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 Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 2-12 Nagykőrösi 
homokhát alegységen 

Dátum: 2009. július 6. 10:00 

Helyszín: Arany János Kulturális Központ 
2750 Nagykőrös Szabadság tér 7. 

Facilitátor: Gulyás Péter 

Emlékeztető 
készítő: 

Csepregi Ilona 

Előadók: Gulyás Péter (Öko Zrt.), Lovas Attila igazgató (Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), Kun Csaba ( KSK Mérnöki 
Vállalkozási Iroda Kft.)  

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (27 fő) 

Napirend: 10.00 – 10:30 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
10.30 – 10.35 Megnyitó  
10.35 – 10:40 Köszöntőt mond Lovas Attila igazgató úr Közép-Tisza-vidéki      
Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság  
10:40 – 10.45 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezésben  
Előadó: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium) 
10:45 – 11.15 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó 
intézkedésekre Nagykőrősi-homokhát  vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
alegységen  
Előadó: Kun Csaba (KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (tervező))  
11.15 – 12.10 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények, 
kérdések és válaszok) 
Szakértők:  
Háfra Mátyás A Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, 
a Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség,  
a Kiskunsági  Nemzeti Park Igazgatóság,  valamint az  Öko Zrt. vezette 
konzorcium szakemberei  
12:10 – 12:30 Kávészünet, Büféasztal 
12:30-13.20  A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása (folytatás) 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával  
13.20-13.30 Összefoglalás, a fórum zárása 

 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
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Szabó László 
Gógányszéli EBT. 

A legnagyobb probléma, hogy nincs vízvisszatartás, a zsilipek 
leromlott állapotúak és használhatatlanok. A talajvíz 6 m-en is 
szokott lenni, ezért kiemelt fontosságú feladat a vízvisszatartás 
és a vízpótlás. 
Szorgalmazni kell a Duna–Tisza csatorna megépülését, mely 
elősegítené a talajvízszint emelkedését, vagy legalább 
megakadályozná a további süllyedést. 
A Kőrös-ér, mint vízfolyás csak papíron létezik, nincs benne víz 
(fénykép bemutatása), vagy ahol van, ott kizárólag szennyezett 
állapotban. 

Páldi András 
igazgatósági tag 
Duna–Tisza Csatorna 
Zrt. 

Azt le kell szögeznünk, hogy sokáig nem lesz víz ezen a 
területen. A DTCs Zrt. a Homokhátságért, az itt élő emberekért, 
a talajvíz szinten tartásáért, a víz közös használatáért, az 
elsivatagosodás megakadályozásáért küzd az Európai Unió 
segítségével a lakosság érdekeit szem előtt tartva. 
Magánkezdeményezésből olyan programot dolgoznak ki, mely 
egy új vonalvezetésű csatorna megépítésére irányul, mely a déli 
országhatárig húzódva, a  belőle oldalirányban szétágazó  
öntözőcsatornák segítségével juttatná el a vizet az egyes 
területekre. Ez a program igen nagy előkészítő munkát és a jó 
állapot figyelembe vételét igényli. 

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

Az egykori természetes vízjáráshoz képest mára módosult a 
vízjárás; ezt tudomásul kell venni. A Vízügyi Igazgatóság sokat 
tesz a víz visszatartásáért, ez az elsődleges feladat, ezért olyan 
oldaltározókban gondolkozunk, amelyek az időszakosan 
megnövekvő vízmennyiséget nem levezetik, hanem visszatartják 
a területen. 
A Duna–Tisza csatorna ennél a tervezési alegységnél nagyobb 
volumenű, viszont az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
mindenképpen foglalkozni kell vele, mint távolabbi (2016. utáni) 
lehetőség. 

Varju Lajos  
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Beszélt a  Kőrös-ér projektről, ami jelenleg is zajlik, melynek 
keretében a meglévő műtárgyakat, zsilipeket helyreállítják ezzel 
is elősegítve a vízvisszatartást. Röviden bemutatta a Kőrös-ér 
szakaszait, azok jelenlegi vízgazdálkodását. Említette a 
csatornák menti depóniák elbontását, megbontását, melyekkel a 
víz visszafolyhat a szomszédos területekre. 
A Tiszajenői tó létesítése jelenleg is folyamatban van, 
megelőzve ezzel a mostani tervezést. 

