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A vízminőségi kárelhárítás helyzete a Felső-Tisza vidékén. Hazai és nemzetközi
tapasztalatok a jelenleg érvényben lévő jogszabályi környezet alkalmazhatóságát

illetően.

Timkó Zsuzsanna, Fadel Nadin és Veres József

1. Bevezetés

A környezetvédelem és ezen belül a vízminőség védelem fejlődésében meghatározó

jelentőségű volt a vízszennyezések a baleseti jellegű vizeket érő katasztrófák hatásai,

következményei. Sajnos ezek az események borzalmas pusztulást idéztek elő az élővilágban,

gyakran tömeges megbetegedéseket és haláleseteket okoztak az érintett lakosság körében.

Ezek katasztrófák kényszerítették, kezdetben csak a fejlett országok politikai vezetőit arra,

hogy a szennyezésekkel szemben lépéseket tegyenek a jogalkotás terén. Ma már a környezeti

problémák kezelését nemzetközi szinten próbálják megoldani, számos nemzetközi egyezmény

született az elmúlt 30-40 évben, de az eredmények még nem biztatóak. A baleseti jellegű

vízszennyezések kiváltó okai emberi hibákra, mulasztásokra és előre nem látható természeti

eseményekre vezethetők vissza. Ezek az események bármikor, bárhol előfordulhatnak pl.

közúti balesetből származó tartálykilyukadás. Mivel ezek az események előre nem jelezhetőek

a felkészülés és a kárelhárítás komoly kihívást jelet a szakemberek számára. Az események

változatosságát, bonyolultságát és súlyosságát bizonyítja a közelmúltban, hazánkban

bekövetkezett két esemény a 2000-ben, a Szamosi ciánszennyezés és a 2010 októberében tíz

halálos áldozatott követelő vörös iszap katasztrófa. A cián szennyezés kapcsán megemlítendő,

hogy a határokkal osztott folyók esetében a vízminőségi-védelem az érintett országok közös

feladata. A Duna völgyi országok együttműködése (ICPDR) keretében létrejött Duna-völgyi

Regionális Riasztó Rendszer (Accident Emergency Warning System – AEWS) feladata

minden olyan szennyezésről szóló információ rögzítése, feldolgozása és továbbítása, melyek

váratlan baleset folytán kerültek a vízfelszínre és melyeknek jelentős, határon átnyúló káros

hatása lehet.

A vízügyi igazgatóság vízminőségi kárelhárítással kapcsolatos feladatai két fő csoportba

sorolhatóak az első csoport az észlelés, mely a szakaszmérnökségek gát, csatorna és tározó őri

állományra támaszkodik alapvetően. A második csoport a káresemények elhárítására,

lokalizálására irányuló tevékenység. Az észleléssel, az események értékelésével, az operatív

tevékenység irányításával kapcsolatos feladatok a vízminőség-védelmi törzs látja. A törzs



feladata a kárelhárításban résztvevőkkel (károkozó, vízhasználók, hatóságok, felettes szerv

stb.) való kapcsolattartás adat és információ csere, tájékoztatók és jelentések készítése. A

vízminőségi törzsbe beosztott dolgozók állandó ügyeletet tartanak fent. A környezeti

kárelhárítás szervezeti és jogszabályi háttere sokat változott az elmúlt időszakban. A

változások miatti bizonytalanságok az érintett szervezetek feladat és hatáskörének

tisztázatlansága az esetek felderítésének hatékonyságát negatívan befolyásolják.

2. Történeti visszatekintés

Magyarországon a vízminőség-védelemi tevékenység szervezeti hátterének kialakítása az

1960-as években kezdődött el. A vízhasználatok növekedésével párhuzamosan növekedett a

kibocsátott szennyvíz mennyisége és a baleseti jellegű vízszennyezések kockázata is. A

vízminőség-védelmi feladatokat ellátó Országos Vízügyi Hivatal (OVH) irányítása alatt a

területi irányítók a vízügyi igazgatóságok voltak, melyek vízvédelmi osztályokkal,

vízminőség-vizsgáló laboratóriumokkal és vízminőségi kárelhárítási osztagokkal

rendelkeztek. Az operatív vízvédelmi feladatok ellátásában közreműködtek az OVH tervező,

szolgáltató, építő és gépészeti vállalatai, valamint a megyei víz- és csatornamű vállalatok is.

