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Dr. Hamar 
József  

(Tisza Klub) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Elmondta, hogy a Tisza ökológiájával foglalkozik a 
rendszerváltás óta. A határvizekkel kapcsolatos kockázatról és 
felelősségről kifejtette, hogy tehetünk sok mindent, beszélhetünk 
sok mindenről, de nem történnek konkrét intézkedések. Nincs 
információcsere a határvizeknél. Nem tudunk semmit, hogy mi 
történik a határokon túl. Számításba kell venni, hogy önálló 
államok vannak. Hangsúlyozta, hogy valóban egy integrált 
anyagra van szükség. 

dr. Tombácz 
Endre   

(Öko Zrt. ) 
Virág Margit  

(Viziterv 
Environ Kft. ) 

F 

TE: A határokon átnyúló ügyek fontosak, kiemelten kell 
kezelni őket. Fontos, hogy közösen lépjünk fel ezek 

megoldása érdekében.  
VM: Maximálisan egyetért Hamar Józseffel. Jogosnak 
érzi az aggályát. Ukrajnával '92-94-ben kezdték el az 

együttműködést, de még ma sincs meg az a szint, amit 
elképzeltek. Ennek ellenére nem pesszimista. Reméli, 

hogy a VGT  is segít  abban, hogy megtudhassuk, hogy 
mi a helyzet a határokon túl. 

_ _ 

Dr. Ördög 
József  

(K+K Mérnöki 
Iroda Kft) 

2009.09.1
6 

2-RF 
Hiányolja a nagy műtárgyak vizsgálatát, legalább annak 
szerepelnie kéne, amelyik benne van az ország szerkezeti 
tervében. Örül annak, hogy az árapasztó tározók szerepelnek. 

Simonffy 
Zoltán (BME) 

F 

Ahhoz, hogy a csongrádi vízlépcsőről a VKI szempontjai 
szerinti véleményt lehessen alkotni, hiányoznak a 
részletes tervek és hatásvizsgáltok. A VGT nem 

vízgazdálkodási fejlesztési terv. Egy időben volt olyan 
elképzelés, hogy átveszi ezek szerepét, de elég hamar 

kiderült, hogy másról van szó: a VGT feladata a 
vízhasználatok ökológiai szemléletű 

feltételrendszerének meghatározása.  A fejlesztési 
tervekre természetesen továbbra is szükség van, de a 

VKI követelményeinek való megfelelés igazolása a 
fejlesztési projekt feladata, a csongrádi vízlépcső 
esetében is az a lényeges, hogy a tervezés során 

figyelembe vették-e az ökológiai szempontokat. a Ha 
igen, akkor beépülhet a rendszerbe, de a tervezés és a 

feltételknek való megfelelés igazolása nem a VGT 
feladata.  Vannak olyan projektek, amelyek az ökológiai 
állapot javítását is szolgálják: pl. a a Körösök kapcsán a 

TIKEVIR. Magyarországon általában hiányoznak a 
vízgazdálkodási fejlesztési tervek, stratégiák és 

tanulmányok, de ezeket a VGT nem pótolja. 

E _ 

Dr. Karvaly 
Elemér  

(HBM Mérnöki 

2009.09.1
6 

2-RF 
Megjegyezte, hogy mindig maximalisták vagyunk, de a 
lehetőségeinkről elfeledkezünk. Véleménye szerint nem lesz 
pénzünk a tervben leírtakra. Az ivóvízminőség-javító program is 

dr. Tombácz 
Endre   

(Öko Zrt. ) 
F 

TE: Valóban 2015-ig túl sok feladatot nem vállaltunk fel. 
Most nincs pénzünk, de kérhetünk a következő ciklusra. 

SZ: A VGT egy alulról építkező terv, amely a 
_ _ 
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Kamara) csődöt mondott, mert túlzásokba estünk. Ugyanez lesz most is. Simonffy 
Zoltán (BME) 
Dr. Szilágyi 

Ferenc (BME) 

víztestenként javasol állapotjavító intézkedéseket, 
hosszútávra, 2027-ig. Az első fázisban nem oldható 

meg az, hogy csak azokkal az intézkedésekkel 
foglalkozzunk, amit biztosan tudunk finanszírozni. Ez 

egy iteratív tervezés: - az állapotértékelés, a 
célkitűzések, az intézkedések és a finanszírozás 

forrásai egymással összefüggésben „alakulnak”, nem 
lehet most biztosat mondani 10-20 évre előre. 

SZF: A finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy 
nem 2015-g kell megvalósítani mindent. Az 

intézkedéseket ki lehet tolni kétszer 6 évre. Ez ad 
alapot, hogy finanszírozható projekteket hozzunk létre. 
Olyan komplex programokra van szükség, amelyeket 

lehet EU forrásokból is finanszírozni. Az 
intézkedéseknek  vannak prioritásaik, amely mentén 

haladni kellene. 

G. Tóth László 
(MTA BLKI) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Dolgozott az EU központi szerveinél és már ott is azt tapasztalta, 
hogy elengedhetetlen a nemzetközi összefogás. Fontos az 
ökológiai rendszerek interkalibrálási folyamata.  Romániában 
végeztek egy vizsgálatot a folyók minőségére vonatkozóan: 
eddig javuló volt a tendencia, most ez kezd romlani. Ennek okai 
lehetnek a mezőgazdasági eredetű szennyezések. Ebből is 
látszik, hogy jól meg kell gondolni a művelési ágakat. Komolyan 
kell venni az intézkedéseket. 

Dr. Szilágyi 
Ferenc (BME) 

F 
Az interkalibrációval kapcsolatban elmondta, hogy 

történt előrelépés: fél éve készült el a biológiai minősítő 
rendszer. Az adatszolgáltatás terén is van fejlődés.  

_ _ 

Herczeg Imre 
(Erdőfelügyelet 

Kecskemét) 

2009.09.1
6 

2-RF 
Figyelembe vették-e, hogy az Ecsedi-láp a tavaszi 
hóolvadásokból származó vizek befogadója? 

Dajka István 
(FETIKÖVIZIG

) 
F 

Az Ecsedi-láp a vízfolyások rehabilitációjánál szerepel. 
Tehát ezzel is számol a tervezés. Elkezdődtek a 

folyamatok a vizes élőhelyek helyreállítására.  
A  A 

Nagy Gyula 
(KTV Horgász 

Szövetség) 

2009.09.1
6 

2-RF 

A Zagyva és a Tarna katasztrofális állapotban vannak, ezeknek 
prioritást kell élvezniük. Gazdálkodásra nem alkalmasak, csak a 
növények maradnak meg. A horgászok elmennek a területről. 
Ugyan kicsik ezek a folyók, mégis sok probléma van velük: árvíz, 
belvíz, nyáron pedig az aszály. A vízhiányt sürgősen orvosolni 
kell. Nem bízik az elhangzottakban. A Jászsági-főcsatorna 
fejlesztése is téma már 25 éve. 

Simonffy 
Zoltán (BME) 
Háfra Mátyás 
(KÖTIKÖVIZIG

) 

F 

SZ: A hasznosítható felszíni és felszín alatti 
vízkészleteket becsülték. Ez elemi része a VGT-nek. A 

jelenlegi terv az 1991-2000 közötti időszak 
hidrometeorológiai adataira épül, és minden tervre 

érvényes lesz, hogy a megelőző teljes évtized lesz a 
mértékadó, vagyis így a változó éghajlat is figyelembe 

vehető. A hasznosítható készlet az ökológiai vízigényen 
felül rendelkezésre álló vízmennyiséget jelenti. 

HM: A Zagyva és a Tarna rehabilitációja komplex és 

A A 
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bonyolult feladat. A Zagyva-felsőn és a Tarnán sok 
tározó található és ezt az alsó szakasz elszenvedi. A 

probléma megoldásával a terv is foglalkozik: mivel ezek 
erősen módosított víztestek, ezért a jó ökológiai 
potenciál elérése a cél. Nehéz az alsó 75 km-es 

szakasz vízpótlását rendezni: 5,4 m3/s vízhozam pótlás 
javíthatna a jelenlegi helyzeten. 

Balogh Péter 
(SZÖVET) 

2009.09.1
6 

2-RF 

A vízkészlet hiánya  kulcsprobléma: elhangzott, hogy a Tiszában 
is kevés a víz. Gazdag az anyag, de hiányolja, a táj komplett 
működésének vizsgálatát: nincs szó arról, hogy mi okozza a 
vízkészletek hiányát. Az állapotokról nem csak a klímaváltozás, 
hanem az eddigi gyakorlat is tehet. A kiszárított tájon a 
duzzasztók sem segítenek. A tájban kellene a vizet megtartani. 
A tájhasználaton és a tájszemléleten kell változtatni. 

Simonffy 
Zoltán,  

Dr. Szilágyi 
Ferenc (BME) 

F 

SZ: Az ökológiai vízigényen keresztül megjelenik az 
ökológiai szemlélet is. A megfelelő művelési móddal és 
a lokális mélyedések, esetleg csatornák, tározásra való 

kihasználásával, megfelelő szennyvízelhelyezéssel  
lehet megtartani a területeken a vizet. A területhasználat 

váltások esetében megjelennek a tervben ajánlások, 
hogy milyen arányban lenne ideális az erdő- és 

gyepterület. Ennél részletesebben a területfejlesztési 
tervek foglalkoznak a kérdéssel. 

SZF: A gazdasági szempontokat lehet ökológiaivá tenni: 
pl. építhetünk tározókat, vagy megvizsgálhatjuk a Tisza 
menti mélyedéseket, hogy melyik alkalmas tározásra. 

Meg kell találni a kompromisszumot az emberi 
használat és az ökoszisztéma igényei között. 

A O 

Molnár Sándor 
(Nonstop Kikötő 

Tiszafüred) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Érdeklődött, hogy a földhasználati viszonyok megváltoztatása 
mit takar, mert a kikötők tulajdonviszonyai sem teljesen 
rendezettek, gyakran bérlők üzemeltetik, az üzemeltetési és 
bérlési idők pedig meghatározottak. Hogyan lehet ezek mellett a 
problémák mellett megvalósítani az intézkedéseket. Úgy érzi, 
hogy sok a pesszimista hozzászólás. Meg kell tennünk mindent, 
azokat a dolgokat is, amik nem kerülnek pénzbe. Szükség van a 
hajózás szabályozására is: gondoltak-e a folyami szabályozásra. 
A nagyobb hajók jelentős hatással vannak a vizekre. 

Simonffy 
Zoltán (BME) 

Dr Rákosi 
Judit ÖKO Zrt 

F, U 

SZ: A hajózással kapcsolatban is az a fontos, hogy az 
ökológiai szempontok figyelembevételével történjen,  de 
konkrét, számszerű kritériumok még nem szerepelnek a 

tervben. Jogosak a kikötőkkel kapcsolatban felvetett 
kérdések is: a jó gyakorlatnak megfelelő intézkedéseket 

nehéz megvalósítani a tulajdonviszonyok rendezése 
nélkül. A felvetett problémát továbbítja a kollégái felé. 

RJ: Valóban alapvető feladat a területek 
vízgazdálkodás tulajdonosi, finanszírozási helyzetének 
rendezése. Erre vonatkozóan a Kézirat már tartalmaz 

általános javaslatot.  Azonban e kérdés megoldása nem 
a VGT feladata, de ösztönzést adhat hozzá.  