Marsi Gusztáv 
Dél-Pest Megyei 
Vízgazdálkodási 
Társulás 

Jelezte, hogy írásban már az országos tervet véleményezte. 
A Kőrös-ér szintkülönbsége 14 km-en 17 m, amely jelentős 
vízszintcsökkenést jelent. Az alsó szakaszon lehet szó 
vízvisszatartásról, az itt lévő műtárgyak részben üzemelnek is 
(amelyiket nem lopták el), 2 zsilip csillapítja a víz folyását és 
tartja azt vissza. De természetesen vizet csak akkor lehet 
visszatartani, amikor van víz. Jelenleg saját erőből folyik a a 
csatorna rekonstrukciója, ez a munka 8 évig is eltarthat. 

Hatvani Lajos 
Vezseny polgármestere 

A meglévő vízbázis minőségi javításával egyet ért, de hiányolja 
a bővítést. Elengedhetetlennek tartja a mesterséges 
beavatkozást a minél jobb feltételek megteremtéshez a jövő 
generációi számára. 
Az éghajlatváltozás ellen olyan intézkedéseket kell tenni, 
amelyek hűtik a környezetet, mint például a vízbázis bővítése és 
az erdőtelepítések. 

Szabó Gellért A szóban forgó dolgok elsősorban a lakosságot érintik és az 
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Szentkirály 
polgármestere 

információkat el kell juttatni hozzájuk. Érzése szerint a fórumon 
tapasztalható érdeklődés a jelennek és nem a jövőnek szól. 

Csecserits Anikó 
MTA, Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete, 
Vácrátót 

A talajvíz, a vízelvezetés és a vízvisszatartás közötti kapcsolat 
nem eléggé ismert, azonban fontos kérdés. Van-e ennek 
megismerésére irányuló program? 

Tóth Tamás 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Csecserits Anikó kérdésére válaszolva elmondta, hogy a 
mérőkutak adatai is azt bizonyítják, hogy a felszín alatti víz 
mennyisége nem megfelelő, elsősorban az utánpótlódást 
meghaladó használat és az elvezetés miatt. Azonban nem lehet 
addig korrekt vízmérleget készíteni, amíg az engedély nélküli 
vízhasználatokat nem szorítják vissza. Ennek elérésére 
intézkedéseket kell tenni.  
A talajvízszint további süllyedésének megoldása lehet a 
vízvisszatartás és a vízpótlás. A csatornák melletti visszatartás 
azonban egyes hidrogeológusok szerint elsősorban lineárisan és 
nem kiterjedtebb területi szinten jelentkezik. Ebben az esetben 
azonban a visszatartás megoldásnak kevés. 
Hatvani Lajos vezsenyi polgármester erdőtelepítési javaslatára 
reagálva elmondta, hogy egyes tanulmányok szerint az alegység 
viszonylag magas erdősültsége is szerepet játszhat a vízkészlet 
alacsony szintjében, hiszen többek között a magas 
növényborítottsági arány miatt a csapadék nem jut be a mélyebb 
rétegekbe, mivel a növények felveszik és elpárologtatják. 
Meg kell vizsgálni a felmerülő lehetőségeket és azok víztestekre 
gyakorolt hatását. 

Radeczki Viktor 
Szolnok Megye Jogú 
Város Polgármesteri 
Hivatal 

Folytak-e vizsgálatok a tervezett csongrádi duzzasztó erre a 
területre gyakorolt hatásairól? 

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

A Homokhát kiszolgálása a csongrádi vízlépcsővel nem lenne 
megoldott, azonban a tervekben ennek szerepelnie kell. 
A korábbi felvetésekkel kapcsolatban hozzátette, hogy a vizek 
megtartásában fontos szerepet játszhat a korszerű víztisztítás is. 
Tóth Tamáshoz hasonlóan kiemelte, hogy a csatornák 
helyreállítása és azokban a vízvissztartás csak kb. 80-100 m-es 
sávban érezhető. 

Szabó Gellért 
Szentkirály 
polgármestere 

A térség 28 településéből 25-ön van kiépített csatornahálózat. A 
maradék három településen, köztük Szentkirályon is ez most 
van folyamatban. A település önálló szennyvíztisztító telepet 
létesít, hogy ne növeljék tovább a vízügyi deficitet és az eddig a 
Tiszába engedett víz se tűnjön el a területről. 