A vízügyi szervezet együttműködési kapcsolatban állt mindazokkal a szervekkel, amelyek a

vízgazdálkodásban - ezen belül a vízvédelemben - érdekeltek voltak.

1990 után a vízügyi és környezetvédelmi szakigazgatás többször átszervezték és a

vízvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskörökben is jelentős változások voltak.  A

legutóbbi változás (2014) szerint a vízvédelmi hatósági jogkört a katasztrófavédelmi

igazgatóság gyakorolja.

3. Káresemények ismertetése

Igazgatóságunk a működési területünkön bekövetkezett szennyezéseket folyamatosan

nyilvántartja az összegyűjtött eseményeket feldolgozza, összegzi. Az alábbi fejezet a 2008 és

2015 között naplózott események elemzését, kiértékelését mutatja be különböző szempontok

alapján.



1. ábra Elrendelt készültségi fokozatok

Az 1. ábra adatai értelmében a 2008-as év során rendeltek el a legtöbb alkalommal

készültséget (összesen 13 alkalom). 2012-ben illetve 2014-ben mindössze 2-2 alkalommal

rendeltek el készültséget – az elemzett 8 év adatai alapján a legkevesebbszer.

I. fokú készültség csupán egy alkalommal, 2012-ben került elrendelésre. A készültség

elrendelését egy motorcsónak elsüllyedése következtében a Tiszát érintő benzin-szennyezés

tette szükségessé.

Ezzel szemben III. fokú készültséget 6 alkalommal is elrendeltek, melyek közül 3 esetre

2008-ban került sor. Az említett 3 alkalom közül 2 esetben közúti baleset nyomán fellépő

gázolajszennyezés indokolta. A harmadik alkalommal kommunális hulladék-szennyezés

kapcsán rendeltek el készültséget. 2011-ben – a 2013-as évhez hasonlóan – tisztítatlan

szennyvíz bevezetés, 2012-ben pedig uszadék-feltorlódás következtében rendeltek el III. fokú

készültséget.

A diagram adatai alapján az elrendelt készültségi fokozatok zöme (az összes elrendelt

készültség több mint 81%-a) II. fokú. A II. fokú készültségek a víztest habzása,

halpipálás/halpusztulás, szennyvíz-szennyezés, vegyianyag-szennyezés, nehézfém-

szennyezés, bányavíz-szennyezés, elszíneződés illetve kommunális hulladék-szennyezés

következtében kellett elrendelni.



2. ábra Káresemények bejelentő szerinti megoszlása

A 2. adatai alapján 2015-ben érkezett Igazgatóságunkra a legtöbb (összesen 40) bejelentés. A

legkevesebb, mindössze 8 bejelentés 2009 volt.

Az egyes évek adatait külön-külön vizsgálva is szembetűnő a figyelőszolgálat által bejelentett

káresetek magas aránya. A 8 év alatt regisztrált összes káresemény (216 eset) több mint 80%-

át a figyelőszolgálat dolgozói jelentették.

3. ábra Káresemények eredet szerinti megoszlása

A 8 év alatt rögzített 216 káresemény hozzávetőleg egyenlő arányban oszlik meg a külföldi
(49,5%) illetve belföldi eredetű (50,5%) szennyezések tekintetében. A külföldi káresetek több



mint 76%-a – 2010-ben és 2012-ben az esetek 100%-a – kommunális hulladék-szennyezés
következménye.

Az említett értékek az árhullám-levonulás, valamint a szomszédos országok hulladékgyűjtési
hatékonyságának függvényei.

3. ábra Káresemények szennyezés fajtája szerinti megoszlásban

A 4. ábra adatai értelmében a vizsgált 8 év viszonylatában a kommunális hulladékszennyezés

tekinthető a legjelentősebb problémának – a regisztrált 216 káresemény 42,1%-át teszik ki az

említett esetek.

