
FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG 

NYILT FÓRUM 
Mottók: 

„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, 

Ember lenni mindég, minden körülményben.”                „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”                                                                                                                          

/Arany János/                                                                                                       /József Attila/ 

* 

Jogi alaptétel: 

 

A demokratikus jogállam intézményeinek és a demokratikus közéletet hivatásszerűen alakító 

politikusoknak a szabad bírálata, működésük, tevékenységük ellenőrzése és kritikája – legyen 

az akár rendkívül éles hangú vagy támadó – a társadalom tagjainak, az állampolgároknak, 

illetve a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme… (Idézet a 

véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot is taglaló 7/2017. /III. 7./ számú 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT indoklásából.) 

============================================================================== 
 

KÉRDEZZEN – VÁLASZOLUNK 

                               

Miért vannak  

eső- és talajvíz szivattyúzási gondok 

 Heves megyében? 
 

Az idős emberek bizonyára emlékeznek még arra, hogy a szocializmus időszakában, az 

intenzív állami országépítési program keretében szinte gomba módra, százezer számra nőttek 

ki a földből a már korszerűen kialakított, tehát árammal, gázzal és vezetése vízzel ellátott 

lakások, illetve családi otthonok. E komfortosítás következő lépése a szennyvízelvezető 

csatornázás volt, amely azonban a tulajdonosok nagyobb költségvállalásait is igényelte, ezért 

vált lassúbbá e folyamat. Ha egy-egy településen még nem sikerült megvalósítani, sőt, 

elkezdeni sem az ilyen közcélú beruházást, maradt az úgynevezett pöcegödrös módszer, 

vagyis az, hogy a családi otthonok szennyvízét a földbe vájt mélyedésekbe gyűjtötték, s ha az 

megtelt, akkor sor került a kiszivattyúzására. 

 

Lakossági megrendelések alapján általában a vízmű vállalatok szakrészlegei végezték e 

munkát, amit jelentős mértékben segítettek a mezőgazdasági szövetkezetek melléküzemágai, 

valamint az ebbéli feladatot ellátó kisiparosok. Eme gyakorlat lényegében zökkenőmentes 

volt a rendszerváltozásig, utána azonban folyamatossá váltak a különféle cégek 

átalakításának, vagy teljes felszámolásának a műveletei, amelyek oda vezettek, hogy 

mostanság már lasszóval kell keresni azokat, akik vállalnak vízszivattyúzást.  

 

Katasztrofális helyzetben az ingatlantulajdonosok, akik nem találnak segítőkre 
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Szerkesztőségünk Civil Panaszügy Szolgálata, ez év eleje óta több lakossági jelzésről, bíráló 

észrevételről és konkrét sérelemről értesült, amelyek az idei tél okozta problémákat taglalták, 

nevezetesen, hogy a hólé és esővíz miatt aggasztó mértékben 

megemelkedtek Heves megye számos családi háza udvarának 

talajvízszintjei, sőt, előfordult: feltört a víz a melléképületek 

betonpadlózatainak résein és volt példa az ottani falak alsó részének 

megvizesedésére, ami akár a leomlásukat, következésképpen a 

tetőzetek leszakadását is okozhatta volna.  

 
Azt mondták az érintettek, hogy eme állagi állapot olyan kárral járhat, amely számukra — a 

szűkös anyagi helyzetükre tekintettel — katasztrófával is felér! Szinte mindannyian szóvá 

tették: nagyon kedvezőtlen és érthetetlen ama tapasztalatuk, hogy a 

talajvizük eltávolítására nem találnak vállalkozókat. Az kapták 

válaszul a megkeresett szolgáltatóktól, hogy a hatályos 455/2013. /XI. 

29./ számú kormányrendelet szerint, ők csupán a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére hívatottak, a 

hóolvadásból származó és az eső okozta vízhez nincs közük. Más 

megkérdezettek azt tanácsolták nekik, vásároljanak olyan eszközt, 

amellyel maguk távolíthatják el az ingatlanukban felgyülemlett 

csapadékvizet. 

 
Ez ügyben legelőször a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság internetes 

bemutatkozó oldalait kerestük, meg, ahol többi között az alábbiakat értesültünk: 

 

Az Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a 

mezőgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely 

kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A Heves MKI területi hatáskörű rendvédelmi 

szerv. Fő feladata: a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári 

veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros 

következmények felszámolása, a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 

 

E szakanyag kellő részletességgel foglalkozik a belvíz elnevezésű katasztrófa-típussal, amely 

azonban csupán a mély fekvésű területeken összegyülekező, hóolvadásból és esőkből, 

valamint a feltörő talajvízből keletkező elöntésektől, az ún. „belvizektől” való mentesítés 

fontosságát hangsúlyozza, ráadásul a közölt térképen is a megye síkvidéki része van 

kiemelten feltüntetve.  De hát a szóban forgó esetek olyan térségekről szólnak, amelyek a 

Mátra és a Bükk lankáin találhatók, ahová a domborzat magas részeiből folytak-folynak le a 

csapadékvizek, s összegyűlnek az udvarok üreges részein, feltörnek a betonozott talajból, s 

okoznak falvizesedéseket is. 