Lovas Attila  
igazgató  
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A korábban elhangzottakhoz csatlakozva elmondta, hogy a 
vízvisszatartás és a vízpótlás nem csak duzzasztók építésével 
valósítható meg. A lakossági vízellátáshoz a talajból nyerjük a 
vizet, amelyet a felhasználás majd a tisztítás után elvezetünk. 
Ezért a felszín alatti vízkészletben hiány keletkezik. Az  
energiahordozók, nyersanyagok mellett a felszín alatti  vizek 
kitermelése is lokális felszínsüllyedésekhez vezethet, amelyek 
árvízvédelmi problémákat jelentenek. Szentkirály választása az 
önálló szennyvíztisztító kapcsán stratégiai kérdés: ne 
elvezessük, hanem pótoljuk vissza a felszín alatti vizekbe a 
tisztított szennyvizet is. 
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv egy stratégiai terv lesz azokkal a 
kérdésekkel, amelyekre a válaszok a következő középtávú 
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programokban szerepelni fognak. 
 

SZÜNET A szünetet követően a természetvédelem kapott nagyobb 
hangsúlyt.  

Vincze Tibor 
természetvédelmi őr 
Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Természetvédelmi szempontból nagy problémát jelent a 
szennyvizek élővízbe bocsátása, ennek a lehetőségnek kéne az 
utolsónak lennie amire az önkormányzatok gondolhatnak. 
Például ha egy értékes természetes úton kiszáradó szikes 
területet elöntünk tápanyagban gazdag vízzel, akkor a szik 
helyén egy dzsungel lesz, az addigi érték pedig megszűnik. 
A zonáció tervezett kialakítása a csatornákon kisajátítások 
nélkül nem biztos, hogy megvalósítható. Hatása esetleg a 
Gerjén vagy a Perjén lehetne, azonban a Kőrös-ér menti 
Natura2000-s területek jelölő fajait veszélyeztetheti az árasztás. 
De nem csak ez az egy probléma van a Natura2000-rel. A Gerje 
mentén a csatorna 4 m-es (fenntartási, kotrási) sávjában 
öregebb fák is találhatók, amiket a zonáció kialakítása miatt ki 
kellene vágni. Ez azonban a Natura2000 -es rendelet 
értelmében engedélyhez kötött. 
A természetvédelmi érdekek és a vízgazdálkodási szakmai 
indokok ellentétben állnak egymással. 

Horváthné Kukucska 
Mária 
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

A szennyvízkezelés és -tisztítás elmúlt néhány évének 
jelentősebb állomásait foglalta össze. A telepek megépülésének 
és korszerűsítésének köszönhetően a vizek minősége javult a 
korábbi állapotokhoz képest. 
Nagykőrösön a konzervgyár szennyvize szezonálisan jelent 
nagy terhelést a szennyvíztelepre nézve, de egy saját tisztító és 
további szennyvíztisztítók engedélyezése és építése már 
folyamatban van. 
A Vízügyi Igazgatóság nagy jelentőséget tulajdonít az 
ivóvízkincs védelmére és a halastavak és dísztavak 
vízutánpótlását felszín alatti vízből nem engedélyezi, valamint a 
rétegvízből történő öntözés is tilos. 

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

Egyet ért Vincze Tibor felvetéseivel azonban a 
csatornatisztítással kapcsolatban azzal egészíti ki az 
elhangzottakat, hogy ezek a csatornák olyan – akár 
természetközeli – létesítmények, amelyeknek funkciójuk van, és 
amelyek elsődleges rendeltetésük szerint nem élőhelyek,és 
funkciójuk betöltése érdekében szükségesek a fenntartási 
munkák. 
A terv ezekkel a csatornákkal kapcsolatban elvárásként a jó 
potenciál elérését fogalmazza meg. 

Szabó Gellért 
Szentkirály 
polgármestere 

A tervben szereplő költségmegtérülés elvével kapcsolatban 
megjegyzi, hogy ennek a filozófiáját nemzeti szinten is 
megfelelően kell kezelni.  
A szabályozottság csökkentése vajon költséghatékony? Miért 
jobb egy természetes csatorna? 
Mi az az időtáv amin belül ha megtérül a befektetésünk, akkor 
az költséghatékonynak mondható? Mi az amit értéknek 
tekintünk, amit forintosítani, eurósítani tudunk? 
A vízzel ne a jelenlegi haszonelvűség szerint bánjunk és ne 
üzleti vállalkozásként kezeljük. 

Csecserits Anikó 
MTA, Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete, 

A fenti kérdésre miszerint miért jobb a természetes csatorna azt 
a választ adta, hogy a mesterséges csatornákkal szemben a 
természetes képes ún. ökoszisztéma szolgáltatásokat adni, pl. 
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Vácrátót jobban elősegíti a vizek tisztulását. 
A csatornatisztítás, szennyvízkezelés témaköreiben 
szorgalmazza a hatékonyabb párbeszédet a természetvédelem 
és a vízügy között. 