A tisztítatlan szennyvízbevezetés 2009-ben (37,5%) és 2010-ben (26,7%) is jelentős részét

adja az egyes befogadókat érintő terheléseknek. Adott értékek csökkenése a szennyvíztelepek

korszerűsítésétől, megfelelő működésétől, az egyedi szennyvízkezelés támogatásától, nem

utolsósorban pedig az egyének felelősségteljes hozzáállásától várható.

A víztestek elszíneződése a 2013-as év során volt a legjelentősebb az összes regisztrált

káresemény viszonylatában (15,2%). Az esetek egy része az időjárási körülmények

következtében elszaporodott algafajok túlzott jelenlétére, illetve a víz hordalékosságára

vezethető vissza.



2008-ban az észlelt káresemények negyede (25%) halpipálás illetve halpusztulás észlelése

kapcsán került rögzítésre. 2011-ben az összes terhelés 24,2%-a, 2012-ben 29,4%-a, 2014-ben

pedig 34,8%-a halpipálás illetve halpusztulás következtében került dokumentálásra.

A tapasztalt jelenség hátterében több tényező állhat. Az esetek egy részében a tartósan

vízhiányos állapot illetve az alacsony medertelítettség következtében figyelhető meg.

Előfordulhat azonban, hogy épp a megemelkedett vízszint miatt a korábban lerakódott üledék

fölkavarodása, a víz sötétebb színe eredményezi a vízi növényvilág fotoszintézisének, így

oxigénprodukciója hatékonyságának csökkenését. A vízminőség romlása a hirtelen vízszint-

csökkenés következtében a baktériumtelepek felhalmozódásának, más esetekben a magas

léghőmérséklet miatt a vízi növényzet bomlásának, illetve a nyári időszakban rendszeresen

előforduló algaprodukció velejárója. E mellett a tartósan borult időjárás, az esőzések hatására

a mederbe mosódott szennyezőanyagok, valamint a csatornákban hosszabb ideje pangó víz

befogadókba történő szivattyúzása is eredményezhet vízminőség romlást. Az érintett víztestek

oxigénháztartásának hatékony javítására néhány esetben megfelelő, gazdaságosan

megvalósítható műszaki lehetőség a víztestek levegőztetése illetve a vízpótlás.

A víztestek habzása 2011 során volt a legnagyobb mértékű (33,3%), míg a veszélyes hulladék

- szennyezés 2008-ban volt a leggyakoribb (21,9%). Ez utóbbi esetek (adott évben összesen 7

esemény) több mint fele (57,1%) baleset következménye. Megelőzésükre a felelősségteljes

járműhasználat, illetve a vízi műtárgyak (zagytározó gátak) megfelelő karbantartása

biztosíthat lehetőséget.

Az „egyéb” szennyezések közt kerültek rögzítésre a bakteriális szennyezések, bányavíz-

szennyezések, az uszadék feltorlódása továbbá az aszfalt – szennyezés is.

A káresemények zömét a folyókon érkező kommunális szennyezés adja, melyet az

igazgatóság őri állománya észlel. Feltételezhetően, több felderítetlen káresemény van,

melyek nem kerülnek a látókörünkbe.

Ezek okai az alábbiak lehetnek:

 Az őri állomány a kezelésében lévő felszíni vízfolyásokra koncentrál, a földtani közeget

és felszín alatti vizeket érő szennyezéseket általában nem jelentik,

 Az őri állomány egyéb feladatokkal történő leterheltsége, vízminőségi kárelhárítási

feladatokkal kapcsolatos ismeretek hiánya,



 A lakosság, gazdasági társaságok és közigazgatási szervezetek környezetvédelmi

problémákkal szemben mutatott érdektelensége.

4. Vízminőségi kárelhárítás szabályozása
Jelenleg a felszíni és felszín alatti vizek valamint a földtani közeg vízminőségi

kárelhárításával összefüggő feladatokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának

rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet szerint

azonnali beavatkozás szükséges, ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a

közbiztonságot veszélyezteti, ill. ha a kárelhárítás azonnali beavatkozással eredményesen

végrehajtható.  A kormányrendelet kimondja, hogy a környezethasználó, azonnali

beavatkozást igénylő környezetkárosodás esetén kárelhárítást minden más esetben

kármentesítést1 köteles végezni. A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve

környezetkárosodás helyéről, jellegéről, és mértékéről haladéktalanul köteles tájékoztatni a

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Vízügyi Igazgatóságot.

