a Zagyva 153+120 fkm-ben, földanyagú 
völgyzárógáttal és völgyfelőli hossztöltéssel, melyet a Kisterenye - Ózd vasútvonal, ill. a 
Nemti és Kisterenye közötti közút határol. Az egységes tározótéren belül a Q10%-ot elérő 
árvízi szintig önálló, földanyagú keresztgáttal épített, emelt szintű előtározó, valamint a déli 
partszakaszon egy – további öt elemből álló – tófüzér található. 

 

Bátonyterenye elhelyezkedése a KDV-
VIZIG működési területén 

 

A Maconkai-tározó elhelyezkedése Bátonyterenye mellett 

 

A Maconkai-tározó műholdképe 
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A Vízgyűjtőterület 40%-a erdővel borított, a Mátra ÉNy-i és a Cserhát K-i lejtője tartozik 
ide, mérete 176,7 km2. 

A tározó alapadatai táblázatos formában 

 
Jellemző 

vízhozamok 
[m3/s] 

Jellemző 
vízszintek [mBf.] 
(vízmérce állás 

[cm]) 

A tározó 
térfogata [e 

m3] 

A tározó 
területe [ha] 

KÖQ 0,33 197,4 (480) 781 49,26 

NQ10% 20 198,6 (600) 1430 59,31 

NQ1% 50 199,37 (677) 1904 62,8 

 

Normál vízállástartomány: 380-490 cm 

Rendkívüli kisvíz: 0-380 cm 

Nagyvíz: 490-677 cm 

A tározó térfogati teljesítőképessége árvízcsúcs-csökkentésre 1123 e m3, ivóvíz tározásra 
781 e m3. A tározó alvízi szelvényén mindenkor továbbengedendő ökológiai vagy élővíz 
mennyisége Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (1042/2012. (II. 23.) 
Kormányhatározat) alapján 30 l/s. 

A tározó rövid története 

Az 1970-es években a „Zagyva tározós vízrendezése” beruházási program keretében 
elkészültek az első tervek (a Kisterenyei és a Mátraverebélyi tározókéval egyetemben). 1977-
ben történt az üzemeltetési engedély kiadása, amelyben elsődleges hasznosításként 
árvízcsúcs-csökkentés, másodlagos hasznosításként ivóvízhasznosítás volt megjelölve. A 
Zagyva-tározók megépítése után a Maconkai tározón csak egyszer fordult elő komoly árvízi 
kár: 1999 júliusában kiöntött a víz a tározó alatti mederszakaszon, Bátonyterenye településen. 
Az azóta megújított üzemeltetési utasítás szigorúan szabályozza az alvízi leeresztések rendjét. 

A horgászat, mint járulékos hasznosítás szerepel a Maconkai tározó üzemeltetési 
engedélyében, a horgászati hasznosító a Bátonyterenyei Bányász Horgász Egyesület. 2002-
ben a Horgász Egyesület kezdeményezésére területbővítés történt a tározónál. 2006 óta a 
Bátonyterenyei Bányász Horgász Egyesület jogutódja, a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- 
és Sporthorgász Egyesület (BSHE) Maconkai tározó halászati hasznosítója is. 

2010-2011-ben „A jelen lehetőségei a jövő értékei – Maconkai-víztározó 
környezetvédelmi-vízügyi fejlesztése (ÉMOP)” néven pályázatot nyújtott be a Bátonyterenyei 
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Önkormányzat, amely keretében fejlesztések történtek a tározónál. Ez közel félmilliárd 
forintos beruházás volt, melynek keretében megtörtént: 

•  Régi tározótér és előtározó kotrása  

•  Új tórészlet kialakítása  

•  Vezérárok kotrása  

•  Partvédelem, töltéserősítés  

•  Vízi műtárgyak rekonstrukciója  

•  Tórészletek egységesített zsiliprendszere  

A tározó rekonstrukciója 2011-ben befejeződött, az üzemeltetési engedély és üzemeltetési 
utasítás módosítása azonban még várat magára. A továbbiakban részletezzük ennek okait. 