C O 8 

Herczeg Imre 
(Erdőfelügyelet 

Kecskemét) 

2009.09.1
6 

2-RF 
A víztakarékos növénytermesztésben milyen új fajták vannak, 
amit figyelembe lehet venni? 

Dr. Szilágyi 
Ferenc (BME) 

F 
Elmondta, hogy ugyan nem mezőgazdász, de nyitott 

szemmel jár. Szükség van az öntözési szokások 
megváltoztatására. A déli országoktól megtanultuk, 

D _ 
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hogy a csepegtetéses öntözés víztakarékosabb, a 
legjobb megoldás pedig közvetlenül a gyökérzónába 

eljuttatni a vizet. A konkrét mezőgazdasági 
intézkedések nem tartoznak a VKI-hoz, de javasoljuk a 

szárazságtűrőbb fajok alkalmazását. 

Dr. Hamar 
József  

(Tisza Klub) 

2009.09.1
6 

2-RF Megkérdezte, hogy ismert-e a kadmiumszennyezés eredete. 

Kőváriné 
Szabó 

Erzsébet 
(KÖRKÖVIZIG

) 
Dr. Szilágyi 

Ferenc (BME) 

F 

KSZE:  Annyit tudunk, hogy Romániából érkezik, de 
hogy ott egyáltalán kimutatták-e, azt nem. 

SZF: Vannak még módszertani problémák az 
analitikával: ha az adatokat térképen ábrázoljuk,  

esetenként kirajzolódtak a KÖFE-k területeinek határai. 
A nehézfémek és a szerves mikro-szennyezők 33-as 

listájáról nem is tudunk mindent mérni Magyarországon. 

D _ 

Siposs Viktória   
(WWF 

Magyarország) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Szomorú, hogy a Tisza sok szakaszon erősen módosított 
besorolást kapott, mert ha a lehetőségekre gondolunk, láthatjuk, 
hogy nem lenne szabad rosszul bánni velük. A terv adottságként 
kezeli a szennyezéseket, ez ellen tenni kell. Románia is EU-s 
ország: rendbe kell tenni a dolgokat, mert szükségünk lesz a 
vízre a tájban.  

Gayer József 
(KvVM) 

F 

A határvízi problémákkal kapcsolatban emlékeztette a 
jelenlévőket, hogy az ICPDR irányításával készül egy 

VGT a Tiszára is, amelyet a mostaninál részletesebbre 
terveznek öt ország közreműködésével. Elmondta, hogy 

idén nyáron volt egy-egy konferencia a felvízi 
országokkal Nyíregyházán, ahol a hulladékok ügyében 

történtek előrelépések Ukrajnával. 

D _ 

Siposs Viktória   
(WWF 

Magyarország) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Szeretné, ha elkészülnének a VTT tározók, hogy a 
tájgazdálkodáshoz hozzá lehessen kezdeni. A tápanyag-
felhalmozódás ellen nem az a legjobb megoldás, hogy gyorsan 
levezetjük a vizet. Véleménye szerint a csongrádi vízlépcső nem 
megoldás a felsorolt problémákra. Csak olyan intézkedéseket 
lehet tenni, amelyek megfelelnek a VKI-nak.  A hullámterek 
rendezésével kapcsolatban a tervben szerepelnek a VKI-val 
ellentétes elemek is. Kérdezi, hogy ilyenek hogyan kerülhetnek 
bele? Ígéretet tett a véleményük írásbeli elküldésére a tervezők 
felé. 

Simonffy 
Zoltán (BME) 

U 

Ahhoz, hogy a csongrádi vízlépcsőről vagy más 
beavatkozásról a VKI szempontjai szerinti véleményt 
lehessen alkotni, hiányoznak a részletes tervek és 

hatásvizsgáltok. A VGT nem vízgazdálkodási fejlesztési 
terv. Egy időben volt olyan elképzelés, hogy átveszi 

ezek szerepét, de elég hamar kiderült, hogy másról van 
szó: a VGT feladata a vízhasználatok ökológiai 

szemléletű feltételrendszerének meghatározása.  A 
fejlesztési projekt feladata a VKI követelményeinek való 

megfelelés igazolása , a csongrádi vízlépcső - és 
minden más projekt esetében is - az a lényeges, hogy a 

tervezés során figyelembe vették-e az ökológiai 
szempontokat. Ha igen, akkor beépülhet a rendszerbe, 

de a tervezés és a feltételknek való megfelelés 
igazolása nem a VGT feladata.  

D _ 

Balogh Péter 
(SZÖVET) 

2009.09.1
6 

2-RF 
A vízhiány megoldására a mezőgazdasági gyakorlatot is meg 
kell változtatni, az öntözési szokások és növényfajták 

Scheer Márta 
(ÖKO Zrt)  

U 
Teljesen egyetértünk. A VGT-től nem idegenek ezek a 
gondolatok, de ez inkább az árvízvédelem témakörébe 

D _ 
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alkalmazásának átalakításával. De van még egy elem, az árvíz. 
Véleménye szerint bővíteni kéne a fogalom értelmezésén. Mi 
van akkor, ha ezek a vizek arra valók, hogy pótolják a 
csapadékot, hogy legyen elég víz a tájban és ne legyen igény 
fajcserékre. Hiányolja a tervből a domborzati fejezet részletes 
kidolgozását. A táj lehetővé tenné, hogy visszajuttassuk a vizet.  
Meg kell érteni, hogy nem az ember ellen való intézkedésekről 
van szó. Azért fontos a természetvédelem, mert az biztosítja az 
emberi élethez szükséges élő tájat. 

tartozik. Az árvízi védekezés szemlélete is elmozdulást 
mutat abba az irányba, hogy a többletvizeket 

raktároznunk kell és nem pedig gyorsan levezeni. (Az 
Árvíz Irányelv is ezt célozza).  

Dr. Karvaly 
Elemér  

(HBM Mérnöki 
Kamara) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Véleménye szerint több probléma is felmerül azzal kapcsolatban, 
ha a hullámtereket növeljük a feliszapolódás ellen. Egyrészt 
anyagi gátjai is vannak, másrészt a nagyobb területen csökken a 
víz sebessége és még inkább feliszapolódik. Az árvízvédelmi 
tározókkal kapcsolatban is érez ellentmondást, hiszen azok is 
mesterségesek. 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

A hullámteret jelentősen nem lehet növelni, itt sok 
helyen a növényzet ritkítására, illetve  az özönnövényk 

írtására van lehetőség. A tározók ugyan 
mesterségesek, de a régi árteret kapcsolják vissza a 
folyóhoz, ha már a hullámtér nem növelhető. A tározó 

területe így közelebb kerül a természetesebb állapothoz 
a jelenlegi helyzethez képest. 

_ _ 

Lakatos István  
(JNKSZ Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal) 

2009.09.1
6 

2-RF 
Véleménye szerint a tájban való vízvisszatartást markánsabb 
célként kéne megfogalmazni.  

 
Simonffy 

Zoltán (BME) 
U 

A  területi vízvisszatartás különböző lehetőségeit és 
ehhez kapcsolódóan a belvízrendszer átalakítását 
kiemelten fontosnak tartjuk.  Az intézkedésekkel 

foglkozó fejezetben ennek nagyobb hangsúlyt adunk. 
Az intézkedések között külön intézkedés foglakozik a 

belvízveszélyeztett területekre vonatkozó művelési mód 
és művelési ág váltással. Egy másikintézkedés - ehhez  

kapcsolódóan - a jelenlegi belvízrendszereknek a 
vízvisszatartás követelményei szerinti átalakítást 

tartalmazza. 

B O 8 

Lakatos István  
(JNKSZ Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal) 

2009.09.1
7 

2-RF 

Érdeklődött, hogy hogyan fognak összeállni a nemzetközi 
intézkedések, valamint a Tisza-VGT . Ez utóbbiban 
mindenképpen meg kell jelenjen a magyarországi és a határon 
túli zagytározók feltárása. A Jászsági-főcsatorna fejlesztésére 
nem lehet forráshoz jutni, pedig szükség lenne a megvalósításra. 
Az öntözést ma nem tudja megoldani senki. Amire törekszünk, 
azt valósítsuk is meg. 

Dr. Szilágyi 
Ferenc (BME) 

  

Elmondta, hogy ma különböző skálákról beszéltünk: 
alegységek és vízgyűjtők több szinten is. Ezek eltérő 

intézkedéseket és prioritásokat igényelnek, és ezt 
figyelembe kell venni. Az intézkedések jó része 

átfedésben van más tárcák tevékenységével. A VKI 
elején létrejött egy minisztériumok közötti testület a 
keretirányelv bevezetésére. Ma hiányoznak ezek az 

egyeztetések, ezért nehéz az előrejutás.  
Az országok közötti együttműködéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy léteznek kétoldalú egyezmények a 

C O 
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szomszédos államokkal, de még van mit javítani a 
helyzeten: nyilván mindig a saját érdeküket fogják nézni. 

Ezért fontos, hogy – nem elfeledkezve a fennmaradó 
határon túlról érkező problémákról,  amit mi meg tudunk 
csinálni, legalább azt  csináljuk meg jól. Természetesen 

ettől az érintett problémák megmaradnak. A VKI-val 
kapcsolatban sok helyen elhangzik, hogy szoros 

kölcsönhatásban van egyéb területfejlesztési tervekkel . 
A hangsúly az integrált vízgazdálkodáson van.  

Vér Szilveszter 
(Dunaújváros 

PH) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Kidolgozás alatt van a Duna Stratégia, amelyben a turizmus és a 
logisztika mellett az ökoszisztémát érintő kérdések is 
hangsúlyosan megjelennek. Ezt is be kell emelni a tervbe. 
Fontos a programok jó pozicionálása. Halljuk meg, hogy mit 
mondunk, amikor azt mondjuk: vízkincs; és úgy is álljunk hozzá. 
Meg kell tartanunk a vizet. A legnagyobb teendőnk a 
tájgazdálkodás terén van: tehát nem feltétlenül mérnöki bravúrok 
kellenek. 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

Jórészt egyetértek, a terv is ilyen irányultságú, 
ugyanakkor a helyzet meglehetősen problémás, így 

néhány bravúrra azért szükség lenne, mert van olyan 
probléma, amit nehezen tudunk kezelni. 

    

Dr. Hamar 
József  

(Tisza Klub) 

2009.09.1
6 

2-RF 
A duzzasztás kulcskérdés, bele kéne kerülnie a tervbe, vizsgálni 
kellene. 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U 
A terv több szempontból is foglalkozik a duzzasztással 
(erősen módosított víztestek lehatárolása, duzzasztók 

üzemeltetésének módosítása, stb.) 
D _ 

Dr. Hamar 
József  

(Tisza Klub) 

2009.09.1
7 

2-RF 
 A VÁTI már foglalkozott a tájgazdálkodással, fórumok is voltak, 
de senki nem lépett az ügyben. 

Ungvári 
Gábor (BCE 

REKK) 
F+U 

Elmondta, hogy a Bodrog-közben dolgozott a 
mezőgazdálkodókkal, és a legnagyobb probléma az 

volt, hogy nem kaptak garanciát arra, hogy ha 
hajlandóak váltani, akkor megkapják a támogatást. 

_ _ 

Dr. Karvaly 
Elemér  

(HBM Mérnöki 
Kamara) 

2009.09.1
6 

2-RF 

Most az a gyakorlat, hogy a hullámtérben levonulhasson a víz, 
az erdők egy részét kitermelik. Ez a gyakorlat így fog maradni? A 
gyalogakác fölül ha kivágjuk a fákat, akkor 2 m magas 
áthatolhatatlan dzsungellé nő. 