5. ábra Védekezés elvi sémája

A felkészülési szakaszban a Kormányhivatal köteles az üzemi kárelhárítási tervekből

származó adatokat nyilvántartani, a potenciális szennyező forrásokat felmérni és

1 A kármentesítést a (219/2004. VII.21.) Kormányrendelet szabályozza



nyilvántartani a terveket igazgatóságunkra megküldeni. Az igazgatóságunk által nyilvántartott

területi és üzemi terveket a 3.2.4 fejezet tartalmazza részletesen. A kormányrendelet

értelmében igazgatóságunk évente köteles megszervezni és lebonyolítani az együttműködő

szervek bevonásával a kárelhárítási gyakorlatot a beosztott munkatársak részére felkészítés és

továbbképzés céljából.

A rendkívüli szennyezések észlelése érdekében igazgatóságunk figyelőszolgálatot tart fenn, a

kormányhivatal mérő-megfigyelő rendszert működtet. Az esetlegesen észlelt

környezetkárosodással kapcsolatos bejelentésről igazgatóságunk a Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a

Nemzeti Park Igazgatóságot azonnal tájékozatja. A vízszennyezés minősítése a

Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladata a VIZIG (szükség esetén az erdészeti hatóság és a

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) bevonásával. A kárelhárítás feladatait készültségi

fokozatokban kell ellátni. A kárelhárítás készültségi fokozatai a következők:

I. fokú készültség: a környezetkárosodás, - szennyezés - felderítése

II. fokú készültség: a műveleti - operatív - végrehajtást megelőző intézkedések megtétele

III. fokú készültség: a kárelhárítás műveleti végrehajtása

A vízminőségi kárelhárítás I., II., III. fokú készültségét a vízügyi igazgatóság rendeli el a

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával. Az operatív

kárelhárítási feladatok végrehajtása igazgatóságunk feladata. A Katasztrófavédelmi

Igazgatóság a kárelhárítást minősítését megalapozó vízminőség- vizsgálatokat végeztet el. Az

igazgatóságunk operatív tevékenységét fogja segíteni a 2015. júniusában megalakult

mintavevő csoport, amely helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat biztosít a hatékony

kárelhárítási beavatkozások megtervezéséhez és végrehajtásához. A laboreredmények

figyelembe vételével a Katasztrófavédelmi Igazgatóság minősítése alapján igazgatóságunk

szünteti meg a készültséget, ha a kiváltó ok megszűnt és annak közvetlen ismétlődésétől nem

kell tartani.

A kormányrendeletben elkülönülnek a vízminőségi kárelhárítási és a természetvédelmi

kárelhárítási feladatok.

A 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok:

A környezetkárosodás felderítése során nehézséget jelent, hogy a vízügyi hatóságnál nincs

állandó ügyelet, holott a káresemény minősítését a hatóságnak kell elvégeznie.



A káresemények kivizsgálása és minősítése során a szervezetek feladat és hatásköre nem

tisztázott a kormányrendeletben, a gyakorlatban viták vannak a szervezetek között, nem

tisztázott, hogy a vízvizsgálatokat ki végeztesse el.

A készültség elrendelése a vízügyi igazgatóságok feladata, azonban a minősítés elhúzódása

miatt ez sok esetben késedelmet szenved. A vízvizsgálatok elhúzódása miatt effektív

igazgatósági tevékenység nélkül hetekig kell a II. fokú készültséget fenntartani.

A Nemzeti Park Igazgatóságok a vízminőségi káresemények kezelésében nem vesznek részt.

5. Káresemények kezelése

Igazgatóságunk a rendkívüli vízszennyezésekkel kapcsolatos bejelentések/észlelések

fogadását és rögzítését, illetőleg az ezekkel kapcsolatos esetleges intézkedések

végrehajtásának zavartalanságának folyamatos (éjjel-nappali, szabadnapokon, pihenő és

munkaszüneti napokon is működő) műszaki ügyeleti és diszpécser szolgálat keretében

biztosítja.