Horgászat, mint járulékos hasznosítás a Maconkai-tározón 

A tározó kizárólagos állami tulajdonban van, vagyonkezelője a KDV-VIZIG. E mellett 
halászati hasznosítója a Bátonyterenye-Maconka Szabadidő és Sporthorgász Egyesület 
(BSHE, jogelőd BBHE). A tározó jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében a 
következő hasznosítási célok szerepelnek: 

• Elsődlegesen árvízcsúcs-csökkentés, 

• Másodlagosan nyersvíz tározás talajvízdúsítás céljára, 

• Járulékosan horgászat. 

2007. február 20-án a Maconkai-tározó 
horgászati hasznosítási feltételeire vonatkozó 
megállapodás született, valamint a KDV-VIZIG 
és a BSHE megkötötték a használt területek 
bérleti szerződését. Ebben a dokumentációban is - 
összhangban a vízjogi üzemeltetési engedéllyel - 
a horgászat járulékos hasznosítási célként 
szerepel. 

A közös megállapodásban többek között 
rögzítették azt, hogy a tározóban üzemvízszinten 
összesen 630 em3 víz tározható, valamint 1170 
em3 tározóteret az árvíz befogadására mindenkor 
szabadon kell hagyni. 

A vízszinttartás, vízszintszabályozás, az egyesített műtárgy kezelése és a tározó töltéseinek 
állagvédelme a KDV-VIZIG feladata. Lefektették, hogy hol végezhető horgászati tevékenység 
és azt, hogy a Horgász Egyesület az esetleges vízszintcsökkenést tűrni köteles. Az árvíz által, a 

Rekordlistás és különleges halak is 
találhatóak a Maconkai-tározóban 

Úszókotró a Maconkai-tározón 
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halállományt érintő károkért kártérítés nem jár és bármilyen beavatkozás csak a vagyonkezelő 
hozzájárulásával végezhető. A tározóban a halasítás, illetve a halak etetése csak olyan 
mértékű lehet, ami nem rontja a tározó vízminőségét. A KDV-VIZIG köteles továbbá árvizes 
helyzetben folyamatosan tájékoztatni a Horgász Egyesületet. 

A BSHE 2007-től a fenti feltételek betartása mellett végezhet horgászati tevékenységet a 
tározón. A Horgász Egyesület honlapjáról idézve, „Maconka mára már Magyarország egyik 
legnépszerűbb horgászvize, továbbá számos kitüntető cím, elismerés és versenycsúcs 
birtokosa”. 

 

A Maconkai-tározó BSHE honlapján megtalálható helyszínrajza (rózsaszín vonallal jelölve a 
horgászható partszakaszok) 
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A 2012. augusztus-szeptemberi csapadékhiányos időszak a 
Zagyva vízgyűjt őjén 

Hidrológiai előzmények 

Magyarországon egyre sűrűbben fordulnak elő aszályos időszakok, jellemzően a nyár-végi, 
őszi időszakban. Az ehhez kapcsolódó vízgazdálkodási kérdések, főleg egy komplex 
hasznosítású tározó esetében, folyamatos problémát jelentenek. A tározó esetenként nem 
rendelkezik megfelelő mennyiségű vízutánpótlással, ezért a hasznosítási célok fontossági 
sorrendje ezekben az időszakokban nagyobb hangsúlyt kap. 

A Maconkai-tározó vízállásai, 2011-2013-ig, aszályos időszakokban: 
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A 2012. augusztus-szeptemberi események 

2012 augusztusa rendkívül csapadékhiányos időszak volt. A csapadékösszeg két hónap 
alatt a Maconkai-tározónál mindössze 10,5 mm-re adódott. 2012. augusztus 21-én a 
Bátonyterenye Város Önkormányzata közérdekű bejelentést tett a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (KDV-KTVF), miszerint 
sürgősen megoldást kell találni a Maconkai-tározó alacsony, 404 cm-es (a tározó üzemi 
vízszintje 480 cm) vízállására. 