Scheer Márta 
ÖKO Zrt  

U 

A VGT nem fogja megszabni az erdősítések helyszíneit, 
csak keretet ad az ökológiai szempontok 

érvényesítésének. Az árvízvédelmi beavatkozások 
tervezése nem a VGT kompetenciája, de a VGT 

előmozdíthatja, hogy az ökológiai szempontból jobb 
megoldások szülessenek.  

D _ 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

Véleményünk kialakításában a Tisza részvízgyűjtő VGT kéziratát 
és mellékleteit és a 2-15 Berettyó és 2-17 Hortobágy-Berettyó 
alegys.kéziratait és mellékleteit is figyelembe vettük.  
1. Tisza részvgy. jellemzése  Debrecen a Tisza részvgy.-n 
belül a 2-15 Berettyó és 2-17 Hortobágy alegységhez tartozik. A 
Tisza részvgy. kézirat 1.2. pont  1.2.1.Településhálózat, 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

Az 1.2.1 és az 1.3.4 táblázatot egyesíteni nem lehet, a 
két táblázat közötti ellentmondás azonban csak 

látszólagos. Az 1.2.1 KSH statisztikán alapulva a 
belterületek arányában osztja szét a lakosságot az 

alegységek között, valójában csak egy durva becslés, 
amely elsősorban az ember által okozott terhelések 

D _ 
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népességföldrajz  és az 1.3. pont 1.3.4. Érintettek 1.2.1 és 1.3.4 
függelékét félreérthetőnek tartjuk. Az 1.2.1 függelék alegység 
kód szerinti sorrendben szerepelteti a településeket és azok 
alegységenkénti lakosszámát. Nincs utalás arra, hogy egy 
település több alegységben is érintett lehet. Az 1.3.4 függelék 
ugyanakkor területi megoszlásban szerepelteti a településeket 
úgy, hogy a táblázatban a települések több alegységhez 
tartozása jól látható, de az alegységek nevükkel 
szerepelnek(nincs kód). Így pl. Debrecen a 2-15 Berettyó 
alegységben 37 %-os területi aránnyal és 3.466 lakossal, a 2-17 
Hortobágy-Berettyó alegységben 63 %-os területi aránnyal és 
207.471 lakossal (2008.01.01-jei állapot) érintett település. 

további becslését szolgálja. Az 1.3.4 táblázat, viszont a 
teljes közigazgatási területek arányát mutatja. 

Gyakorlatilag elképzelhető, hogy települések csak 
külterületükkel érintettek egyes alegységekben, így a 

lakosszámot tartalmazó táblázatban azon alegységhez 
sorolva nem is szerepelnek. Az 1.3.4 táblázatban, illetve 
általában minden táblázatban, az alegységek kódjukkal, 
vagy nevükkel szerepelnek. Tekintettel arra, hogy ez a 

táblázat elsősorban a társadalom tájékoztatása 
érdekében született, igyekeztünk minél kevesebb kódot 

használni benne.  

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

1.4. Víztestek jellemzése 
1.4.1. Vízfolyás víztestek 
A csatlakozó 1.4.1. melléklet címe: „Vízfolyás víztestek”, melyet 
a fejezet 39. oldalán olvashatók szerint érdemes kiegészíteni a 
„természetes kategóriájú” jelzővel.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

Köszönjük az észrevételt, de az erősen módosított 
víztestek is természetes víztesteknek számítanak, 

szemben a mesterségesekkel, tehát az javasolt jelzés 
kiírásával a VKI kategóriáknak nem felelnénk meg 

pontosan. 

E _ 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

1.4.2. Erősen módosított és mesterséges víztestek 
A csatlakozó mellékletek a 42. oldalon lévő szöveg szerint a 
1.4.3. függelékben vannak és az 1.4.3.1. ill. 1.4.3.2. jelet kapták. 
Ezzel szemben azok megjelenítése során a „Vízfolyásokhoz 
hasonló erősen módosított és mesterséges víztestek” 
összeállítás 1.4.3. mellékletként látható. A könnyebb 
felhasználás miatt javasoljuk – követve a fejezet 1.4.2. jelét - az 
1.4.2.1. és az 1.4.2.2. melléklet megnevezéseket.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

U Köszönjük. B O,R,A 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A jelenlegi 1.4.3.1. (ill. 1.4.3.) vízfolyásokat tartalmazó 
melléklethez kapcsolódóan kiemeljük, hogy számunkra kiemelt 
fontosságú a 2-17 Hortobágy-Berettyó alegys.-hez tartozó Keleti-
főcsatorna dél (AEP650, mesterséges) és a Keleti-főcsatorna 
észak (AEP651, mesterséges) víztest, mert a Debreceni Vízmű 
Zrt. a Keleti-főcsatornára telepített és Balmazújvároson lévő 
Felszínivíz Tisztítóműtől tisztított felszíni vizet vesz át vízellátási 
célból évente 4.200 ezer m3 mennyiségben. A Debrecen I.sz. 
Víztermelő telep területi érintettsége, illetve a tisztítás utáni 
szennyvizet befogadó jellege miatt lényeges a 2-17 Hortobágy-
Berettyó alegységhez tartozó (helyes néven) Tócó alsó 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

Egyetértünk azzal, hogy Debreceni Vízmű Zrt. 
szempontjából a felsorolt víztestek kiemelt 

jelentőségűek, így a VGT terv szempontjából is ezeket 
így kell kezelni. 

B A 
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(AEQ067, erősen módosított) és a (helyes néven) Tócó felső 
(AEQ068, erősen módosított) víztest. Ezek mellett a Debrecen 
IV.sz. Víztermelő telep területi érintettsége miatt lényeges a 2-17 
Hortobágy-Berettyó alegységhez tartozó Kondoros-csatorna alsó 
(AEP701, erősen módosított) és a Kondoros-csatorna felső 
(AEP700, erősen módosított) víztest is. 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A jelenleg 1.4.3.2. mellékletben szereplő állóvizek közül 
vízbázisunkon található a 2-15 alegységhez tartozó Fancsika-I. 
tározó (AIG950, mesterséges). Ugyanakkor nem szerepel a 
listán a Fancsika-II. tároló és a Vekeri tó, melyek tudomásunk 
szerint szintén mesterséges víztestek.  
Több olyan víztest is szerepel a listán, melyek neve jobban 
értelmezhető, ha a helyi elnevezés mellett pl. a közeli település 
neve is szerepel. Ilyenek pl. az I. tó (AIP525, mesterséges; 2-10 
alegység) vagy a X. tározó (AIH041, mesterséges; 2-18 
alegység). 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

köszönjük az észrevételt, sajnos az eredeti úgynevezett 
"meder" nyilvántartás ilyen neveket tartalmaz, amely 

megnehezíti a mi munkénkat is. A VGT tervezése ismét 
rávilágitott arra, hogy az alapnyilvántartások 

kiegészítése, javítása szükséges. 50 hektárnál kisebb 
tavak nem lettek víztestté nyilvánítva. 

    

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

1.4.3. Állóvíz testek 
A csatlakozó melléklet az 1.4.2. jelet kapta (44. oldal), a 
könnyebb felhasználás miatt  az 1.4.3. jel javasolt. Tartalmát 
tekintve a Tisza részvízgyűjtő kéziratához országos lista van 
csatolva, mely a fejlécből is kiderül. A Balaton, a Faddi Holt-
Duna stb. is ezt bizonyítja. Javasoljuk a lista módosítását.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

U Köszönjük, Tisza részvízgyűjtő tervben javítandó. B R 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

1.4.4. Felszín alatti víztestek 
A Tisza részvgy. kéziratához kapcsolódó, a felszín alatti 
víztesteket felsoroló 1.4.4. melléklet nem tartalmaz számos 
Részvénytársaságunk ivóvízellátással kapcsolatos 
tevékenységében kiemelt és távlatilag is meghatározó a 
közvetlenül termelt és kapcsolódó felszín alatti víztestet a 2-15 
Berettyó alegységen, mely hiányosság pótlása szükséges.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

U Köszönjük, Tisza részvízgyűjtő tervben javítandó. B R 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A 2-15 alegység kéziratának 41. oldalán a víztestek típusa 
„sekély porózus-hegyvidéki” (helyesen: sekély porózus) ill. 
„porózus-hegyvidéki ( rétegvíz)” (helyesen: porózus). A 2-17 
alegység kéziratában a 43. oldalon a sekély porózus 
megnevezések helyesen szerepelnek, a porózus víztestek 
elnevezése: „hegyvidéki porózus”, melyet helyesen porózusnak 
kell írni. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U Köszönjük, 2-15 és 2-17 alegység tervben javítandó. B A 
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Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A talajvíz jellemzésénél mindkét alegység kéziratában (2-15: 42. 
oldal, 2-17: 43. oldal) „mezőgazdasági szennyvizekből 
beszivárgó ammónia” olvasható, melyet ammóniumra célszerű 
javítani. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 
Köszönjük, 2-15 és 2-17 alegység, illetve bármely 

hasonló minden tervben javítandó. 
B A 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

2. Emberi tevékenységből eredő terhelések és hatások 
2.1. Pontszerű szennyezőforrások 
2.1.2 Ipari szennyezőforrások, szennyezett területek 
Mind a 2-15, mind a 2-17 alegységnél a „szennyezett területek” 
részfejezethez kapcsolódó 2.1.1. melléklet a FAVI-KÁRINFO 
nyilvántartás alapján mutatja be a pontszerű ipari 
szennyezőforrásokat. Azonosításuk csak a koordináták alapján 
lehetséges, mely mellett még a szennyezett terület nagysága ad 
közelítési lehetőséget. Javasoljuk a szennyező névvel történő 
megjelölését, ahogy az pl. a 2.1.2.1. Közvetlen ipari 
szennyvízkibocsátások részfejezet esetében az „objektumnév” 
módon szerepel. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

Az adatok a KÁRINFO nyilvántartásból származnak, 
amely olyan szennyezőforrásokat is tartalmaz, 
amelyeknél a felelős még jogi értelemben nem 

tisztázott, azonban erre utaló jelzés az adatoknál 
nincsen. Tekintettel arra, hogy a VGT tervezéshez ezen 
adatok ismeretére nincsen szükség, a víztestek állapota 

és az intézkedési terv független attól, hogy a 
szennyezésért ki felelős, ezért ezek az információk 

nicsenek feltüntetve a táblázatokban (ezenkívül 
jogvitába sem kívánunk keveredni, egy egyébként 

irreleváns információ közlése miatt). 