Varju Lajos  
Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Mitől természetes vagy mesterséges valami? Milyen időponttól 
vagy melyik állapottól? Egyáltalán mitől őshonos valami? 

Vincze Tibor 
természetvédelmi őr 
Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

A megfogalmazott intézkedési tervek realitása 2027. Emiatt 
addig állami pénzből kell megvalósítani a szélesebb zonációs 
medret. A vizeket pedig addig is használjuk. 
A vízvisszatartás egyik lehetséges és jó módja lehet a csatornák 
horgász- ill. halastavakba vezetése, mint pl. a Gerjén több 
helyen (Pilis, Albertirsa). Másik módja a nemesnyarasok 
elárasztása, amely a vágásfordulót is lerövidíti 10 évvel. Ez 
utóbbi eljárás Olaszországban bevett gyakorlat. 
A vízvisszatartás mellett a vízkivételek ellenőrzése is fontos. 

Csecserits Anikó 
MTA, Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete, 
Vácrátót 

A terv hogyan definiálja a természetességet?  
Saját maga a fellelhető fajok és az emberi beavatkozások 
minősége és mértéke alapján határozza meg. 
Varju Lajos kérdésére válaszolva elmondja, hogy azokat a 
fajokat tekinti a tudomány őshonosnak, amelyek Amerika 
felfedezése előtt is jelen voltak, ettől kezdve vannak olyan 
feljegyzések, hogy mik azok a fajok amelyeket behoztak. Így 
például az akác nem tekinthető őshonosnak. 

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

Tisztázza az erősen módosított vízfolyások fogalmát. 
A zonációval kapcsolatban megjegyzi, hogy javít a víztestek 
állapotán, de csak akkor beszélhetünk a biológiáról, ha előtte a 
kémiai állapotok megfelelőek. 
Az intézkedési tervek realitásával kapcsolatban hozzáteszi, hogy 
2015-re nem lehet elérni a kitűzött állapotokat, elsősorban 
gazdasági okok miatt, de már csak azért sem, mert pl. a zonáció 
hatása is csak 7-8 év múlva érződik. 

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

A fórum zárásaként még egyszer kiemelte Kun Csaba 
előadásának lényegét, megemlítette az idő és gazdasági 
kereteket, lehetőségeket. Kitért az engedély nélküli vízkivételek 
visszaszorítására. Megállapította, hogy az elhangzott felvetések 
nem állnak ellentétben a tervben foglaltakkal. 

Szabó Gellért 
Szentkirály 
polgármestere 

Az a konklúzió, hogy a tervben felvázolt célkitűzések változtatás 
nélkül elfogadhatók? 

Gulyás Péter 
facilitátor 

Ez nem döntéshozó, hanem véleményező fórum. A további 
véleményeket a vizeink.hu-ra várjuk. 

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

Utolsó gondolatként, mintegy összegezve a mai napot 
megemlíti, hogy egyik intézkedési javaslat sem lett megvétózva. 
A legfontosabb kérdések a nap folyamán a vízbázisok 
növelésének mesterséges módjai és alternatívái, a 
szennyvízkezelés, és a zonáció kialakítása voltak. A Duna–
Tisza csatorna, valamint a csongrádi vízlépcső vizsgálata 
szükséges az országos tervezésbe. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
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• Valamennyi résztvevő fontosnak tartotta a valós vízmérleg megállapításának 
szükségességét és egyet értett abban, hogy ehhez vissza kell szorítani az engedély 
nélküli és ellenőrizetlen vízhasználatokat. 

• Ugyancsak hangsúlyos téma volt a térségben tapasztalható szárazodás, a 
talajvízszint süllyedése és a felszíni vizek mennyiségének csökkenése. Ennek 
kapcsán többször elhangzott a vízvisszatartás, a vízpótlás és a vízbázis növelésének 
érdekében végrehajtandó intézkedések szükségessége. 

• A vízfolyások menti zonáció kialakítása és a csatornák rehabilitációja szintén 
kiemelkedő kérdésként jelentkezett. 

• Fontos kiemelni még: 
  a stratégiai szennyvízkezelésre 
 a Kőrös-ér állapotára, valamint 
 a Duna–Tisza csatorna kialakításra vonatkozó felvetéseket. 
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