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 Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-10 
Zagyva alegységen 

Dátum: 2009.07.27. 

Helyszín: Liszt Ferenc Művelődési Központ 
3000 Hatvan Mészáros Lázár utca 6-8. 

Facilitátor: Pontyos Tamás 

Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona 

Előadók: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium), Szilágyi Attila 
(Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
 és Vízügyi Igazgatóság) Virág Margit tervező (Viziterv Environ 
Kft.) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (43 fő) 

Napirend: 9.30 – 10.00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 

10.00 – 10.05 Megnyitó 

10.05 – 10.10 Köszöntőt mond Lovas Attila igazgató Közép-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság és Baross 

Károly igazgató Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Vízügyi 

Igazgatóság 

10.10 – 10.15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben Előadó: Pontyos Tamás 

(Öko Zrt. vezette konzorcium) 

10.15 – 10.45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat 

megoldó intézkedésekre Zagyva vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervezési alegységen. Előadó: Rózsa Attila tervező 

10.45 – 11.40 A bemutatott intézkedési javaslatok 

megvitatása. Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők 

bevonásával (vélemények, kérdések és válaszok). Szakértők: 

Szilágyi Attila Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság szakértője, Háfra Mátyás Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Tolcsvai Rózsa 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség, Vass Sándor Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség, Ludányi Csaba és Mező Hedvig Bükki Nemzeti 
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Park Igazgatóság, valamint az Öko Zrt. vezette konzorcium 

szakemberei 

11.40 – 12.00 Kávészünet, Büféasztal 

12.00 – 12.50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 

(folytatás) 

12.50 – 13.00 Összefoglalás, a fórum zárása 

 
 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
 
 
Rimár Zoltán 
Összefogás Lőrinciért 
Egyesület 

Megdicsérte a tervet, tetszenek neki a célkitűzések, egyetért 
velük. 
Elmondta, a selypi cukorgyár zagytavaival kapcsolatban, hogy a 
zsilipeket felül kell vizsgálni, mert a Szuha-pataknál megszűnik a 
befolyás, pedig az ott lévő horgászegyesület csak úgy tud 
működni, ha van befolyás. 
Ha a Cukorgyár eladja a területet, és az magánkézbe kerül, akkor 
kérdéses, hogy meglesz-e a vízutánpótlás. Elmondta, hogy a két 
külső tó kezelését a Magyar Madártani Egyesület vette át, ahol 
madár élőhelyeket alakítottak ki. Az Egyesület bizonyos 
mennyiségű vizet enged be a tavakba, hogy az élőhelyek 
megmaradjanak.  Feltette a kérdést, hogy mi lesz ezekkel a 
tavakkal. Ki fogja üzemeltetni a zsilipeket? 

Friedrich Tünde 
Összefogás Hatvanért 
Egyesület 

A Zagyva töltésének állapotával kapcsolatban elmondta, hogy 
néhol megfelelő, néhol viszont teljesen elhanyagolt. Kérdezi, hogy 
kinek a feladata ezek karbantartása. 
A Galga töltésével kapcsolatban is megjegyezte, hogy az állapota 
minősíthetetlen csakúgy, mint maga a vízfolyás is. Amióta 
kiirtották a nádat bűzös a víz. 

Dr. Eperjesi Tamás 
Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú 
Társulás, Helyi 
Vidékfejlesztési Iroda 
Hatvan 

Átnézte az anyagot, és egy alapvető problémával találkozott: az 
emberek teljesen ki vannak felejtve a tervből. A rekreációs 
tevékenységek is csak a bevezetőben vannak, pedig a szabadidő 
eltöltésére a lehetőségek fejlesztése fontos lenne. 
Felhívta mások figyelmét is a tervre és annak véleményezésére. 

Rab Gyula 
Környezet- és 
Érdekvédelmi Szövetség 

Véleménye szerint kevés szó esik a 60 ha-os iparivíz-tározóról. 
Felveti a kérdést, hogy kinek a feladata ellenőrizni a Zagyva-ártér 
szennyezésének eredetét. 

Peigelbeck András 
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A selypi tavat valóban felül kell vizsgálni, aktualizálni kell az 
engedélyeket. 
Elmondta, hogy a Zagyvának van gazdája, de pénz nincs a 
fenntartásra. Mind a töltéskorona, mind a meder helyzete ismert 
számukra. A rongálásokkal kapcsolatban már a rendőrség 
segítségét is kérték. 
Megjegyezte, hogy hiányolja a tervből a vízgazdálkodást. Régen a 
mezőgazdaság sok vizet használt a Zagyvából csakúgy, mint a 
cukorgyárak.  