E _ 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A „szennyezett területek” részfejezethez kapcsolódóan 
javasoljuk, hogy a 2-15 alegység kéziratához hasonlóan 
történjen meg a számozás a 2-17 alegység kéziratában, mert a 
2-17 alegység anyagában jelenleg az alábbi olvasható a 2.1.2. 
Ipari szennyezőforrások, szennyezett területek pont alatt: 
2.1.2.1. Közvetlen ipari szennyvízkibocsátások 
2.1.2.1. Ipari hulladéklerakók (javítandó 2.1.2.2-re) 
2.1.2.2. Szennyezett területek (javítandó 2.1.2.3-ra) 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B R 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A Tisza részvízgyűjtő kéziratához tartozó 3 darab térkép 
átszámozása szükséges, mert  
jelenleg a fájl megnyitása után mindhárom térkép az 1-1. jelet 
viseli 2-1., 2-2., 2-3. helyett. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B R 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

3. Védelem alatt álló területek 
A Tisza részvízgy.kéziratához kapcsolódó 3-1. mellékletben 
szereplő - a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett - víztermelő 
telepekre vonatkozóan van néhány ill. pontatlanság. A telepkre 
vonatkozó információk helyesen:  
- Debrecen I. vízmű (8023-10 vízbázis kód, FAV, üzemelő, 
védendő termelés: 15.500 m3/nap, védőidom és/vagy 
védőterület vetülete: különböző, vízbázis sérülékeny: igen, 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B R 
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védőterület meghatározás módja: földhivatali, biztonságba 
helyezésre jogosult pályázni: igen, védőterülettel, védőidommal 
érintett víztestek kódja: p.2.6.1., sp.2.6.1.) 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

Debrecen II. vízmű (8023-20 vízbázis kód, FAV, üzemelő, 
védendő termelés: 25.000 m3/nap, védőidom és/vagy 
védőterület vetülete: nincs kitöltve, vízbázis sérülékeny: nincs 
kitöltve, védőterület meghatározás módja: nincs kitöltve, 
biztonságba helyezésre j 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B R 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

Debrecen Vízmű IV. Víztermelő Telepe (8023-30 vízbázis kód, 
FAV, üzemelő, védendő termelés: 15.000 m3/nap, védőidom 
és/vagy védőterület vetülete: csak VI, vízbázis sérülékeny: nem, 
védőterület meghatározás módja: számított,diagnosztikára 
jogosult pályázni: igen, biztonságba helyezésre jogosult 
pályázni: igen, védőterülettel, védőidommal érintett víztestek 
kódja: p.2.6.1.) 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B R 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

A Debreceni Vízmű Zrt. 2007. óta érvényes vízjogi üzemeltetési 
engedélyei alapján a következő mértékadó kapacitások élnek 
telepenként: 
I..sz. víztermelő telep: 20.000 m3/nap 
II..sz. víztermelő telep: 30.000 m3/nap 
IV..sz. víztermelő telep: 20.000 m3/nap 
Ennek alapján az un. védendő termelés és a fentiek alapján 
kitermelhető vízmennyiség értékei eltérnek egymástól. Kérjük a 
védendő termelés újra értelmezését. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

köszönjük, védendő termelés az amelyre a 
védőterületet méretezték (Amennyiben a üzemeltetési 

engedélyben a védendő termelésnél nagyobb 
kitermelhető mennyiség van feltüntetve, a védőterültet 

felül kell vizsgálni.) a mértékadó kapacitás a kutak 
műszaki, vízföldtani sajátosságai, amelytől eltérő lehet 
(kisebb, vagy egyenlő) a védendő, illetve a kitermelhető 

vízmennyiség. 

C O 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

Tudomásunk szerint a IV.sz. Víztermelő telep vízbázisának egy 
része a 2-15 Berettyó alegységhez tartozik, ez azonban nincs 
feltűntetve a 3-1. mellékletben. Egyben ezen telep esetében 
szükséges a védőterülettel érintett víztestek kiegészítése az 
sp.2.6.1. víztesttel. 
A 3-1. térkép a IV. víztermelő telep (vízmű) esetében 
módosítandó figyelembe véve a védőterület/védőidom kifejezés 
felcserélését. 
A fentiek alapján a szükséges módosításokat kérjük a 2-15 és 2-
17 alegységek kapcsolódó 3.1.3. fejezetébe is átvezetni. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B R, A 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

2009.09.1
8 

2-RT 
4. Monitoring hálózatok és programok  
4.1. Felszíni vizek 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 
AIJ627 és AIJ629 monitoring pont azonosítók, mindkét 
pont hivatalos neve "Keleti-főcsatorna" és mindkét pont 

E _ 
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Véleménytétel  A válasz 4 
Véleményező 
(név, szerv.) időpontja 

módj
a1 

Vélemény 
Válaszadó 

(név, szerv.) 
Válasz 
módja2 

Válasz Elfoga-
dása3 

Helye4 

Zrt A  4.1. melléklet 3. oldalán az AIJ627 Keleti- 
főcsatorna és az AIJ629 Keleti-főcsatorna vízfolyás nem 
kapcsolható sem a 2-17 Hortobágy-Berettyó alegységhez tartozó 
Keleti-főcsatorna dél (AEP650, mesterséges), sem a Keleti-
főcsatorna észak (AEP651, mesterséges) víztesthez. A 4.1. 
melléklet kiegészítését szükségesnek tartjuk. Ez a kémiai 
vizsgálat elemei miatt lényeges. 

a Keleti-főcsatorna dél (AEP650, mesterséges) víztestre 
esik. 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

4.2. Felszín alatti vizek  4.2. melléklet 11. oldalán a 2-17 
víztesthez tartozó „Debrecen B-2007 IV. vízmű 1. észlelőkút” 
nevű figyelőkút megszűnt, listáról történő törlését kérjük. A 12. 
oldalon található „Debrecen IV. vízmű 26 kút” véleményünk 
szerint nem a 2-17, hanem a 2-15 alegységhez tartozik. A 
„Debrecen I. vízmű D7 kút”, a „Debrecen II. vízmű 33 kút”, a „IV. 
vízmű 2 kút” és a „IV. vízmű 26 kút” az un. „kémiai mérés” 
oszlopban védett rétegvíz kategória olvasható. Ez vélhetően a 
védőterület létére utal, de nincs átfedésben az előzőekben 
részletezett 3-1. melléklet adataival.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

köszönjük, a monitoring táblában a "kémiai mérés" 
oszlopban az adott pontra előírt mérési program neve 

szerepel. A "védett rétegvíz" program évi egy 
vízminőségi, vízszintmérésnél havi mérést jelent, amely 

megfelel a Debreceni Vízmű monitoring programban 
szereplő kútjainak mérési gyakoriságának. Amennyiben 
itt valamelyik sérülékeny program szerepelne, akkor a 

Vízműnek minimum évi 2 vízminőség vizsgálatot és heti 
egy vízszintmérést kellne végeznie. 

D _ 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

4.3. Védett területek 
A 4.3. melléklet 5. oldalán a monitoring pont neve oszlopban 
olvasható „Debrecen” és „Debrecen környéke” megnevezéseket 
kérjük kiegészíteni a jobb azonosíthatóság érdekében. 
Az 5. oldalon található „Debrecen IV. vízmű 26 kút” véleményünk 
szerint nem a 2-17, hanem a 2-15 alegységhez tartozik. A 
fentiek alapján a szükséges módosításokat kérjük a 2-15 és 2-17 
alegységek kapcsolódó 4. fejezetébe is átvezetni. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 
Köszönjük, a kifogásolt elnevezések a védett természeti 
területek nyilvántartásban hivatalosan használt nevek, 

amelyek javítására nincsen jogosultságunk. 
E _ 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 

5. A vizek állapotának minősítése 
5.3. Felszín alatti víztestek állapotának minősítése 
5.3.1. A mennyiségi állapot értékelése és minősítése 
A Tisza részvízgyűjtő anyagához kapcsolódó 5-2. mellékletben 
(szerencsésebb lenne az 5-3. elnevezés) a 64. víztest 
csoportban található bennünket közvetlenül és közvetve érintő 
p.2.6.1., p.2.6.2. és sp.2.6.1.,sp.2.6.2. víztest. Az un. süllyedési 
tesztek eredményeit figyelemre méltónak tartjuk, különösen a 
p.2.6.1. és p.2.6.2. „jó” minősítése miatt.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 
Köszönjük, megjegyzés: a VKI által előírt, vizsgált 

időszakban nincs süllyedés (csökkenő termelés!), ezért 
e teszt alapján nem gyenge állapotú a víztest. 

D _ 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

2009.09.1
8 

2-RT 
5.3.2. Kémiai állapot értékelése 
Az ehhez kapcsolódó 5-6. melléklet kizárólag az I. vízmű 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U köszönjük B A 
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Véleménytétel  A válasz 4 
Véleményező 
(név, szerv.) időpontja 

módj
a1 

Vélemény 
Válaszadó 

(név, szerv.) 
Válasz 
módja2 

Válasz Elfoga-
dása3 

Helye4 

Zrt esetében tüntet fel a vízbázis területén lévő ismert talaj- és 
talajvíz szennyezést. A lista hiányos, különös tekintettel arra, 
hogy a 2-15 és 12-17 alegységek anyagaiban (lásd 2.1.2 fejezet) 
szerepelnek más – pl. a BIOGAL Gyógyszergyár által okozott – 
szennyezések is. A forrás minkét esetben a KÁRINFO 
adatbázis. 
A „Határérték és küszöbérték meghatározása” lényeges rész, 
azonban az 5-3. mellékletben szereplő, az AIQ 619 Nyírség déli 
rész, Hajdúság víztest révén részvénytársaságunkra vonatkozó 
értékek részletes tanulmányozására nem volt elég lehetőség. 
Kérdéses számunkra, hogy milyen adatsorok értékelése alapján 
készült. Ehhez kapcsolódóan további véleményünket a 
későbbiekben adjuk meg. A fentiek alapján a szükséges 
módosításokat kérjük a 2-15 és 2-17 alegységek kapcsolódó 5. 
fejezetébe is átvezetni. 

Újlaki Péter  
Debreceni Vízmű 

Zrt 

2009.09.1
8 

2-RT 
A további fejezeteket áttekintve nem találunk olyan rész 
fejezeteket, melyek módosítását szükségesnek tartanánk.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

_ _ _ _ 

Mikli Géza  
lakossági 

észrevételező 

2009.09.3
0 

2-RT 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémák főbb okainál, 
fontosnak tartanám megemlíteni a Tiszavasváriban üzemelő 
Alkaloida Vegyészeti Gyár régi földmedrű (téglagyári 
bányatavak) veszélyes hulladék tárolójának rekultivációs 
folyamatát (???). Mivel a vegyi üzem a téglagyári bányatavakba 
mindennemû hulladékát beleömlesztette, egyrészét 
göngyölegekbe csomagolva, aminek a következményei a 
késõbbiekre nézve még, kiszámíthatatlanok. 

Rákosi Judit U 
Ez a kérdés az alegységi tervek készítésénél merül föl. 

Válaszokat lásd ott. 

    

Mikli Géza  
lakossági 

észrevételező 

2009.09.3
0 

2-RT 

Tiszavasváriban nem lenne szabad csak a volt bányatavakra 
lehatárolni a szennyező-forrást. A bányatavaknál hiába 
regisztrálnak jelenleg megfelelő (???) értékeket, a szennyező-
anyag egy része már elhagyta a területet, 
vagy nem csak innen, kerül szennyező a talajvízbe.  
Megfigyeléseket, és vizsgálatokat ki kellene terjeszteni a 
vegyészeti gyár területére, mivel maga is egy potenciális 
szennyező (!!!), és a település azon részeire is, ahová a talajvíz 
mozgása feltételezhetően eljuttathatta a szennyezőket. 

BME U 
Ez a kérdés az alegységi tervek készítésénél merül föl. 