 

Szerkesztőségünkben úgy véltük, a lakosság élet- és vagyonbiztonságát az előbb említett 

környezetekben is védeni szükséges. E védelem adott esetekben abban is megnyilvánulhat, ha 

a tulajdonosok információt kapnak arról, hogy a megye különféle térségeiben mely cégekhez, 

illetve magánvállalkozókhoz fordulhatnak a gondjaik orvoslása érdekében! 
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Hogy a tényleges helyzetről és a lehetséges kedvező változásokról hivatalos képet 

kaphassunk, röviddel ezelőtt megkerestük az említett szakigazgatóság vezetőjét, Csontos 

Ambrus dandártábornokot postai elsőbbségivel és e-mailen is. E hatóság részéről az egyik 

vezető munkatársa válaszolta  az alábbiakat:    

 

A katasztrófavédelem is segítőkre vár  
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Eme közlésben örömmel olvastuk, hogy a víz kártételei elleni védekezés a vízügyi igazgatási 

szervek, a helyi önkormányzatok és az érdekelt tulajdonosok összefogásán alapul, s e munka 

döntően az állami vízfolyásokon végzett tevékenységet jelenti, ahol az igazgatás feladata 

főleg a tervezés, szervezés és a szakmai irányítás.     

                                                         
Értesültünk azonban aggodalomra okot adó dologról is, nevezetesen, hogy a lakossági 

magántulajdon védelméről, a belvíz, árvíz kártételei ellen, magának a tulajdonosnak kell 

gondoskodnia. 

 

Óhatatlan kérdés: Mi csináljon az egyszerű állampolgár, ha látja a falának vizesedését, vagy 

az épülete padlózatán a tócsányi talajvizet és e gondja megszüntetéséhez szakmai segítőt a 

szűkebb és tágabb környezetében sem talál? 

 

Hevesi Katalin hivatalvezető voltaképpen segítséget várva hangsúlyozta: a járási és települési 

mentőcsoportok, az önkéntes tűzoltó egyesületek — járműveikkel, eszközeikkel, 

szivattyúikkal — közreműködhetnének a belvízi-árvízi védekezés eredményessége érdekében. 

Majd valós tényként mondta el: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem áll közvetlen 

kapcsolatban azon gazdálkodó szervezetekkel, magánvállalkozókkal, akik közvetlenül a 

megye lakosságának tudnának segítséget nyújtani. Végezetül hozzátette: az önkormányzatok 

talán tudnának információt adni az adott településen élő, vagy az ott keletkezett kül- és belvízi 

károk enyhítésében és a védekezésben résztvevő magánszemélyek, gazdasági társaságok 

kilétéről. 

 

 
SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉSEK:  

 

 

Olvasóink tapasztalata, hogy a helyhatóságoknál nemigen lehet 

hozzájutni e szakteendőket végző vállalkozók, vagy gazdasági 

társaságok postai címeihez, e-mailjeihez, telefonszámaihoz. Így hát 

indokoltnak látszik, ha a vállalkozók megyei szervezete, a megyei 

iparkamara és a megyei kormányhivatal úgymond operatíven 

kapcsolódnak be e sokakat érintő probléma rendezésébe, például oly 

módon, hogy a vízszivattyúzást elvégezni hivatott magán-

vállalkozókról és az ilyen munkát is végző cégek elérhetőségi 

adatairól listát tesznek közzé a testületi, illetve a hatósági elektronikus 

honlapjaikon! E vonatkozásban a közös fellépésnek döntő jelentősége 

van.   

 

Végezetül — ez utóbbit illetően — emlékeztetünk arra, hogy éppen 11 

esztendeje egész pontosan 2010. júniusában fogadta el az 

ORSZÁGGYŰLÉS a Legyen béke, szabadság és egyetértés! – 

kezdetű Nemzeti Együttműködés Politikai Nyilatkozat-át, amelyről 
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e tervezet május 14-ei ismertetésekor azt is kijelentette ORBÁN 

VIKTOR miniszterelnök úr, hogy a Nemzeti Együttműködés 

Rendszere (NER)…lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki 

felé…  
 

 

2021. május 2.                                                                            VELKEI ÁRPÁD  
Frissítve: 2021. május 4.                                                                           főszerkesztő 

Frissítve: 2021. május 9 

                                                                                                            

                                                                                                            
 

 

 

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA 

a rendszerváltozás veszteseinek készülő 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT, 
 a 

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT! 
Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu 

 E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu 

Levélcím: 3247 Mátraballa, Fő út 113. 

Vezetékes telefon: 06-36/563-169 

Mobiltelefon: 06-20/394-6360: 06-30/415-6389 

 

http://www.fuggetlenmagyarorszag.hu/
mailto:fuggetlenmagyarország@függetlenmagyarorszag.hu