 

A közérdekű bejelentés hatására a KDV-KTVF 2012. augusztus 30-án kötelezte a 
Salgótarjáni Acélárugyár Zrt-t a Mizserfai-tározóból történő vízleeresztésre. Egyidejűleg a 
hatóság a KDV-VIZIG-et kötelezte, a KTVF: 20164-5/2005. számú vízjogi üzemeltetési 
engedélyben foglalt másodlagos hasznosítási cél "azaz nyersvíz tározás talajvízdúsítás 
céljából a megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosításához szükséges intézkedések 
megtételére és azok fenntartására". 

Igazgatóságunk a csapadékmentes időszak miatti vízhiány mérséklésére már a kötelezés 
előtt is intézkedéseket tett. (Az idézett szövegek az Igazgatóságunk által OVF részére 
megküldött A Maconkai - tározó megfelelő vízminőségű vízigényének biztosítása érdekében 
2012. augusztus 31- től – 2012. szeptember 11-ig elrendelt III. fokú vízminőségi kárelhárítási 
védekezésről szóló Összefoglaló Jelentésből származnak.) 

"A Vízmű 2012. június 6-án vízmennyiség csökkentési kérelemmel fordult Igazgatóságunk 
felé. Kérésére a Maconkai–tározóból 2012. június 8-a óta 4.000 m3/d helyett 3.000 m3/d 
mennyiséget engedtünk tovább. Ehhez a mennyiséghez hozzáadódik a Víz Keretirányelv 
alapján, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott ökológiai vízmennyiség, ami 2.592 
m3/d. Ily módon összesen 5.592 m3/d vízmennyiség leeresztése volt szükséges júniustól 
folyamatosan, a kötelezés időpontjában is, melyet folyamatosan teljesítettünk. 

2012. augusztus 29-én a KDV-VIZIG felszólította a BSHE-t, hogy 24 órán belül 
gondoskodjon az előtározóban és a tórészletekben lévő halállomány lehalászásáról, valamint a 
2007. február 20-án kelt megállapodás alapján akkreditált laboratóriummal elvégzett 
vízminőségi vizsgálatok elvégeztetéséről és az eredmények megküldéséről. 
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A KDV-KTVF kötelezése után Igazgatóságunk a Maconkai–tározónál a kötelezésben 
előírt feladatok ellátása érdekében 2012. augusztus 31-én 12:00 órától III. fokú vízminőségi 
kárelhárítási készültséget rendelt el. A védekezés megkezdésekor az üzemvízszint 393 cm 
volt", ami azt jelenti, hogy a napi 5.592 m3 leengedett vízmennyiséget még 51 napig tudtuk 
volna biztosítani. 

Ezután 2012. szeptember 5-7-10-én folyamatosan zajlottak vízminőségi vizsgálatok és a 
vízgyűjtőterület bejárása, amelyek során az alábbi megállapításokat tették:  

• A meder kaszáltsága megfelelő, 

• néhány szakaszon mederelfajulások, 

• száraz vagy pangó vizű medrek voltak. 

Vízpótlási lehetőségként felmerült felszínalatti víz, valamint más vízműtől történő víz 
igénybevétele. "Ennek során a Zagyva-patak, vagy annak mellékvízfolyása térségében 
található kutak beazonosítását és felderítését elvégeztük. A bejárás során 7 db kút 
beazonosítására került sor. Figyelembe véve a térség talajvízkútjainak vízadó képességét, 
valamint a jelenlegi csapadék hiányos időszakot, a vizsgált kutak vízhozamának jelentős 
mértékű növelése, folyamatos üzemeltetés mellett sem volt valószínűsíthető. A kutak 
vízminőségéről információval nem rendelkeztünk. 

Lehetséges vízpótlási forrásként megkerestük az Észak-magyarországi Regionális 
Vízművek Zrt-ét (továbbiakban ÉRV). A vízpótlás biztosításáról szóló kérelmünkre 
válaszlevelében arról tájékoztatta Igazgatóságunkat, hogy a Vízmű részére jelenleg is adnak 
át ivóvizet, amennyiben azt a Vízmű igényli, többlet vízigény átadásának nem látták 
akadályát." 