Válaszokat lásd ott. 
C A 

Mikli Géza  2009.09.3 2-RT A 2009. 07. 17-én Hajdúszoboszlón tartott vitafórum Sőregi Katalin U A problémát a területen dolgozó szakemberek is A  A 
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Véleménytétel  A válasz 4 
Véleményező 
(név, szerv.) időpontja 

módj
a1 

Vélemény 
Válaszadó 

(név, szerv.) 
Válasz 
módja2 

Válasz Elfoga-
dása3 

Helye4 

lakossági 
észrevételező 

0 jegyzõkönyvében megjelentekhez szeretnék módosításokat és 
kiegészítéseket fûzni.(úgy lett volna értelmezhető, ha közvetlenül 
a jegyzőkönyvhöz van csatolva)  
- A jegyzõkönyvben az én értelmezésem szerint a lakossági 
kutakkal kapcsolatos aggodalmam jelenik meg, ezek mellett sem 
mehettünk el szó nélkül. Olyan rostásra van fúrva az országban 
a felsõ 30-35m, hogy közvetlenül átjárhatóvá tettük a 
szennyezõk számára. Prioritási szempontból azonban 
elsõdleges kell, hogy legyen a vízmûves szintekre fúrt kutak 
állapotának a felmérése. Minden nyilvántartott kút esetén 
javaslom elvégezni. 
Itt szeretném felajánlani a segítségemet a környezetemben levõ 
kutak állapotának a feltárásában. 
- A gázolajfûtés idõszakából a tüzelõanyag tárolására nem 
hordók, hanem többezer literes tartályok lettek elhelyezve a 
talajba, amelyek a tartalmuk miatt ugyanúgy szennyezõ források, 
lehetnek a késõbbiekben. 

Smaragd ismerik. Megjelent az állapotértékelésekben is. A 
probléma súlyát érezve a VGT az intézkedések sorába 

is felvette ezen kutak felkutatását, hosszabb távon 
pedig a megszüntetését.  Az ivóvíztermelő kutak 

állapotát az üzemeltetők egyébként jól ismerik, hiszen 
jogszabályi előírások szerint rendszeresen vizsgálják a 

kitermelt vízminőséget.  

Mikli Géza  
lakossági 

észrevételező 

2009.09.3
0 

2-RT 

Igen szerteágazó és nagy terjedelmű szakmai anyag áll 
rendelkezésre a vizeink.hu oldalakon, melynek áttekintése nem 
csekély időt igényel, így még az is elképzelhető, hogy elkerülte a 
figyelmem, az általam leginkább érdekelt a víztisztaságot igen 
jelentős mértékben érintő vízi közlekedést célzó intézkedések 
sora. Mindenesetre legnagyobb igyekezetem ellenére sem 
találtam ilyet. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

A különböző ágazatok (ipar, közlekedés, 
mezőgazdaság) igényeinek kielégítése nem a VGT 

kompetenciája. A VGT olyan intézkedéseket fogalmaz 
meg, amelyek a vizek jó állapotát tűzik ki célul. Az 

egyéb vízgazdálkodási, vízhasznosítási célok hatásait 
figyelembe vesszük, de az ágazatoknak maguknak kell 
a célkitűzéseiknek megfelelő lépéseket megtenniük, a 

fejlesztéseiket megtervezniük és megvalósítanuik. 

E - 

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

Több szakmai egyeztetésen részt vettem, amelyeken a szakmai 
anyagban, mint terv jelent meg, a meglévő kikötők 
korszerűsítése. A tervek szerint a beruházások terhe a kikötő 
üzemeltetőket fogja terhelni.  

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U 
Igen, de türelmi idő lesz az új követelményekhez való 

alkaalmazkodáshoz. 
D _ 

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

Ismereteim szerint a kikötők két módon jelentenek környezeti 
terhelést a szennyvízkezelés esetleges hiányosságai miatt, ill. a 
hajók által kibocsátott szennyező anyagok révén. 
Én úgy tudom, (mint a Tisza-tavi kikötők egyesületének egyik 
vezetőségi tagja is) hogy a szennyvízkezelés minden kikötőben 
tökéletesen megoldott. 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U Az információt köszönjük. _ _ 

Molnár Sándor 2009.10.0 2-RT Mi kikötősök a saját fejlődésünkért a mindent megteszünk, Rákosi Judit      U Az információt köszönjük. _ _ 
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a1 
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Nonstop Kikötő 
képviselője  

5 legnagyobb problémánk a kikötők területének bérleti 
jogviszonya, mert határozott időre szóló szerződéseink 
lejártakor az általunk kiépített kikötők területét nyilvános 
pályázaton meghirdetik, és licitálhatunk a két kezünk munkájával 
megteremtett vagyonunkra. Ez csökkenti a befektetési és 
fejlesztési kedvet. A verseny-semlegesség elve sem érvényesül, 
hiszen van olyan kikötő, akinek száz éves bérleti joga van, van  
akinek saját tulajdona a kikötő, és van, aki csak tíz évre 
bérelhette. Ha lejár a bérleti szerződés dönteni kell, hogy hagyja 
lepusztulni a kikötőt (így kevesebbet ér a licitkor), vagy vállalja a 
kockázatot, hogy túl magasra verik föl a bérleti djat, amit már 
nem tud megfizetni. A legjobb az lenne, ha minden kikötő 
magántulajdonban volna, de már azzal is kibékülnénk, ha 
legalább földhasználati jogot kapnánk. Mindezek ismeretében  
határozottan állíthatom, hogy nem a kikötők szennyeznek, 
hanem a hajóforgalom, ami teljes egészében szabályozatlan és 
kaotikus. 

(ÖKO Zrt.) 

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

Az én személyes véleményem szerint kizárólagosan a 
sznobizmusnak köszönhetően a folyami hajózástól teljesen 
idegen tengeri használatra tervezett, és gyártott sporthajókkal 
és yacht-okkal árasztották el a Tiszát. A folyami hajókkal 
szemben ezeknek kivétel nélkül a víz alatt van a kipufogójuk, és 
így közvetlenül a vízbe juttatják a káros anyagokat, ami ráadásul 
sokszor több mint a százszorosa a folyami hajókénak, hiszen a 
folyami hajók motorteljesítménye önsúly tonnánként 6-10 kW 
között jellemző, míg a tengeri sport hajóké tonnánként 150-250 
kW. De nem csak a motorteljesítmény az a mi problémát okoz. 

 
Rákosi Judit      

(ÖKO Zrt.) 
U Az információt köszönjük. _ _ 

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

Egy mindössze 1,5-2 tonnás sporthajó siklásba hozásakor és a 
beültetés során akár egy méteres hullámokat is gerjeszthet, 
amikor már siklásban van ez 50cm-re „mérséklődik”. Ezekből, a 
sporthajókból, yachtokból számtalan 10-12 tonnás is van. A 
Tisza folyó élővilágának mesterségesen keltett hullámzás 
nagyon komoly károkat okoz, lebontja, szétveri a 
kérésztelepeket, az őshonos halfajok szinte kivétel nélkül a 
fűzfák vízbelógó gyökereire rakják ikráikat, melyet az erős 
periodikus hullámzás lever, és az egyébként is gyenge 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U Az információt köszönjük. B O.8. 
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halállomány szaporodási esélye a töredékére csökken. A tavaszi 
árhullámokat követő hirtelen apadáskor az ikrák jó része 
szárazra kerül, amely még ezt is megfelezi, és ha van olyan 
szerencsés halivadék, ami mindezeket túléli, arról ősszel a 
tározó téli vízszintjének beállításakor leengedik a vizet, és a 
hátramaradó pocsolyákban a vízimadarak martalékává válnak.  

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

A hullámkeltés egyébként más módon is károsít, a partok 
pusztításával, valamint a toló sugár és a hullámok által fölvert 
lágy iszap az öblítő csatornákon keresztül a tározótérbe jut, és 
árhullám mentes időszakokban is hozzájárul a tározó 
feltöltődéséhez. Ezt csak tetézi,hogy a tározótér csatornáiban a 
partot elmosva a közlekedést szinte lehetetlenné teszik a 
folyamatosan vízbedőlő fák. (Finnország Északi-tengeri 
területein ott, ahol 200-300 méter mély a víz egyes szakaszokon 
a komphajóknak le kell állítani a gázturbinákat, és csak lépésben 
diesel motorhajtással közlekedhetnek, hogy a toló sugár ne 
tudjon kárt tenni a tengerfenék élővilágában.) 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U Az információt köszönjük. _ _ 

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

Javaslataim  
1. A Tisza folyón és mellékvizein a sportcélú hajók használatát 
(vízisíelés, banán, fánkvontatás, jetski, jethajó stb.) kizárólag 
elszigetelt vízfelületekre, mint pl.: az Abádszalóki öböl 
szükséges visszaszorítani ill. szükséges kijelölni olyan 
mesterséges tavakat (Bányatavak, elszigetelt víztározók, stb.) 
ahol a természeti környezetet nem károsítják. 

BME U 

Molnár Sándor 
Nonstop Kikötő 

képviselője  

2009.10.0
5 

2-RT 

2. A horgászcsónakok és horgász lakóhajók maximált 
motorteljesítményét 25 kW-ban szükséges meghatározni.  
3. A kedvtelési célú folyami hajók, yachtok, tonnánkénti 
motorteljesítménye ne haladja meg a 8 kW-ot- 
4. A Balaton példáján okulva kivételt csak is kizárólag a 
vízrendészet képezzen, a társadalmi szervezetek, mint vízi 
polgárőrök, vízmentők, tűzoltók, halőrök, természetvédelem, stb. 
legfeljebb 35kW motorteljesítményt használhasson. 
5. Külön kategóriát képezzen a jégtörők, hajózási társaságok, 
kikötők vontató hajói, de itt is szigorúan csak folyami hajózásra 
alkalmas technikákat lehessen használni.Az intézkedés melletti 
érvek: Azonnali látványos, mérhető hatás, nem kerül pénzbe, 

BME U 

A javaslatokat köszönjük, azokat a tervbe beépítettük, 
továbbá az itt megfogalmazott részleteket a konkrét 
jogszabály-javaslatok kidolgozásánál ill. a hatósági 

munka során kell figyelembe venni. 

 B 08. 
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mert csak törvényi szabályzást igényel, a természetszerető és 
horgászturizmus növekedése, hosszútávon halállomány 
növekedés és ökológiai egyensúlyjavulás. 