A bejelentés fogadásakor a naplózandó adatok:

- az észlelt jelenség adatai (észlelésidőpontja, helye - vízfolyás, vagy víztest

megnevezése)

- észlelt jelenség jellege, kísérő jelenségei

- bejelentő neve, általa képviselt szervezet

- a bejelentés vételének időpontja

- a bejelentésre tett intézkedés: értesített mozgósított személye, egységek

A védelemvezető a védelmi törzs útján adja ki az utasításokat, melyek szerteágazóan

magukba foglalják többek között az értesítéseket, mozgósítást, szennyezés mérsékléséhez

szükséges intézkedések megtételét, költségek elszámolásához szükséges információk

nyilvántartását stb.

A védekezést támogató információs rendszer:

Az igazgatóság védelmi tevékenységét- benne a vízminőség védelmet- támogató informatikai

rendszer ma már gyakorlatilag szétválaszthatatlan az teljes tevékenységet támogató,

folyamatosan bővül, erősödik fejlődik. A Védelmi Információs Rendszer (VIR) az alábbi

funkciók ellátására képes jelenleg.



- védelmi napló vezetés, küldése

- tájékoztatók készítése, küldése

- távmondatok készítése, küldése

- készültségi fokozatok elrendelése, megszüntetése

- napi-jelentés, összefoglaló jelentés készítése, küldése

A vízminőségi kárelhárítási feladatokat végzők személyi állománya teljes egészében az

igazgatóság állandó létszámába tartozik. Ez tudatos szervezés eredménye, ugyanis a riasztás

elrendelését követően a menetkész állapot mielőbbi elérése, a gyors helyszínre érkezés, majd

a védekezési munkák megkezdése saját állományú dolgozókkal biztosítható a legrövidebb idő

alatt. A feladatoktól függően szükséges kiegészítő létszám (szivattyúzási, levegőztetési,

világítási, víziszállítási feladatok végrehajtása) szintén zömmel az igazgatóság állandó

állományú létszámából biztosítható. Az igazgatóság területén működő szakaszmérnökségek

vízminőség - védelmi munkája az észlelés, észlelők ellenőrzésére, a belső jelentések

lebonyolítására, vízminőségi mérések végzésére, terjed ki.

A vízminőségi káresemények kezelése során szerzett tapasztalatok:

Az operatív feladatokat végző fizikai állomány elöregedik, fiatal megbízható szakemberek,

ilyen jövedelmi viszonyok mellett nem szívesen vállalják ezeket a feladatokat.

Az vízminőségi kárelhárítás operatív feladatai teljes egészében az igazgatóságra hárulnak.

Hiányzik az a szakmai háttér, amely a vízvizsgálatok kiértékelését a döntések

előkészítésének alapját adná.

A vízügyi hatóság a minősítés során az igazgatóság véleményére támaszkodik. A

vízminőségi monitoring adatok, valamint állapotértékelések nem állnak az igazgatóság

rendelkezésére.

6. Üzemi és területi kárelhárítási tervek
A rendkívüli szennyezések elleni védekezés csak akkor lehet hatékony és eredményes, ha

ismertek a kárelhárítás technológiai módszerei, ha biztosítottak a műszaki, gazdasági és jogi

feltételek, valamint a rendkívüli szennyezés elhárítására, a károk csökkentésére előre

elkészített műszaki és szervezeti tervek állnak rendelkezésre.

6.1. Területi kárelhárítási tervek



Korábban a 2/1999. (K. H. V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítás rendelkezett a

vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről, mely szerint a vízügyi

igazgatóságoknak és a környezetvédelmi felügyelőségeknek együttműködésben az

illetékességi területükre kiterjedően a vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi

kárelhárítási tervet, illetőleg terveket (a továbbiakban: terveket) kell készíteni. A tervek

folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell és 5 évenként felül kell vizsgálni, szükség

esetén módosítani kell. A módosításokat és a karbantartás során készített kiegészítéseket a

területi tervbe be kell építeni.