 

Zagyva-patak, Mátraterenye 2012.09.01-én 

 

Zagyva-patak, Mátraterenye 2012.09.10-én 

"A Felügyelőség a Mizserfai-tározót üzemeltető Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.-t 2012. 
augusztus 30-án kelt, KTVF: 47628-14/2012. számú kötelező határozatával - a Maconkai-
tározó vízpótlásának biztosítására - a Mizserfai-tározóból történő vízleeresztésre kötelezte. 
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A BSHE 2012. szeptember 3-án 13:15 órakor a szivattyúzást a Mizserfai–tározóból 
elkezdte. A szivattyúzás hatására a 2012. szeptember 4-én hajnalban, a Nemti-Mátraterenye 
közúti híd fölött észlelt 15-20 cm vízszintemelkedés az esti órákra elérte a tározó feletti Nemti 
mérőszelvényt. Hatására a vízállás egy óra alatt 17 cm-t emelkedett, a mért az érkező 
vízhozam 0,055 m3/s volt. 2012. szeptember 5-én éjjel a vízmozgás elérte a Maconkai–tározót. 
2012. szeptember 6-án reggelre a tározó vízszintje 394 cm-re, 2012. szeptember 7-én 
hajnalban 395 cm-re emelkedett. Vízrajzi szakcsoportunk 2012. szeptember 4-én végzett 
vízhozam-mérései alapján megállapítható volt, hogy a tározóba befolyó vízmennyiség mintegy 
0,1 m3/s, mely lényegesen meghaladja a tározóból távozó víz mennyiségét, ami 0,06 m3/s-ra 
volt tehető. 2012. szeptember 7-én a Nemti vízmércén a bejövő víz 24–25 cm között stagnált. 
A tározó feltöltődése folytatódott. A Vízmű részére ezen időszakban továbbra is biztosítottuk a 
14 cm-es alvízszintet, a vízkivételig lefolyási akadály a mederben nem volt. 2012. szeptember 
9-én a Maconkai-tározó vízszintje 398 cm-re tovább emelkedett, másnap délutánra elérte a 
399 cm-t. A Vízmű részére 14 cm-es alvízszintet ez időszakban folyamatosan biztosítottunk, a 
vízkivételig lefolyási akadály nem volt. 

2012. szeptember 7-én 12:00 órától a III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget II. 
fokúra mérsékelte Igazgatóságunk, a Mizserfai-tározóból történő vízleeresztés hatására. 

A 2012. szeptember 7-én 12:00 órától elrendelt II. fok megszüntetésére 2012. szeptember 
11-én 18:00 órától került sor, mivel a 2012. szeptember 10-én végzett vízminőségi vizsgálatok 
eredményei a megfelelő értékhatárok között voltak, ezen felül a Mizserfai – tározóból 
folyamatosan történő beeresztés biztosította a frissvíz utánpótlást. Mindezek nem indokolták a 
II. fokú vízminőségi készültség további fenntartását." 

 

 

A Maconkai-tározó vízpótlásának helyszínrajza (a szivattyúzott víz 217 l/s, az érkező víz 110 l/s volt) 
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Vízminőségi kárelhárítás sarkalatos pontjai 

A Maconkai-tározó vagyonkezelőjeként és vízjogi engedélyeseként a KDV-VIZIG feladata 
az érkező vizek tározása. A tározóba érkező vizek visszatartásával lehetőséget biztosít egyéb 
hasznosítási célra, de ez nem jelent sem vízszolgáltatási sem a vízhiányos időszakban 
vízutánpótlásra vonatkozó kötelezettséget. 

A tározó elsődleges hasznosítási célja az árvízcsúcs-csökkentés. A másodlagos 
hasznosítási cél érdekében történik a tározóban vízszinttartás, melynek célja a vízfolyáson 
érkező igen széles skálán változó vízhozamok kiegyenlítése, „pufferolása”.  