   

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.10.2
7 

RT 

Árvízvédelem: Az 1973. évben általam tervezett Közép - Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság 500.000 ha -os területének 
lokalizációs terve, amelynek alapgondolata, hogy a települések 
védelme érdekében a vizet helyben ( arra alkalmas 
mélyföldeken) kell tartani az áradás levonulása ideje alatt, nem 
volt újdonság már az ókori Mezopotámiában, vagy Egyiptomban 
sem. 
De ez a rendszer, - amely az utóbbi években "Vásárhelyi terv" 
címen vált ismertté, - sok problémát vet fel, leginkább a 
megépített és a létesítendő tározó kapacitások leendő 
működésének a vidéken élő emberek életére gyakorolt hatása 
miatt. Mivel ez a probléma az Önök által tervezett Vgt  
megvalósulási ideje alatt fog nyilvánvalóvá válni, fontos lenne 
vele foglalkozni az Önök 
terveiben is. Ezzel kapcsolatosan a küldöm a ROP 3.2.3 projekt 
keretei között kiírt támogatási program 
PROJEKTKEZDEMÉNYEZÉSEK benyújtására (támogatási 
program azonosítója: PROJEKTÖTLET -2007 /0 l) készített 
anyagomat.  
Az Önök által készített keretterv állásfoglalása alapjaiban 
meghatározza meg a Tisza vízgyűjtőjének kialakítását a 
projektben felvetett kérdésekre adandó válaszok meghatározása 
kapcsán. 
- Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a KÖTIVIZIG által EU 
és holland támogatással készített, Rákóczifalva határaiban, a 
Tisza árterület rendezésére vonatkozó life projekt 
eredményeinek figyelembe vétele szintén sok segítséget jelent a 
Tisza természetes ártereinek, partjainak rendezésére vonatkozó 
vízgazdálkodási keretek anyagi hátterének megteremtésére. 
- Meglévő Tisza és egyéb holtágak hasznosítása: A fegyverneki 
Tisza holtág rendezésére  
készített koncepciós terv kivitelezésére vonatkozó tapasztalatok 
szintén a KÖTIVIZIG-nél 

Háfra Mátyás 
(Kötikövizig) 

U Köszönjük. _ _ 
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 találhatóak és a természetes partokkal rendelkező holtágak 
megőrzésében segítenek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.10.2
8 

RT 

Komplex melioráció a mezőgazdaság és a vizgazdálkodás 
kapcsolatának megteremtése céljából: A mesterséges tározók 
partjainak kiképzésével kapcsolatos kérdések tisztázására 
küldöm továbbá az 1985. decemberében készült jelentést, amely 
a Tiszafüredi "Hámán Kató" Mgtsz. 2000ha-os modell üzemének 
építése után készült. Ez a modell üzem példát mutat arra is, 
hogy a Tisza jelenleg hazánkban lévő vízgyüjtőjében az ariditási 
tényező csekély voltát tovább csökkentő "globális felmelegedés" 
hatását hogyan lehet ellensúlyozni a szántóterületek komplex 
meliorációja, öntözése, belvíz és árvízveszélyének kivédése 
útján. Ezt már Mátyás király korára kifejlődött szántóföldi 
művelés, vagy a Mezőhegyesen Mária Terézia által alapított 
Állami Gazdaságban kialakított táblásítási módszer is tudta, 
pedig akkor még nem szabályozták a Tiszát. 

BME U 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.10.3
0 

RT Belvizvédelem: Ezzel a témával kapcsolatosan az AGROBER-
nél készült tervek felülvizsgálata kapcsán a Bátaszéki drénezés 
tervezési eredményeire hívom fel a figyelmüket: 

BME U 

Köszönjük a tájékoztatást. Az említett tanulmányokat, 
jelentéseket a konkrét projektek tervezése és 

megvalósítása során javasoljuk figyelembe venni. 
D _ 
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Dr Madarassy László szakértői munkája alapján és Baranyi 
József agrármérnök rendkívüli talajtani tapasztalatainak 
felhasználásával a szántó területek lO%-nak belvizesedésének 
megakadályozására nyílik lehetőség: Nem kell a teljes területet 
visszamocsarasítani, hanem felül kell vizsgálni ezeknek a 
területeknek a humuszos termő rétegei alatt lévő vízzáró 
agyagok rossz vízvezető képességét. Ugyanis nem elegendő a 
mélyművelés alkalmazása a 60 cm –es mélyszántás 
elvégzésével, mert a vízzáró rétegek mélyebben fekszenek. 
Talajmechanikai és drénezést megelőző talajtani vizsgálat 
mutatja ki, hogy a horizontális drénezés elegendő-e, vagy 
vertikálisan beépített drénezéssel kell-e áttörni a termőföld alatti 
vízzáró talajréteget, mint ahogy azt Bátaszéken tettük. Ezzel a 
módszerrel meg valósítható a belvíznek a talajban történő 
bevezetése, megőrzése, helyben tartása és nem kell olyan 
sekélymélységű tározókat építeni, amelyek a nagy vízfelületük 
párolgása miatt csak kárt okoznak a termő területeken és a vizet 
megtartani nem 
 képesek. A vertikális drénezés nem igényel nagyobb 
beruházást, de a célnak jobban és  
tartósabban megfelel, mint a helyi tározók építése. Ezáltal nem 
kell a területről elvezetni a  
csapadékvizet, hanem a talaj mélyebb rétegeiben 
hasznosíthatjuk. A meglévő táblásítás ezzel a  
módszerrel megtartható és a védőerdősávokkal kiegészítve 
kedvező mikroklímájú termőterületek  
alakíthatók ki belvíz veszély nélkül. Ezáltal azt a célt is 
elérhetjük, hogy a meglévő termőréteget  
nem tesszük tönkre nagy beruházási költségek felhasználásával. 
- A felszíni tározókat csak ott célszerű megépíteni, ahol a Tisza 
árterének mélyebb rétegeiből  
nyomás alatt felszínre kerülő folyóvíz táplálja a belvíznek nem 
nevezhető , de a közlekedő  
edények fizikája alapján működő természetes tározókat. 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 

2009.10.3
1 

RT Korlátozott vízkészlet hasznosítása: A térségbe tartozó Zagyva 
vízgyűjtő területének öntözés i vízigénye már ma sem elégíthető 

BME U 
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Dorádó Bt. ki, ezért az Önök terve az igény kielégítés csökkentését és a 
minimális vízhasználatú öntözés előtérbe helyezését tartja 
célszerűnek. Erre készített példa a Szentmártonkáta "Kossuth 
L." Mgtsz. 24 ha-s területének kertészeti célú öntözésére, a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem kutatásai és Baranyi József 
agrármérnök öntözés i vízigények meghatározására készített 
tanulmányai alapján tervezett víztakarékos öntözés i módok 
vizsgálatára vonatkozó modell üzem. Ma már talán ezeket az 
ajánlott műszaki rendszereket újabb megoldások váltják fel, de a 
természeti adottságokat csak a globális felmelegedés 
következtében megnövekedő vízigények módosítják. A terv 
adatait azzal a céllal küldöm Önöknek, hogy az ilyen módszerek 
elterjedéséhez szükséges beruházási költségek 
megteremtéséhez nyújthassak segítséget. 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.11.0
1 

RT 

Öntözés: Bizonyára nem csak a számomra ismeretes Mistéth 
Endre tanulmánya (VITUKl) a Tisza völgy területén szükséges 
öntözési vízigényei és az ahhoz szükséges tározó térfogat 
meghatározásáról. A tanulmány nem foglalkozik a kommunális 
vízigény és az ipari hasznosítás szükségleteivel. Ez a tanulmány 
alkalmas arra, hogy a szükséges tározókapacitást 
meghatározzuk, bár a globális felmelegedést még nem veszi 
figyelembe. 

BME U 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.11.0
2 

RT Hígtrágya és egyéb kommunális, élelmiszergyártási szennyvíz 
és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása: Az AGROBER 
az 1980-1990-s években sok helyen tervezett ebben a 
témakörben természetes szennyvíz tisztítási módokat. Ismét 
Barany i József agrármérnök kollégám munkásságára kell 
hivatkoznom, akivel a Balaton környéki települések szennyvíz 
iszap elhelyezésére, a Martfűi sörgyár, a Nagykőrösi 
konzervgyár, a Kecskemét Városföldi és egyéb állami 
gazdaságok hígtrágya elhelyezésének megoldására dolgoztunk 
ki terveket. Példának küldöm a Csongrádi állami gazdaság 
szakosított sertéstelepének hígtrágya elhelyezési teve inek rövid 
anyagát, amelyet úgy állítottunk össze, hogy a többi hasonló terv 
mellett pontos agronómiai számításokkal igazolta a kiöntözhető 
hígtrágya mennyiséget és a szerves trágya mennyiség 

BME U 
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elhelyezéséhez szükséges szántó területek nagyságát. Sajnos 
akkor még nem fogadták el a természetes szennyvíztisztítás 
gondolatát és amint hallottam a társadalmi egyeztetéseken, még 
ma sem veszik tudomásul, hogy a nagy vasbeton műtárgyakból 
a szántóterületre kifolyó felhabzott szennyvíz nem jelent 
megoldást. De meg kell jegyezni, hogy az sem jó, ha csak a 
nevében természetes a szennyvíz tisztításának módja, de a 
fizikai valóságában messze elkerüli azokat a megoldásokat, ami 
természetes anyag lebomlás következtében olcsóbban és 
eredményesebben oldja meg a problémát. 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.11.0
2 

RT 

Művelési ág váltások. Mivel az Alföld területe megfelelő mező- 
és vízgazdálkodással min. 30 millió ember élelmiszer ellátására 
alkalmas, nagyon fontos, hogy ezt a képességét megőrizzük az 
itt lakó népesség életterének és foglakoztathatóságának, 
magyarul megélhetésének biztosítása érdekében. Ezért a 
művelési ág váltásokat igen gondosan, a történelmi ismereteink 
birtokában kell végrehajtani. A magántulajdon újra bevezetése 
ugyanis csak a fenntartható, eredményes (profit orientált) 
mezőgazdálkodást teszi lehetővé a természetes élőhelyek 
megőrzése mellett. Csak az a művelési ág fog működni, amely a 
meglévő termőterület maximális jó karbantartása mellett tud 
fennmaradni a termőterületnek megfelelő művelési ágban, tehát 
minden tápanyagot és az éghajlatnak megfelelő jó 
vízgazdálkodást kell megkapnia. Ezért szükséges bevetni az 
önözést, az árvízvédelmet, a belvízvédelmet, a drénezést, a talaj 
javítását, az ágváltozást, az erdősávokkal történő mikroklíma 
kialakítást, stb . .. Nyilván nem kell Önöket kioktatni efelől. 
Fontos tehát, hogy a megszokott művelési ágak fennmaradását 
milyen mértékben írja elő a keretterv, hiszen egy párszor már 
felforgattuk az Alföldet különböző célokból, sokszor 
eredménytelenül. 

BME U 

Vajk Ödönné 
Wolf Zsuzsa 
Dorádó Bt. 

2009.11.0
3 

RT 

Művelési mód váltások: A rétegvonalas tereprendezéssel 
működő művelési módok szintén ismertek világszerte, ősi időktől 
fogva, de valamiért nálunk nem honosodott meg. A komplex 
meliorációhoz tartozó kérdéskör óriási beruházási költséget 
igényel, ezért nem biztos, hogy megvalósítható azokon a 

BME   
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helyeken, ahol a termőföld súvadása nagy gondot okoz. Európa 
környező országaiban a nagy lejtésű terepeken a kővel való 
megtámasztást alkalmazzák: pl. az Elba forrásánál, a 
Kárpátokban, Erdélyben. Lehet, hogy ezzel nálunk is olcsóbban 
és hamarabb érünk célt a termőréteg helyben történő megőrzése 
érdekében ezzel a módszerrel. 