Huszár Mihály Jelezte, hogy örül az összejövetelnek.  
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Galgamenti 
Vízgazdálkodási 
Társulás 

Elmondta, hogy a meghívóban sok szakember van felsorolva, de 
a legnagyobb problémákat a társulások ismerik. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Elmondta, hogy a VKI a vizek jó ökológiai állapotának elérésére 
vonatkozik. Javasolja, hogy most ne menjünk el a fenntartási 
kérdések felé, függetlenül attól, hogy ezek is fontosak.  
A Zagyva az erősen módosított víztestek közé tartozik. Ezt el kell 
fogadni és ennek megfelelően kell megfogalmazni az igényeket. 

Papp Ferenc 
Magyar Madártani 
Egyesület 

Elmondta, hogy az Ipoly alegység fórumán is részt vett. Hiányolja 
a tervből annak megemlítését, hogy a Zagyva Nógrád megyében 
ered. 
Véleménye szerint az utóbbi években új vízigény alakult ki: 
tólétesítési igény horgászat és rekreáció céljából. Ennek 
köszönhetően a mellékvízfolyások mellett gombamód 
szaporodnak a tavak. 
Megjegyezte, hogy egy völgyzárógátas létesítmény az egész 
élővilágot megváltoztatja. 
Nem érti, hogy az anyag miért csak négy tóval foglalkozik.  
Kérdezi, hogy milyen a hozzáállás a tározókhoz,  hogyan 
létesülhetnek új tározók, és mi a célunk velük, milyen társadalmi 
igények mutatkoznak feléjük. 
Elmondta, hogy igaz, hogy sok vízhasználat megszűnt a zagyva 
mentén, de így sincs víz. 
Fontosnak tartja az érdekek egyeztetését. 
Úgy érzi, hogy a terv egy nagy ötlethalmaz, és nem látszik, hogy 
mik lesznek a konkrétumok. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A tározókkal kapcsolatban elmondta, hogy a VKI nem kiviteli 
szintű, hanem koncepcionális terv elkészítését írja elő. Tehát a 
tározás lehetősége szerepel a tervben, viszont 300l/s alatti 
vízhozam esetén nem érdemes tározni. Vízbő időszakban a VKI 
célja is a tározás, amelyet oldaltározók kialakításával meg lehetne 
oldani. 

Szilágyi Attila 
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Örül annak, hogy a MME is képviselteti magát. Elmondta, hogy a 
tározással kapcsolatos kérdések az Ipoly alegységen is 
felmerültek. 
Elmondta, hogy a Szuha-felsőn és a mátrai patakokon rövid idő 
alatt nagy elöntések lehetnek. 2005-ben ebből komoly gondok 
adódtak. Felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni. Véleménye 
szerint a záportározók létrehozásával kezelni lehetne a problémát. 
Tisztázni kell azonban, hogy a záportározó azt jelenti, hogy ha 
használaton kívül vannak, akkor üresek és ha szükséges akkor be 
lehet vezetni a vizet. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ha már van egy tározó, akkor ott megjelennek a rekreációs 
igények is. Hangsúlyozta, hogy a tározók építése hatásvizsgálat 
köteles, és szigorúan figyelembe kell venni az alvízi ökológiai 
vízigény biztosítását. 

Mező Hedvig 
Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Tájékoztatásul elmondta, hogy tavaly ősszel felmértek néhány 
vízfolyást, és azt tapasztalták, hogy nincs biztosítva az ökológiai 
vízigény. A tározókkal kapcsolatban pedig probléma van az 
alvízzel. 

Dr. Eperjesi Tamás 
Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú 
Társulás, Helyi 

Elmondta, hogy élő kapcsolata van a településekkel, és 
véleménye szerint a környezettudatos hozzáállás a mindennapok 
részévé válhatna. 
Kifejtette, hogy ezen a területen a Zagyva az ami összeköti az 
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Vidékfejlesztési Iroda 
Hatvan 

embereket, és már csak abból is látszik, hogy milyen fontos ez 
számukra, hogy a VKI-n kívül is folynak különböző munkák. 
Elmondta, hogy a jogszabályokban tisztázni kell, hogy kinek mi a 
felelőssége. 