A tározónak vízpótlási és vízminőség javítási feladatai nincsenek. A járulékos hasznosítás 
a tározó elsődleges és másodlagos funkciójának alárendelve végezhető. 

A kötelezés indokolásából értesültünk arról, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság védett- 
és fokozottan védett fajokat talált a tározóban. Igazgatóságunk, mint a kizárólagos állami 
vagyon kezelője, a kötelezésben hivatkozott levél másolatát nem kapta meg. A Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóságunkat a Maconkai tározóban élő védett fajokkal kapcsolatosan nem 
kereste meg. 

A tározó területe nem tartozik se a NATURA 2000-es, se a fokozottan védett, se a Ramsari 
egyezmény által érintett területek közé. A tározó eredeti funkciójából adódóan száraz 
időszakban teljesen leürülhet. A kötelező határozat nem tartalmazott konkrét rendelkezést 
számunkra arra vonatkozóan, hogy az ismeretlen élőszervezetek pusztulásának megelőzése 
érdekében milyen vízszintet kell tartani. 

A tározóba telepített hal mennyisége a BSHE honlapja alapján 1100 mázsa, ez felveti a 
túltelepítés kérdését, azonban a halászati felügyelet egyelőre nem tett lépéseket ennek 
tisztázása érdekében.. 

A KTVF: 47628-13/2012. számú kötelezése azonnali hatállyal végrehajtandó volt, 
fellebbezésre tekintet nélkül, ezért azonnali intézkedések történtek az ügyben. Igazgatóságunk 
azonban nem tartotta megfelelőnek a KDV-KTVF eljárásrendjét az ügyben, ezért fellebbezett. 
A fellebbezés az intézkedéssel párhuzamosan történt meg 2012. szeptember 14-én. 

2013. február 26-án II. fokon (OKTVF) helyt adtak az I. fokú hatóságnak, melyet 
Igazgatóságunk nem tartott elfogadhatónak. A jogorvoslati lehetőségeinkkel élve 
Igazgatóságunk ezért a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult. A 
bíróság több tárgyalást is tartott: 2013. október 4-én, 2013. november 15-én és 2014. január 6-
án. 

A fellebbezés okai röviden: 

- A KDV-KTVF nem vonta be Igazgatóságunkat a közérdekű bejelentés kapcsán 
elindított eljárásba 

− Nem volt tudomásunk a vízmintavételezésekről, 
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−  A kötelezésben csak utalást tettek a vízminőségi mérések eredményeire, 
jegyzőkönyvet nem kaptunk,  

−  Egyetlen konkrét érték az oldott oxigén: 3,2 mg/l volt, mely halélettani szempontból 
még éppen elfogadható érték, 

−  A Bátonyterenyei Vízművek nem jelezte, hogy probléma lenne a vízminőséggel, és 
kétszer is kérte a tározóból leengedésre kerülő vízmennyiség csökkentését, 

− A hatóság nem vizsgálta a horgászati hasznosító tevékenységét, 

−  Végeredményben az egész eljárásrend kifogásolható. 

Eddig még nem született döntés az ügyben, melyet az ágazatban időközben megváltozott 
intézményrend is nehezít. 2014. január 1-től ugyanis a KDV-KTVF-ből kivált a Vízügyi 
Hatóság, mely a Felügyelőség korábbi vízügyi hatósági feladatait látja el. A január 6-ai 
tárgyaláson az alperes személye is bizonytalan volt, hiszen az ügyet nem lehetett 
egyértelműen besorolni vízügyi vagy környezetvédelmi és természetvédelmi téma szerint. 

A 2013. július-szeptemberi aszályos időszak 

2013. második fele szintén csapadékhiányos időszak volt. A Maconkai tározóban lévő 
vízszint a 2012. évihez hasonlóan lecsökkent. 

2013. július 29.-én a Maconkai-tározó 
vízállása 454 cm, az alvízi vízállás 16 cm, 
alvízi vízhozam: 74 l/s (az alvízi vízigény 76 
l/s) volt. Július 30-án a tározó vízállása: 451 
cm-re, az alvízi vízállás: 14 cm-re, az alvízi 
vízhozam pedig 62 l/s-ra csökkent.  