   

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
1 

RT 

A vízvisszatartás és a vízkészletekkel való mennyiségi 
gazdálkodás a VKI fő célkitűzései közé tartoznak. Ezeket a 
célokat különösen indokolttá teszik a szélsőségessé váló 
időjárási viszonyok és vízjárások (árvizek, belvizek és aszályok 
váltakozása). A jelenlegi, vizek gyors levezetését szorgalmazó 
rendszert tehát időszerű felváltani a vizek visszatartásával, 
ahogyan az anyag erre sok helyen utal is. Ennek az újszerű 
szemléletnek a Tisza mentén a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése (VTT) program lett volna a kerete, esélye. A 
Tisza részvízgyűjtő VGT foglalkozik is a VTT-vel, ám 
megállapításai, utalásai idejétmúltak, illetve helytelenek, 
elmulasztja felhívni a figyelmet több komoly problémára. 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U B RV8 

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
1 

RT 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
Az anyag úgy említi a VTT programot és annak szakmai 
tartalmát (132. és 231. oldal), mintha minden az eredetileg 
elfogadott koncepció szerint haladna. Az eredetileg elfogadott 
koncepció alatt a 1107/2003 (11.05) Kormány határozatot és az 
annak hátteréül szolgáló, a VÁTI Kht. által készített szakmai 
programot értjük. A VTT ugyanakkor mára elvesztette eredeti 
komplexitását, árvízvédelmi programmá egyszerűsödött. Ezt 
a lényeges változást egy VKI Tisza részvízgyűjtő VGT-ben 
szerintünk alapvető fontosságú kitárgyalni, hiszen az így 
elszalasztott lehetőség igen jelentős. Ezen felül a VGT jelenlegi 
tartalma a félrevezető VTT hivatkozásokkal egyszerűen téves, a 
VTT program ugyanis jelenleg nélkülözi a komplexitást, 
különösen a tájhasználat váltásra annak idején 2003-ban 
javasolt program elemeket. A tájhasználat váltás nem indult el, 
sőt még az arra irányuló törekvések is elakadtak évekkel ezelőtt. 
Ahogyan alább arra kitérünk, jelenleg éppen az eredeti 
célkitűzésekkel ellentétes értelmű törvénymódosítás (2004. évi 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

Jórészt egyetértünk. Az intézkedések közé bekerült a 
VTT-ben is alkalmazni kívánt, fokgazdálkodásszerű 
mentett oldali vízkivezetés megoldása: HA1: Árterek 
helyreállítása töltések elbontásával, áthelyezésével, 
illetve mentett oldali vízkivezetéssel. A VTT jelenlegi 
8.8 fejezetben lévő leírása tartalmazza - hiszen ez a 
VKI-hoz való kapcsolódása is- a felvetett megközelítést: 
Alapgondolata az, hogy a környezettel harmóniában 
lévő és a mezőgazdaságból élők számára megfelelő 
jövedelmet biztosító agrárgazdálkodás kialakításához 
(amely a jelen társadalmi-gazdasági helyzetben 
egymással szemben álló törekvések), szabályozott 
vízkivezetéssel olyan kultúrnövények élőhelyét kell 
megteremtenünk, melyekre egész gazdasági vertikumot 
építhetünk.  

B RV8 
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a1 
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Válasz 
módja2 

Válasz Elfoga-
dása3 

Helye4 

LXVII. törvény) van előkészítés alatt.  
A VTT hivatkozása a VGT-ben ezért teljes átdolgozást kíván, 
számot adva  a valóságról, az eredeti célkitűzésekkel ellentétes 
jelenlegi tendenciákról, és ennek ismeretében a javasolt, VKI 
által megkívánt korrekcióról, intézkedésekről.  

 

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
1 

RT 

Ami a finanszírozást illeti, a VGT úgy fogalmaz, hogy a 
„1107/2003. (XI. 5.) számú, „a Tisza-völgy árvízi biztonságának 
növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését 
szolgáló programról” című határozat elvileg megteremtette a 
VTT I. ütemének megvalósításához szükséges anyagi 
feltételeket” (231. oldal), ami szintén félreérthető és helyesbítést 
igényel. A program 2003-as tervezése és szakmai vitája idején 
az EU tagságunk által meghatározott támogatási rendszer még 
csak előkészítés alatt volt. Ekkor a VTT koncepció még központi 
pénzek megfelelő allokációját vetítette előre a program 
megvalósítására. EU csatlakozásunk után, 2005-2006 folyamán 
egyértelművé vált, hogy a források pályázati rendszerek 
formájában lesznek elérhetőek. Az eredeti VTT finanszírozási 
koncepció tehát itt elvérzett, a folytatásban a VTT 
megvalósítására pl. KEOP pályázatokat kellett előkészíteni. 
Ezeket az előkészületeket egyébként a vízügyi államigazgatás 
meg is tette, de már csak az árvízvédelmi célokra irányuló 
tartalommal. A program tehát részben ezáltal veszítette el 
komplexitását.  

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U Egyetértünk, a szöveg kiegészítve. B RV8.7 

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
2 

RT 

Az UMVP ’Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése’ 
célprogramja nem csak az anyagnyerő helyekre kellene 
vonatkozzon, ahogyan arra a VGT utal (232. oldal), és ez nem 
egyszerű kötözködés, hanem koncepcionális kérdés. A VTT 
komplex szemlélete éppen arra irányult, hogy a mélyen fekvő, 
mentett oldali ártéri területeken a térszinteknek megfelelő 
haszonvételeket kell kialakítani és arra szükséges kifizetéseket 
meghatározni. Egy ártéri tájon tehát optimális esetben minden 
arra – térszint szerint – alkalmas területen vizes élőhelyet 
érdemes kialakítani, nem csak az anyagnyerő helyeken. Ez 
volna az ártéri tájgazdálkodás lényege.  

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U C O.8. 

Cselószki 2009.11.1 RT Az árvízi vésztározók Tombácz U 

 Egyrészt lásd az előző pont. A most kialakítás alatt lévő 
tározók is alkalmasak lesznek tájgazdálkodásra miután 
egyrészt megteremtik bevezető műtárgynál a 
tájgazdálkodási célú vízbevezetés lehetőségét, 
másrészt bizonyos közvetett lépésekkel is támogatjuk 
ennek kialakíthatóságát. A csatornarendszer 
rendbetétele ugyan elsősorban a kivezethetőséget 
szolgálja, de tájgazdálkodási igény esetén ahhoz is 
segítséget nyújt. Az anyagnyerőhelyeket is úgy kívánják 
kialakítani (pl. rézsű), hogy azoknak a későbbiekben 
vizesélőhely funkciója is lehessen. Hogy lesz-e 
tájgazdálkodás a területen vagy sem, hogy a későbbi C O.8. 
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Tamás  
E-misszió 
Egyesület 

3 Eddig a cigándi árvízi vésztározó készült el olyan formában, 
hogy ahhoz kapcsolódik egy tájgazdálkodási mintaterület, 
valamint a tározó kialakítása lehetővé teszi a rendszeres, 
évenkénti vízkivezetést a vésztározó funkción felül. Ezen felül 
készülnek a beregi vésztározó tervei, melyek szintén 
tartalmazzák a rendszeres vízkivezetést lehetővé tevő 
műtárgyakat.  
Ezekben az egykor víz járta, Tisza menti ártéri öblözetekben 
fontos lett volna kellő támogatás, előkészítés, népszerűsítés és 
képzés mellett valóban elérni a minél teljesebb tájhasználat 
váltást. Az „ártér reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel” 
beépítése a VTT program egyik jelentős szemléletbeli váltása 
volt. Mára azonban látszik, hogy a gazdálkodók nem kapták meg 
azt a támogatást, tájékoztatást és szemléletformálást, ami ehhez 
a tájhasználat váltáshoz szükséges lett volna. Ennek 
legfontosabb oka tapasztalataink alapján a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) hozzáállása az újjáélesztett 
(VTT) árterek tájhasználat váltásának kérdéséhez. A 
minisztérium nem tett lépéseket annak érdekében, hogy a 
tájhasználat váltáshoz kedvet csináljon az érintett területeken.  
Az ártéri tájgazdálkodás ügye tehát rosszul áll hazánkban, ezt 
fontos volna  megemlíteni, hiszen egy fontos lehetőséget 
szalasztunk el, amely a VKI szempontjából is pótolhatatlan.  

Endre          
(ÖKO Zrt.) 

támogatási lehetőségeket az ott gazdálkodó 
kihasználják vagy sem jelenleg nem lehet megítélni, de 
a VKI-ban az eredeti célrendszerrel - hiszen ezt senki 
nem változtatta meg - való szerepeltetése erősíti és 
bizonyos fokig kényszerré is teszi ilyen rendszerek 
további kialakítását. A KEOP 2009-2010-re vonatkozó 
célprogramjai közé bekerült a tájgazdálkodást 
megalapozó viziinfrastruktúra megvalósítására 
vonatkozó program is, ami alapján az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányban szereplő fejlesztések 
támogathatók lesznek. 

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
4 

RT 

Kérdéses, hogy az árvízi víztöbbletek szabályozott kivezetése és 
visszatartása nélkül megvalósítható-e hazánkban a készletekkel 
való kívánatos mennyiségi gazdálkodás, a folyók menti kistájak 
jó ökológiai állapotának megőrzése és a mezőgazdaság 
vízhiányának kezelése.  
Javasoljuk ezért, hogy a VGT térjen ki erre a problémára és 
tegyen határozott javaslatot a VTT eredeti, 2003-ban tervezett 
komplex megvalósítására, a Tisza menti árterek újjáélesztésére 
szabályozott vízkivezetéssel.  

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U Egyetértünk lásd fenn. B O.8. 

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
5 

RT 

A tájhasználat váltás kudarca 
Az anyag szemlélete is tükrözi azt a felismerést, hogy a védett 
területek védelme nehezen biztosítható az azokat körülvevő és 
azokra hatással levő mezőgazdasági területek megfelelő, 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

A terv egyik legynagyobb és legkötlségesebb része az 
agrárintézkedéseket csomagja, amely megfelel a felvett 

kérdéseknek. 
B O.8. 
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természetközeli használata nélkül. A mezőgazdaság környezeti 
terhelésének csökkentése természetesen a vizeink jó 
állapotának is egyik alapfeltétele. A tájhasználat, illetve művelési 
ág váltás ezért vizeink minőségének és ökológiai állapota 
védelmének egyik legfontosabb, a problémák okaira ható 
eszköze.  

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
6 

RT 

Ahogyan arra fentebb utaltunk, az FVM kompetenciájába tartozik 
ennek a tájhasználat váltásnak a serkentése a támogatás 
politika, a tájékoztatás és a népszerűsítés eszközein keresztül. 
Meggyőződésünk, hogy ezzel a felelősségével a 
szakminisztérium nem élt, és jelenleg sem látható ennek a káros 
tendenciának a megváltozása.  
A tájhasználat váltás ügyének elszabotálása különösen 
látványos volt az első elkészült VTT tározó, a cigándi tározó 
területén, ahol végig a beruházás megvalósításának 4 (!) éve 
alatt egyetlen gazdálkodói egyeztetés, felkészítés sem történt. 
Ezt a hiányosságot a beruházó VKKI sem igyekezett orvosolni. 
Az ártéri tájgazdálkodásra a tározó területén és a kapcsolódó 
tájgazdálkodási mintaterületen jelenleg a gazdálkodók részéről 
nincs jelentős igény, ám ezen a történtek ismeretében nem is 
lehet csodálkozni.  

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

A VGT akkor fogja a célját elérni, ha a tárcák 
felelőssége a végrehajtásban egyértelmű, erre is 

törekszünk a szabályozásban, de döntéseket nem a 
készítők hozzák. 

D _ 

Cselószki 
Tamás  

E-misszió 
Egyesület 

2009.11.1
7 

RT 

Napjaink aktualitása a VTT törvény módosításának egyik 
javaslata, amely a VTT tározó területeken az eddig 
érvényben lévő, és az intenzív művelésre vonatkozó 
korlátozásokat feloldja. Ennek értelmében bármilyen művelési 
mód és vegyszer használat jogosult lenne támogatásra éppen 
úgy mint a tározókon kívüli területek. Ezzel a módosítással 
eltávolítjuk a tájhasználat váltás ösztönzését, azaz megadjuk a 
kegyelemdöfést az eredeti, komplex VTT koncepciónak, 
melyben – ha nem is tökéletes szakmai koncepció alapján - a 
Tisza menti tájhasználat váltás komoly szerepet és esélyt kapott. 
Ez a módosítás véleményünk szerint ellentétes a VKI 
szemléletével és a konkrét szennyezések veszélyei okán 
veszélyezteteti annak megvalósítását.  