Működési területünkön 6 db terv készült. Külön-külön tervvel rendelkezik a Tisza Záhony-

Tiszabecs közötti szakasza, Tisza Záhony-Tokaji szakasza, a Szamos, a Túr, a Kraszna és a

Lónyay főcsatorna vízgyűjtő területe. A terveket a H-EURAqua Vízi-környezeti Mérnöki

Tanácsadó Kft., készítette 2001.-2005. évben, ezért elavultak. Az eltelt időszakban jelentős

változások következtek be mind a közreműködő hatóságok, szervezetek felépítésében,

elérhetőségében, mind a potenciális szennyezők körében, ezért a tervek átdolgozása

szükséges, melyhez az elmúlt időszakban forrás nem állt rendelkezésre. Bár 2014-ben

készültek kiegészítései, mely az akkori szervezeti felépítéseket aktualizálta, de az azóta eltel

idő ismét sok változást hozott mind szervezetek, mind személyek vonatkozásában. A tervek

aktualizálása egyre sürgetőbb feladat, mellyel kapcsolatban szükséges lenne egy központilag

megadott tematika, hogy országosan egységes felépítésű területi tervek álljanak rendelkezésre

az egyes igazgatóságokon.

6.2.Üzemi kárelhárítási tervek

Az esetlegesen bekövetkező környezeti káreseményt követően a kárelhárítás megvalósítása a

legegyszerűbben a rendelkezésre álló üzemi kárelhárítási terv alapján történik. A terveket 5

példányban kell elkészíteni, melynek egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy

példányát közvetlenül az üzemegységnél kell tartani. Egy példány a jóváhagyó hatóságnál

marad, egy példányt a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság és Vízügyi Igazgatóság

kap.

A terv többek között tartalmazza az üzemre vonatkozó általános adatokat; intézkedésre

jogosult nevét, elérhetőségét; engedélyeket; a létesítmény elhelyezkedését, közműveit

dokumentáló terveket, azok adatait; veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek

megnevezését, azok jellemzőit; együttműködési terv részt; lokalizációs tervet; kárelhárítási

műveleti tervet; kárelhárítási anyagokat, eszközöket.



A tervkészítésre kötelezettek körét az iparágtól és tevékenységi körtől függően a 90/2007.

(IV.26.) Kormányrendelet szabályozza.

Üzemi és területi kárelhárítási tervekkel kapcsolatos tapasztalatok:

Az üzemi kárelhárítási terveket igazgatóságunk csak azok jóváhagyását követően kapja

meg, így nincs lehetőségünk a tervek javításokat módosításokat kérni.

A területi tervekkel kapcsolatos jogszabályi háttér rendezetlen. A tervek aktualizálására az

elmúlt években nem álltak rendelkezésre források.

7. A vízminőségi-kárelhárítás nemzetközi kapcsolatrendszere
Igazgatóságunk működési területe 3 országgal határos, Románia és Szlovákia az Európai

Unió tagállamai, Ukrajna még nem. Szomszédos országokkal közösen folyó vízgazdálkodási

tevékenységet nemzetközi egyezménynek szabályozzák. Duna Védelmi Egyezmény a Duna-

vízgyűjtőn található országok közötti vízügyi együttműködés kereteit lefektető, 1994-ben

Szófiában elfogadott nemzetközi vízgyűjtő egyezmény. Igazgatóságunk működési területének

elhelyezkedéséből fakadóan kiemelt feladatatunk határon túlról érkező szennyezések

kezelése. Sajnos a folyók vízfelszínén érkező hulladékok észlelése napi feladattá vált. Az

ukrán társszerveinkkel napi kapcsolatban vagyunk. A vízminőségi káresemények során

alkalmazott információ átadás folyamatát az alábbi ábra szemlélteti.



Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

H-4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.
19., Pf.14.

Telefon: + 36 (42) 502 200

Telefax: + 36 (42) 502 202

E-mail: titkarsag@fetivizig.hu

Tiszai Vízgyüjtő-gazdálkodási
Igazgatóság

88018 Uzhgorod vul. Slovyanska q.
5.

Telefon: + 380-312-61-28-53,

Telefax: + 380-312-61-28-53,

E-mail: office@buvrtysa.gov.ua

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.