Igazgatóságunk felkérdezésére a Vízművek 
arról adott tájékoztatást, hogy elegendő 
számára a nyersvíztározáshoz a 2500 m3/d 
mennyiségű vízkivétel, így a tartandó 
alvízszint 14 cm-re változott.  

2013. szeptember 5-én a tározó vízállása 396 cm, az alvízi vízállás 14 cm volt, szeptember 
9-én a tározó vízállása tovább csökkent 386 cm-re. Igazgatóságunk ekkor ismét felkereste a 
Vízműveket, aki tovább csökkentette a vízigényét 2100 m3/d-ra.  

A 2013. szeptember 9-i helyszíni szemle tapasztalatai a következők voltak: 

- A főtározó vízszintje 196,11 mBf., az előtározó vízszintje:197,54 mBf., a II. tórészlet 
vízszintje: 196,98 mBf. volt. (Az üzemvízszint: 197,40 mBf.) 

Vízhozammérés a Zagyván, Maconka alvíznél 
2013 szeptemberében 



 

- Az előtározó vízszintje 1,43 m
az üzemvízszint felett
főtározóé, 42 cm-rel volt

A Mizserfai-tározó áteresze el v
l/s víz folyt tovább. A KDV
Mizserfai-tározóból történő víz továbbengedésére, melyet csak szivattyúzással tudtak 
teljesíteni. 

2013. szeptember 10-én a Maconkai
én a Mizserfai-tározóból szivattyúzott víztömeg (összesen kb. 530 em
tározó felvizét, így a tározó vízpótlás

Ebben az évben a hatóság nem kötelezte Igazgatóságunkat vízpótlásra vagy 
vízszinttartásra. 

A Nemti-Dorogháza, Maconkai

tározó vízszintje 1,43 m-rel volt magasabb, mint a főtározóé és 
üzemvízszint felett, a II. tórészlet vízszintje 87 cm-rel állt magasabb

olt üzemvízszint alatt 

tározó áteresze el volt tömedékelve, 2 m-rel üzemvízszint felett 
A KDV-KTVF ismét kötelezte a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt

ő víz továbbengedésére, melyet csak szivattyúzással tudtak 

Maconkai-tározó alvízszintje 12 cm-re csökkent, 
tározóból szivattyúzott víztömeg (összesen kb. 530 em3) elérte a 

tározó felvizét, így a tározó vízpótlást nyert. 

Ebben az évben a hatóság nem kötelezte Igazgatóságunkat vízpótlásra vagy 

Dorogháza, Maconkai-tározó feletti mederszelvény vízállásai

A Maconkai-tározó feltöltődése 

14 

őtározóé és 14 cm-rel volt 
magasabban, mint a 

rel üzemvízszint felett üzemelt, és 1,35 
i Acélárugyár Zrt-t a 

 víz továbbengedésére, melyet csak szivattyúzással tudtak 

re csökkent, szeptember 12-
) elérte a Maconkai-

Ebben az évben a hatóság nem kötelezte Igazgatóságunkat vízpótlásra vagy 

 

tározó feletti mederszelvény vízállásai 
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Összegzés, felmerült kérdések 

A 2012. és 2013. évi események jól kiemelik azokat a problémákat, melyek kisvízi 
időszakban jelentkeznek a tározó üzemeltetésében. Meg kell azonban említeni, hogy 
nagyvizes időszakban is vannak nehézségek, melyek elsősorban a halászati hasznosító túlzott 
igényei miatt merülnek fel. Példaként hozhatjuk a tározó előürítését, mely az átmenetileg 
alacsonyabb vízszintek miatt a halászati hasznosító számára kisebb lehetőséget jelent. Ebben 
az esetben azonban az ügy nem húzódik el olyan sokáig, mint egy hosszabb aszályos időszak 
esetén, amikor az időjárási körülmények miatt nem lehet számítani akkora vízmennyiségre a 
felső szakaszról, mint amennyire szükség lenne a tározó 480 cm-es üzemvízszintjének 
tartásához. 