Dr. Somody Anikó 
Zábrák Kft,  
Aqua Team Bt., 
Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége 
Kármentesítési 
Munkacsoport 

A kérdése az volt, hogy az alegységre készül-e erózió-modell. 
Véleménye szerint minden alegységre kéne készíteni ilyet, 
amelynek az eredménye input adatként szolgálna az 
árvízmentesítéshez. 
Elmondta, hogy az árterek beépítése komoly gondot okoz az 
árvíz-gazdálkodásban. Ezek miatt a beépítések miatt újra kell 
értékelni a vizek mértékadó árvízi magasságát. Fontos lenne, 
hogy az árvízvédelmi területek ne kerüljenek értékesítésre. 
Elmondta, hogy a jászberényi hűtőgyár klórozott szén-hidrogén 
szennyezése miatt 2015-re biztosan nem lehet elérni a jó 
állapotot. Ennek a típusú szennyezésnek akár 100 év sem biztos, 
hogy elegendő ahhoz, hogy lebomoljon. 
Megjegyezte, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet módosításába az szerepel, 
hogy a víztestekre vonatkozó határértéket a legérzékenyebb 
alapján kell megállapítani. 

Virág Margit 
tervező  
Viziterv Environ Kft. 

Megjegyezte, hogy a kármentesítést nem lehet befejezni csak 
abbahagyni. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Az árvízi irányelvvel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg folyik a 
térképezési munka metodikájának a kidolgozása, ebben szerepel 
a modellezés is. A VKI alkalmazni fogja az eredményt.  

Pontyos Tamás 
facilitátor 

Elmondta, hogy most a kereteket tárgyaljuk, a konkrét 
intézkedések 2010 utánra várhatók. 

Szilágyi Attila 
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Dr. Eperjesi Tamásnak válaszolva elmondta, hogy az intézkedési 
tervek összeállításánál a vízgazdálkodási tanácsok véleménye ki 
lett kérve. A vízgazdálkodási társulások pedig delegálnak tagokat 
a tanácsokba, így az érdekérvényesítésük megoldott. 
A társadalom bevonásával kapcsolatban elmondta, hogy a KvVM 
felel a VKI elkészüléséért, de tárcaközi egyeztetések most is 
folynak. Minden VIZIG vállalta az önkormányzatok bevonását, már 
többször voltak egyeztetések. 
A környezettudatos nevelés integrálása az oktatásba fontos volna. 
A vízfolyások rendszeres állapotfelmérése szükséges. 

Papp Ferenc 
Magyar Madártani 
Egyesület 

Számára még mindig kérdéses, hogy az alegységre nézve mi az 
a maximális vízfelületi arány ami elvárható.  
Megemlítette, hogy a kisebb tavak is fontosak. 
Kérdezte, hogy a konkrét intézkedéseket kinek, miből és milyen 
határidővel kell elvégezni. 

Szilágyi Attila 
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Elmondta, hogy az álló vizek esetében önálló víztestként az 50 
ha-nál nagyobb kiterjedésűek lettek kijelölve, de az intézkedések 
a többi állóvízre is vonatkoznak. 
A völgyzárógátas tavaknál a hosszirányú átjárhatóság nincs meg, 
hiszen a vízfolyást teljes keresztmetszetében lezárja. Az 
üzemelési szabályokat felül kell vizsgálni az alvizek ökológiai 
vízigénye miatt. 
Elmondta, hogy az oldaltározók a vízfolyást nem befolyásolják. 
A célok végrehajthatósága miatt szükség lesz új tározók 
kialakítására. 
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Kitért arra, hogy a tulajdonosváltások miatt bizonytalanná válhat 
egyes területek vízellátása. Ilyen esetekben a VIZIG-et kötelezik a 
kezelésre, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha lesznek források 
és pályázati lehetőségek. A későbbi EU-s költségvetésben 
ezeknek is szerepelnie kell. 

Papp Ferenc 
Magyar Madártani 
Egyesület 

Vannak olyan tevékenységek, mint például a mederrehabilitáció. 
Az ilyen típusú intézkedéseket kik fogják finanszírozni? A 
vízgazdálkodási társulások vagy az önkormányzatok? 

Szilágyi Attila 
Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A beavatkozásokat minden esetben a tulajdonos, illetve a kezelő 
finanszírozza. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Elmondta, hogy a tervezéssel a következő ciklusban megjelenő 
pályázati lehetőségeket is előkészítjük. 

