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ismert és kármentesítés
alatt álló felszín alatti

vízszennyezések

.........

.! A nagyobb települések majd mindegyikében
van szennyvíztisztítás, de a kistelepülések
mintegy  fele nem rendelkezik csatornával. Az
ipari szennyvíz-kibocsátók közül az Alkaloida,
a MOL, a Puszta Konzerv és az AgroFerm áll
a listák élén. A szennyvízkibocsátások terén
van még mit fejlődni, hiszen a hatóság évről
évre növekvő mennyiségű szennyvízbírságot
ró ki, ami 2006-ban meghaladta a 20 millió
forintot.

Aggályos...
Legfőbb

szennyvíz kibocsátók
.........

Adatok és képek 
forrása:

TiKöFe: A Tiszántúli Környezetvédelmi
Felügyelőség illetékességi területének
környezeti állapota, 2006.
TiKöFe: Intézkedési Program, 2004.
Saját adatgyűjtés

............
Forrás: Tiköfe Környezeti

állapota 2006



A víz használatáról
kevés vagy sok?

A roppant óceánokat nézve látszólag a
vízhiánnyal nem kell szembenéznünk. A valóság-
ban azonban a föld vízkészleteinek csak 0,1%-a
alkalmas emberi használatra, és bár napi
vízigényünk nem haladja meg a 3 litert, egy mai
modern háztartás 250 liter vizet használ fel
lakónként, amihez még hozzáadódik az át-
lagosan 1500 liter/fő/éves ipari víz használatunk.

A felszín alatti
kockázatok.........

A gondatlan üzemeltetés és a balesetek hatására
Hajdú-Bihar megyében és környékén 147 hely van,
ahol a talaj és a felszín alatti víz szennyeződött, el-
sősorban szénhidrogénekkel, de helyenként
növényvédő szerekkel, fémekkel vagy más vegyi
anyagokkal is. 

Arzén 
(As).........

Debrecenben a régi Biogal gyógyszergyár           szen-
nyezte el a talajt és a vizeket a rendkívül veszélyes
kloroformmal, benzollal, triklór-etilénnel. A    szen-
nyező anyagok a határértéket ezerszeresen megha-
ladó értékben vannak jelen a mélyben.Emiatt több
ivóvíznyerő kutat is le kellett állítani, amely korábban
Debrecen vízellátását biztosította. A         szennyezés
az anyagok helytelen tárolása és egy, a ‘80-as évek-
ben bekövetkezett baleset miatt kerültek a talajba. A
kármentesítés ma is zajlik, annak          becsült
összege meghaladhatja a félmilliárd forintot is. 
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ik „Tipikus” vízszennyező az arzén,

amely elsősorban a Dél-Alföldi
régióban, de Hajdú-Bihar
megyében is jelentkezik. Forrása
természetes eredetű, tehát nem
emberi szennyeződés okozza.
Növeli a különböző daganatos meg-
betegedések valószínűségét és a
születési rendellenességek gyako-
riságát. Hazánkban az arzén-prob-
léma több mint egy millió ember
érint.

.........NNiittrráátt
(NO3-)

A nitrát a műtrágyák, és a
szennyezett vizek (pl.:
szennyvízaknák, ülepítők) révén
kerül a talajba, ahol nitritté alakulva
komoly egészségügyi kockázatot
jelent, elsősorban a kisgyermekekre
nézve, mert gátolja a vér oxigén-
szállítását. Egyes esetekben a nitrit
a szervezetben nitrozaminná alakul,
amely rákkeltő hatású.
Térségünkben a fúrt kutaknál kell
nagy figyelmet fordítani a nitrát
szennyeződésre

Felszíni vizek
szennyezettsége

Felszíni vizeink közül szerves anyag
tekintetében a Kösely a legszen-
nyezettebb, amit a Hortobágy, majd a
Berettyó, végül a Tisza követ. A nehézfém
szennyezés a Berettyó esetében
nevezhető problematikusnak, amely a réz
mennyisége miatt szennyezett jelzőt
kapott.  A Tiszánál a réz, az alumínium és
a cink mennyisége problematikus. A Hor-
tobágy folyó cinktartalma miatt érdemelte
ki a szennyezett jelzőt a 2006-os évben. A
víz szennyezettsége a mederben is meg-
jelenik. A meder iszapját vizsgálva a
szelén, higany, arzén tekintetében a
Berettyó és a Hortobágy is szennyezettnek
minősül.
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TTuuddttaa??
Hajdúböszörményben nehézfém szennyezéseket
és a határértéket ezerszeresen meghaladó szén-
hidrogén szennyezéseket is regisztráltak az
egykori Tungsram 

1451
a felszín alatti vizekre  poten-
ciális szennyező forrást tar-
tanak számon a térségben. 