Telefon: (+36-42) 594-609; (+36-
42) 594-546;

E-mail:
szabolcs.ugyelet@katved.gov.hu

Kárpátaljai Állami Ökológiai
Felügyelőség

88018 Uzhgorod vul. Svabszka 14.

Telefon/Fax: + 380-312-61-43-30

Telefon: + 380-312-61-35-65

E-mail: deizakarpat@ukr.net,
zak@dei.gov.ua

6. ábra ukrán-magyar kapcsolatrendszer

7.1. Az igazgatóság erőfeszítései a kommunális hulladék szennyezési probléma megoldása
érdekében:

2005-től a Kormány meghatalmazotti, meghatalmazott-helyettesi és szakértői tárgyalásokon

folyamatosan napirenden ez a téma.

2008-ban tartott Kormány meghatalmazotti tárgyaláson született döntés a 4 ország által

tartandó kerekasztal megbeszélésről

A 2009. március 25-i kerekasztal megbeszélés alkalmával Magyarország, Románia, Szlovákia

és Ukrajna képviselői az alábbi együttműködési programot fogadták el.

 Intézkedések a hulladékszennyezés visszaszorítása érdekében:

o a négy ország érintett vízügyi és környezetvédelmi területi szerveinek

együttműködése és tapasztalatcseréje

o intézkedések a Felső-Tisza és mellékvízfolyásai hullámtereinek

hulladékoktól történő megtisztítására, és a további illegális lerakás

visszaszorítására



o a vízfolyások hulladékmentes állapotának eléréséig a kommunális

hulladék országhatáron való átterjedésének megakadályozása az összes

rendelkezésre álló eszközzel

 Közös érdekeket szolgáló projektek, ill. beruházások megvalósítása:

o közös projektek kidolgozása, a beruházások forrásigényeinek

megteremtéséhez (pl. hulladéklerakók kialakítására, szelektív

hulladékgyűjtés és szállítás biztosítására),

o együttműködés az ICPDR Tisza Csoporttal, a Tisza UNDP/GEF

regionális projekttel és a probléma megoldását anyagilag támogatni

szándékozó egyéb partnerekkel,

o pályázati lehetőségek feltárása és igénybe vétele a rendelkezésre álló

EU finanszírozási mechanizmusokhoz (pl. két- és négyoldalú

INTERREG programok, területi/transznacionális együttműködési

programok).

Határon átnyúló együttműködési programok adta pályázati lehetőségeket (INTERREG, ENPI)

kihasználva igazgatóságunk pályázatokat készített a probléma megoldása érdekében. Sajnos a

„Környezeti állapot javítása Ilosva Járásban és a Hajóval a szemét ellen” projektünk a jó

színvonalú előkészítettség ellenére sem nyert támogatást.

Igazgatóságunk részt vesz a lakosság szemléletformálásában határon innen és túl.

A határon túlról érkező szennyezésekkel kapcsolatos tapasztalatok:

Az ukrán és román vízügyi igazgatási szervekkel jó a kapcsolatunk, de az adat és

információcsere nem megfelelő. Ukrán területen lévő szennyező forrásokról nem ad

információt az ukrán fél.

Az érvényben lévő határvízi egyezmények (magyar-csehszlovák/szlovák 1978; magyar –

ukrán 1997; magyar – román 2004.) elavultak, korszerűsítésük szükséges.

A kommunális hulladékszennyezéssel kapcsolatosan nem történt előrelépés.

8. Összefoglalás

A környezeti kárelhárítás szervezeti hátterében bekövetkezett változások a jogszabályi háttér

áttekintését és módosítását teszi szükségessé. A kárelhárítási feladatokat több szervezet

osztott feladat és hatáskörben végzi. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a



szervezetek együttműködése nem kielégítő. A tisztázatlan felelősségi körök miatt viták

vannak, melyek a szennyezők felelősségre vonását és a hatékony operatív beavatkozások

elvégzését megnehezítik.

Igazgatóságunk működési területe három országgal határos, folyóink vízgyűjtőjének 87 %-a

külföldön van, így a határon túlról érkező hatások meghatározóak a folyóink vízminőségében.

A nemzetközi egyezmények korszerűsítése, a vízszennyezésekkel szemben való hatékony

fellépés érdekében feltétlenül szükséges.