Dr. Somody Anikó 
Zábrák Kft,  
Aqua Team Bt., 
Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége 
Kármentesítési 
Munkacsoport 

Elmondta, hogy az alegység jó ökológiai állapotának eléréséhez 
figyelembe vesszük az embert, a természetet, a rekreációt, de ha 
ipart szeretnénk, akkor jól át kell gondolnunk a határértékek 
meghatározását. Nehogy az legyen, hogy a külföldi 
határértékeknél mi szigorúbbat adunk meg, mert az 
ellehetetlenítené az ipari fejlesztéseket. Balassagyarmaton 
például elhangzott, hogy az ipari tározót kössék rá a városi 
rendszerre. Igen ám, de mivel ez a tározó madárélőhely is ezért 
hiába a rákötés, a vizet mesterségesen pótolni kell. 
Sok olyan egykori iparterület van, amelyek Natura 2000 
besorolást kaptak, pedig fontos lenne, ezeket meghagyni 
barnamezős területekként, hogy lehessen hol fejleszteni az ipart. 

Papp Ferenc 
Magyar Madártani 
Egyesület 

Részben egyet ért Dr. Somody Anikóval a barnamezős területek 
kapcsán, azonban elmondta, hogy Bátonyterenyén és 
Salgótarjánban sok barnamezős terület van, mégis zöldmezős 
fejlesztések vannak. 
Elmondta, hogy az ember az ipari tevékenység révén is létre tud 
hozni olyan értékeket, amelyek védelemre érdemesek. 

Dr. Somody Anikó 
Zábrák Kft,  
Aqua Team Bt., 
Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége 
Kármentesítési 
Munkacsoport 

Elmondta, hogy 7 évvel ezelőtt módja nyílt véleményezni a 
bátonyterenyei fejlesztési tervet. Ebben kifejtette, hogy a tervezett 
létesítmények nem jók, mert elveszik a Zagyva árterét.  
Elmondta, hogy a barna- és a zöldmezős beruházásokkal 
kapcsolatban próbálják elérni, hogy Magyarországon plázákat és 
a multikat csak barnamezős beruházásként lehessen 
megvalósítani. 
Elmondta, hogy az értékekre nézve célszerű lenne költség-
haszon-elemzést végezni az üzemeltetés végett. 

Papp Ferenc 
Magyar Madártani 
Egyesület 

Érdeklődött, hogy a tematikus fórumok mikor és milyen témákban 
lesznek megtartva. 

Háfra Mátyás  
VKI koordinátor 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Válaszként elmondta, hogy a mostani fórumokhoz hasonlóan a 
tematikusokkal kapcsolatos információk is elérhetők lesznek a 
www.vizeink.hu -n. 
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Elhangzott vélemények összefoglalása: 
• Szóba kerültek a tulajdonviszonyok rendezetlenségéből adódó problémák, mint a 

megfelelő vízutánpótlás, a töltések elhanyagoltsága. Megfogalmazódott az 
engedélyek aktualizálásának szükségessége. 

• Felvetődött a rekreáció hiánya a tervben, megfogalmazódott a nagyobb hangsúly 
fontossága. 

• Felmerült a vízgazdálkodási társulatok és tanácsok részvétele a folyamatban. 
• Jelentős téma volt az újfajta vízigény: a tólétesítés, ezzel kapcsolatban pedig 

felmerültek a különböző tározótavak tulajdonságai is. Megfogalmazódtak ezek 
létesítésére és fenntartására vonatkozó kérdések. 

• A tározással kapcsolatban többször hangsúlyozva lett az alvizek ökológiai 
vízigényének biztosításának fontossága. Ennek szükségességében a különböző 
érdekcsoportok képviselői egyet értettek. 

• Az árvíz-gazdálkodás kapcsán megfogalmazódott az erózió-modellezés 
szükségessége. 

• Elhangzott az a javaslat, hogy jól végig kell gondolni a határértékek megállapítását, 
figyelembe kell venni az esetleges iparfejlesztési elképzeléseket is a 
versenyképesség megtartása érdekében. 

• Az iparfejlesztéssel kapcsolatban szóba kerültek a barna- és a zöldmezős területek, 
az ipari tevékenységek során létrejött védendő értékek. A jelenlévők kiálltak amellett, 
hogy az ilyen típusú fejlesztések barnamezős beruházásként valósuljanak meg. 
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