A jelenleg érvényben lévő szervezeti és szabályozási utasítás alapján is a tározó teljesen 
leürülhet rendkívüli kisvizes időszak esetén. A másodlagos hasznosítás miatt víszinttartási és 
továbbengedési feladataink vannak a tározón, de vízpótlási és vízminőségi feladataink 
nincsenek. Tekintve azonban, hogy 2012. nyarán a Bátonyterenyei Vízművek nem jelezte, 
hogy problémája lenne a továbbengedett víz mennyiségével vagy minőségével, 
Igazgatóságunk nem vonható felelősségre, hogy nem tette meg az ezzel kapcsolatos 
intézkedéseket. Nem volt tudomásunk a vízmintavételezésekről a tározón, ill. annak 
eredményeiről, holott vagyonkezelőként a Felügyelőségnek be kellett volna vonni 
Igazgatóságunkat.  

A halasítás kérdése 

A Bükki Nemzeti Park szintén nem tájékoztatta Igazgatóságunkat, hogy védett halfajokat 
talált volna a Zagyvában vagy a tározóban és ebben az esetben felmerül az a kérdés is, hogy 
ezek a fajok hogyan kerültek oda.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Vadászati és Halászati Osztályának tájékoztatása 
alapján a jelenleg hatályos 04.3/1029-2/2012. számú halgazdálkodási terv szerint az alábbi 
előírásokat köteles a halászati haszonbérlő betartani: 

"A halászati tevékenység nem okozhat a felszíni vízben vízminőség romlást.", továbbá 

"Nem a halászatra vonatkozó előírások szerint végzett halászati tevékenységből 
származtatható vízszennyezés esetén a Felügyelőség (a KDV-KTVF) korlátozásokat vezethet 
be, valamint kezdeményezheti a halgazdálkodási tervben meghatározott irányszámok 
módosítását." 

2012. kérdéses időszakában a KDV-KTVF ilyen irányú megkereséssel nem élt, illetve 
vízminőség romlásról és abból fakadó halászati haszonbérleti szerződésszegésről a 
halgazdálkodási hatóság felé megkeresés nem érkezett, ezért a BSHE-tel szemben szankciók 
alkalmazására a halászati hatóság részéről nem került sor. 

A tározó optimális kihelyezési nagyságrendje - a fogások és a kihelyezési tervszámok 
ismeretén túl - megbízható módon halászatbiológiai monitoring (pl.: biomassza számítás) 
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vizsgálatok segítségével állapítható meg. Ennek hiányában a tározóban élő halállomány 
nagyságrendje nem becsülhető meg. 

A telepített hal mennyiségéről jelenleg csak a Horgászegyesület honlapjáról tudunk 
tájékozódni (www.maconka.hu), ennek alapján a legutóbbi hírünk, hogy 2014.04.08-án 370 
db, jellemzően 5-8 kg-os, 57-73 cm-es ponty telepítésére került sor a fő tározótérben. A 
rekorderek száma is igen nagy: 2536 fő, a legnagyobb halak pontyból 20-22 kg-osak, 
harcsából 60-70 kg.  

Ilyen nagyszámú és méretű halak telepítése mellett a magasabb vízszinttartás lenne a 
Horgász Egyesület igénye, főként a kritikus ivadéknevelés időszakában. Jelenleg 
valószínűsítjük, hogy a főtározótér előtti előtározót használják erre a célra, ezért ott különösen 
fontos számára még a kisvizes időszakokban is a magas vízszinttartás. Igazgatóságunk már 
több alkalommal is tapasztalta (mint az olvasható a 2013-as események között is), hogy a 
BSHE Igazgatóságunk tudta nélkül szabályozta a zsilipeket a főtározó és előtározó között, 
hogy minél magasabb vízszintet tudjon biztosítani az előtározóban. Előfordult, hogy ez a 
vízszint meghaladta 1-2 méterrel is az üzemi vízszintet, amely hosszútávon a kereszttöltés 
meggyengülését okozhatja. 

