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LIFE-IP North-HU-Trans – A.1 Steakholder
analysis

• A projektben a legfontosabb érintettek nemzetközi tanulmányok és 
nemzeti műhelymegbeszélések alapján lettek megválasztva.

• A Life projektben érintett kulcsszereplők három nagy szektorba 
sorolhatók

• Állami
• Magán
• Non-profit





Települési Önkormányzatokkal készült 
interjúk

• Ön milyen alternatív rekultivációs módszereket tartana 
elképzelhetőnek a MERT telephelyein a széntüzelés és a bányák 
bezárása után (pl. turisztika, rekreáció, kültéri sport, bányászati 
kulturális örökség védelme, extrém sportok, vízmegtartás stb.)?

• 10 település – 28 projekt ötlet
• 8 energetikai
• 19 turisztikai, rekreációs
• 1 vegyes



Települési Önkormányzatok energetikai 
projektötletei

• Napelempark – 7X
• A bánya és erőművi területek egy része továbbra is

maradjon az energiatermelés szolgálatában
• Korszerű, versenyképes, károsanyagkibocsátás 

mentes energiatermelés

• Energianövények termesztése
• Közintézmények energiaellátása
• Önellátás

agrarium7.hu

youtube.com



Települési Önkormányzatok turisztikai, 
rekreációs projektötletei

• Víztározó – 7X
• Technikai sportpálya – 5X
• Bányamúzeum – 2X
• Turistautak kialakítása
• Autentikus vendéglő
• Földtudományi oktatóközpont
• Sportturisztikai fejlesztés
• Kerékpárút
• Arborétum
• Rendezvénytér researchgate.net



Visontai lignitbánya
A Tisza-tó, a természet és az 
ember csodálatos alkotása

Tisza-tó

„Ma még van esélyünk arra, hogy tökéletes otthont teremtsünk 
magunknak, és helyreállítsuk az épségét annak a csodálatos világnak, 

amelyet örököltünk. Ehhez csak akaratra van szükségünk.” 
/David Attenborough/

Emberi kéz alkotta

asvanykincs.hu
gotourist.hu



Vizes élőhelyek bölcs hasznosítása –
különös tekintettel a turizmusra

• Aktív- és ökoturisztikai célpontok
• Motiváció a fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy sporttevékenység
• Globális tendenciákat figyelve a kalandturizmus mutat jelentős növekedés

• Közösségi média
• Egészségtudatos életmód

• Szintén népszerű az ökoturizmus
• Tudatos fogyasztói magatartás
• Réspiacot jelent a glamping is



Az aktív- és ökoturizmus jelentősége

• A turisták költésének kétharmada a felkeresett desztinációban marad
• Kis települések számára település- és vidékfejlesztés potenciál

• Hazánkban jellemzően belföldi vendégek veszik igénybe
• Néhány termék esetében meghatározó a külföldi vendégek aránya

• Budapesti futóturizmus három legnagyobb eseményén kb. 20% a külföldi 
regisztrált

• A vadászturizmusban ugyancsak magas, kb. 30%-os arányban jelennek 
meg külföldiek



anewerworld.net

A természetnek nincs 
szüksége az emberre, az 

embernek van szüksége a 
természetre! 

/Kevin Spacey/

A természet szól hozzád



Víztározók létesítése



Jogi / eljárási háttér

• Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

• 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

• Vízjogi létesítési engedélyt az építtető köteles megszerezni, vízjogi
üzemeltetési engedély

• Eljárás díja - igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet



Kérelem tartalma

• Műszaki leírás

• Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 – 1:100 000 méretarányban

• Rétegvonalas részletes helyszínrajz 1:1000 – 1:10 000 méretarányban

• Vonalas létesítmények hossz-szelvénye, az üzemi vízszintek és 
műtárgyak bejelölése

• Művek (műtárgyak) és berendezések általános terve



Kérelem tartalma / környezeti 
hatásvizsgálat kötelező

• A létesítmény üzemeltetési szabályzata, beleértve a mennyiség, a 
vízminőség ellenőrzését és a technológiai vízminőséget javító
beavatkozások tervét is

A. kormányrendelet
melléklet sorszáma

B. tevékenység 
megnevezése

C. küszöbérték, feltétel

4. Haltenyésztés intenzív
ketreces vagy medencés

haltermelő üzemben

országos jelentőségű védett 
természeti területen 

55. halastó vagy tórendszer ha több mint 30 ha-on fed 
országos jelentőségű védett 

természeti területet



Költségek

Környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység esetében: 

• Halastó vagy tórendszer, ha több mint 
30 ha-on fed országos jelentőségű 
védett természeti területet       

• 650.000 Ft



Egyéb feladatok

• Vízjogi üzemeltetési engedélyezési
eljárás - formai és tartalmi
követelmények

• Vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárás - formai és
tartalmi követelmények



Támogatási lehetőségek
• Magyar Akvakultúra- fejlesztési program (MAKOP) 2021-2027

• Fejlesztési támogatást nyújt a haltermeléshez, a halfeldolgozáshoz és a 
természetes vizek horgászati hasznosításával összefüggő halgazdálkodási
tevékenységekhez

• (1.) fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások 
megőrzése 

• (2.) fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és 
akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása



Víztározók ökológiája
• Feltöltés pillanatától minden egyes tó önálló életet kezd élni, önálló

egységnek tekinthető – emberi irányítás

• Minden egyes halastóban kialakul egy rá jellemző vízminőségi állapot –
elsődleges a halak „érdekeinek” szem előtt tartása

• Vízimadarak táplálkozó és fészkelőhelye; halastavak hasznosításának
egyre inkább előtérbe kerülő lehetőségei az ökoturizmus, a 
sporthorgászat

• Szimpla haltermelő tevékenységen túl – segít az ökológiai 
szemléletmód elsajátításában, megértésében



Víztározók ökológiája – élővilág kialakulása

knp.hu 24.hu

greenfo.hu



Víztározók ökológiája – invazív fajok

species.wikimedia.org

hlasek.com

nobanis.org



Víztározók ökológiája – sokoldalú hasznosítás

kirandulastippek.hu

bacskiskun.hu

zoldkalauz.hu



Víztározók ökológiája

texasgateway.org youtube.com



tusnadfurdo.ro impressmagazin.hu

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