A KDV-KTVF 2012. évi kötelezéséről 

A Felügyelőség elsőfokú határozatában a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésére 
hivatkozva kötelezte Igazgatóságunkat kárelhárításra. A Kormányrendelet (1) bekezdése 
szerint viszont: "A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében környezetkárosodást 
megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás megszüntetése érdekében helyreállítási 
intézkedéseket kell tenni. A helyreállítási intézkedés keretében kárelhárítást, illetve 
kármentesítést kell végezni."  

Ennek alapján a környezet állapotának veszélyeztetése esetén megelőző intézkedéseket 
kell tenni, melyet Igazgatóságunk meg is tett. A KDV-VIZIG és a BSHE közötti 2007-es 
megállapodás értelmében ugyanis a BSHE köteles a tározó vízminőségét évente kétszer 
bevizsgáltatni akkreditált laboratóriummal, a vizsgálati eredményeket pedig Igazgatóságunk 
II. Szakaszmérnökségének megküldeni. Ezt azonban nem tette meg, ezért a 2012-es évben 
többször is felszólításra kerültek. 

Az idézett jogszabály szerint kárelhárításra már bekövetkezett kár esetén van szükség, ami 
az akkori körülmények között még nem állt fenn. Az oldott oxigén értéke még nem volt olyan 
értékű, amely környezeti károkat okozott volna és a Horgászegyesület levegőztetőket is 
üzemeltetett az egyes tóegységeken. 

A fentiekből levonhatjuk a következtetést, hogy a kárelhárítás elsősorban a horgászat 
igényeit szolgálta. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15.§ (4) bekezdése 
alapján: 

"A vízigények kielégítésének sorrendje (...): 
a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási, 
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b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő-és szolgáltató 
tevékenységgel járó, 
c) állatitatási, haltenyésztési, 
d) természetvédelmi, 
e) gazdasági, 
f) egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) vízhasználat." 

Fentiek alapján a BSHE igényei nem élveznek elsőbbséget. 

Jelenleg, ahogy azt már korábban is leírtuk, a bírósági perben még nem született döntés. 
Az alperes személye várhatóan az OKTF lesz. 

A tározó üzemeltetési engedélyének és üzemeltetési szabályzatának 
módosítása a 2011. évi rekonstrukció befejezése után 

További problémát jelent az is, hogy a tározó 2011. évi rekonstrukciója műszakilag 
lezárult, de a vízjogi üzemeltetési engedély és az üzemeltetési szabályzat még nem módosult. 
Jelenleg a 2004-es utasítás hatályos, pedig a rekonstrukció után többek között több tározótér 
került kialakításra és kotrási munkákat is végeztek, amely megkövetelné az üzemi vízszintek 
újragondolását. 

Tekintve, hogy a tározó rekonstrukciója az Önkormányzat neve alatt valósult meg, Európai 
Uniós támogatással, igyekszik kihasználni, hogy az új üzemeltetési utasítás segítségével 
érvényesítse az érdekeit. Többek között magasabb vízszinttartást szeretne a tározóban, 
kevesebb alvízi továbbengedést és azt, hogy a horgászat ne járulékos hasznosító legyen, 
hanem harmadlagos. Igazgatóságunk természetesen ellene van az ilyen jellegű változásoknak, 
melyek környezetvédelmi és vízügyi szempontból is kifogásolhatóak. 

Összefoglalva, megállapítható a Maconkai-tározó esettanulmányán keresztül, hogy a 
komplex hasznosítású tározók gyakran érdekellentéteket váltanak ki, melyeket igen nehéz 
feloldani. Ahhoz, hogy vagyonkezelői jogainkat érvényesíteni tudjuk, szükség lenne a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és halászati hatóságokkal való együttműködésre, akikkel 
a célünk közös. 

A tározók komplex hasznosítása a jelenlegi jogi környezetben nem javasolható. 

 