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

A VGT nem támogat ilyen megoldásokat, sőt 
egyetértünk abban, hogy az említett változtatás 

ellentétes a VKI szemlélettel. 
D _ 

Cselószki 
Tamás  

2009.11.1
8 

RT 
A VKI megvalósítása apropóján kérjük a hazai agrár-
környezetvédelmi csomagok – különösen a vizes 

Tombácz 
Endre          

U 
Egyetértünk. A VGT átfogó szabályozási intézkedései, 

illetve a jövőbeni pályázati, támogatási rendszerre 
B O,R,A 
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E-misszió 
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élőhelyekre vonatkozóak - felülvizsgálatát, megfeleltetését a 
VKI célkitűzéseinek. Ez érintheti a tájhasználat váltásra kínált 
kifizetések mértékét, a gazdálkodók tényleges bevonását, a 
tájékoztatást és a népszerűsítést egyaránt. Egy ilyen irányú 
szemléletváltás nélkül a VKI számos célkitűzése, elsősorban a 
tájhasználat váltást feltételező célkitűzések egyszerűen irreálisak 
lesznek.  

(ÖKO Zrt.) vonatkozó elképzeléseinek megvalósítása nélkül a 
célok nem elérhetők. 

Fejér Andor 
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Önkormányzat  

2009.11.1
1 

RT 

A Megyei Közgyűlés szükségesnek tartja a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben rögzítésre kerülő, a felszíni és felszín 
alatti vizek minőségét javító, időben ütemezett intézkedések 
megyei és regionális bontásban történő kimutatását, hogy azokat 
a jövőben készülő fejlesztési koncepciókban és programokban is 
érdemben figyelembe lehessen venni.  

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

Ezt már régebbi változathoz is elkészítettük, az újhoz is 
el fogjuk. 

B A 

Fejér Andor 
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Önkormányzat  

2009.11.1
2 

RT 

A Megyei Közgyűlés egyetért a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezdeményezésével, 
miszerint a megyei és régiós fejlesztési programok kialakítása a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben elfogadott intézkedések 
figyelembevételével történjen meg a következő európai uniós 
költségvetési ciklusban.  

_ _ _ _ _ 

Magyar Anna 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési 

Tanács  

2009.11.1
6 

RT 

A Tisza részvízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban: VGT) 
8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító 
intézkedések című fejezetében „DU1: Duzzasztók üzemeltetése 
az alvizi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság 
figyelembevételével” című intézkedési javaslat véleményünk 
szerint kiemelkedően fontos a Tisza csongrádi szakaszán. A 
8.8.1. fejezetben azonban konkrétan nincs ez a lehetőség 
megemlítve, pusztán az árvízi tározók kialakításának 
szükségességét taglalja az anyag. Javasoljuk a csongrádi 
duzzasztómű megemlítését, programba építését – mint 
lehetséges megoldási formát –, mely hozzájárulna a Tisza 
szélsőséges vízjárásának további mérsékléséhez, az időszakos 
vízhiányok megszüntetéséhez, emellett megteremtené a 
biztonságos vízszolgáltatás feltételeit. Nem utolsósorban 
érdemes megjegyezni, hogy a duzzasztóműre telepíthető vízi 
erőmű környezetbarát módon termelne elektromos áramot, 
hozzájárulva a térség energiaellátásához.  

Központi 
tervezői válasz U 

A VGT nem vízgazdálkodási fejlesztési terv. A VGT 
feladata a vízhasználatok ökológiai szemléletű 

feltételrendszerének meghatározása.  A VGT-be akkor 
kerülhet be egy új projekt, (nem VKI intézkedés), ha a 

fejlesztésre vonatkozó kötelező vizsgálatokat 
elvégezték, vagy legalább azonosítható az új fejlesztés 
felelőse, aki az adott VGT ciklusban a vizsgálatokat el 
fogja végeztetni. Ekkor a projekt, mint  új fejlesztés a 

mentességek indoklásával kerülhet be a VGT-be.  Mivel 
ilyen vizsgálat nem történt még és nincs tényleges 

beruházója, felelőse a projektnek, ezért nem is 
kerülhetett bele a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 

kéziratába a Csongrádi vízlépcső.  

E _ 
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Magyar Anna 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési 

Tanács  

2009.11.1
7 

RT 

A fentiek érdekében a Csongrád Megyei Közgyűlés már a 2005. 
júniusi ülésén – egyéni képviselői indítványra – tárgyalt a 
csongrádi duzzasztómű megvalósításának szükségességéről, és 
kezdeményezte a beruházás megvalósításának a 2007-2013 
közötti időszakra vonatkozó nemzeti fejlesztési tervben való 
szerepeltetését. 2007. október 19-én a Közgyűlés a  VTT 
program megvalósítása ügyében a Tisza-menti önkormányzatok 
által megfogalmazott kezdeményezés kapcsán tárgyalt ismét a 
csongrádi duzzasztómű megépítésének területfejlesztési 
jelentőségéről. Később a Közgyűlés 135/2007. (X. 19.) Kgy. 
határozatának 2. b. pontjának értelmében kezdeményezte a 
kormánynál, hogy a VTT további árvízvédelmi fejlesztései 
műszaki tartalmának, ütemezésének és programjának 
felülvizsgálata során vegyék figyelembe a csongrádi 
duzzasztómű beruházásra vonatkozó kezdeményezéseket, és 
ennek érdekében készüljön részletes hatásvizsgálat és 
hatástanulmány a beruházás megvalósítására vonatkozóan. (A 
stratégiai fontosságú fejlesztési tervek kiemelt, illetve 
nagyprojektként történő támogatásának és  akciótervi 
nevesítésének minimális feltétele,  
hogy az értékeléshez megalapozó  tanulmány álljon 
rendelkezésre.) 
A megye – a korábbi kezdeményezésekre vonatkozó 
kormányzati álláspont ismeretében 
 – a megalapozó tervezési munka első lépéseként vállalta azt fel, 
hogy a Tisza csongrádi 
 szakaszán tervezett duzzasztómű döntés-előkészítő 
tanulmányát elkészítteti. A 
 dokumentumot a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács 
munkaszervezete is 
 véleményezte 2009. nyarán. 
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Magyar Anna 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési 

Tanács  

2009.11.1
8 

RT 

A VGT kiemelten foglalkozik a nitrát érzékeny területekkel, illetve 
a további szennyeződések elkerülésével kapcsolatos 
kérdésekkel. Véleményünk szerint jelenleg a Dél-Alföld 
mezőgazdasági területein felhasznált műtrágya kevesebb, mint 
40%-a az 1980-as években alkalmazott mennyiségnek. Ha ezt 

Clement 
Adrienne 

BME 
U 

A VGT keretében elvégzett nitrát-szennyezettségi 
értékelés kutakban végzett mérések  mintegy 30 000 - 
adat felhasználásával készült, a talajvíztartó egészére. 

A vizsgálat olyan víztestek esetében is kimutatta a 
számottevő nitrát-szennyezettséget (a víztest 

A O 
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összehasonlítjuk Hollandia 1 ha mezőgazdasági területre jutó 
műtrágya, illetve az állatállomány tartásából származó egyéb 
szerves anyag okozta nitrát terheléssel, akkor az közel 
tízszerese a magyar mezőgazdaság által okozott nitrát 
szennyezésnek. A helyzet tehát nem annyira kedvezőtlen, mint 
ahogy azt a dokumentum lefesti, ezért mindenféleképp 
fontosnak tartjuk azt, hogy a VGT-ben a téma kapcsán olvasható 
intézkedések a mezőgazdasági szakemberekkel ismét 
egyeztetésre kerüljenek. A Csongrád Megyei Területfejlesztési 
Tanács véleménye szerint a nitrát szennyezés kapcsán 
levezetett országos modell nem feltétlenül egyezik a területi 
mezőgazdasági szakigazgatási szervektől kapott adatokkal, 
ezért javasoljuk a tervet ezen a téren felülvizsgálni.  

területének > 20%-án), amelynek nem meghatározó 
része nitrát-érzékeny (területének < 50%-a). Ezek a 

területek a következők: a Dunántúl északi, középső és 
déli része, a Kígyós vízgyűjtő, a Hortobágy és a Nitrát-
monitoring által is jelzett Körös-Maros köze. A nitrát-
szennyezettség mozaikszerűen változik, tehát nem 

minden kút szennyezett (a határérték túllépések 
leginkább a települések belterületerei és a 

gyümölcsösökre jellemező, ennél kisebb mértékű a 
szántóterületeken belül és szinte elhanyagolható az 

erdő, rét, legelő területeken).  
A mezőgazdasági területeken a probléma nem az 

átlagos nitrát bevitelből, hanem sokkal inkább annak 
heterogén jellegéből adódik. 

A tervezés különböző fázisaiban számos egyeztetés 
történt (alegységi és tematikus fórumok), tárca szintű 

egyeztetések). 

Magyar Anna 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési 

Tanács  

2009.11.1
9 

RT 

Használt termálvizek elhelyezése 
Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának 5.4. Integrált 
környezetkímélő infrastruktúrák fejlesztése c. alprogramja szerint 
„a megye termálvízkincsének többcélú hasznosítása 
(energetikai, balneológiai, gyógyászati, kommunális, 
mezőgazdasági, ipari technológiai) kiemelten támogatható. A 
geotermikus energia üzemszerű komplex hasznosításának 
középtávon való kifejlesztése, valamint a gyógyhatású 
termálvizek idegenforgalmi hasznosítása és környezetkímélő 
elhelyezésének biztosítása lenne indokolt.” 
A használt termálvizek elhelyezésének gyakorlata jelenleg 
semmiképpen sem egyeztethető össze a Víz Keretirányelvvel. 
Napjainkban túlnyomó részük a felszíni vízfolyásokba kerülnek, 
melyek eltérő oldott só- és ásványianyag-tartalma, hőmérséklete 
miatt szennyező forrásként lehetnek jelen, megváltoztatva a 
felszíni vízfolyás kémiai összetételét, ezáltal veszélyeztetve 
annak ökoszisztémáját. E probléma orvoslására egyre inkább 
előtérbe kerül hazánkban az Unió által is preferált eljárás, 
melynek keretében a használt termálvízet visszasajtolják az 

Gondárné 
Sőregi 
Katialin 
Smaragd  

U 

Sajnos a gyógyászati céllal felhazsnált vizek 
visszasajtolása egyenlőre nemcsak földtani problémák 

miatt nem lehetséges, de a felszín alatti vizek minősége 
védelme érdekében  a vonatkozó jogszabályok sem 

engedélyezik.  A felszín alatti vizek mennyiségi védelme 
érdekében az energetikai célú felhasználás esetén 

ugyan kötelező a visszasajtolás, de a szakma 
ellenvetése ellenére a jogalkotók úgy döntöttek, hogy 

kivételes esetekben mentességet lehet kapni ez alól.  A 
szakma is sürgeti, és a VGT intézkedési tervében is 

megjelenik, hogy fontos lenne megbízható, jó modellek 
készítése, kutatások folytatása. 
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eredeti vízadó rétegbe. A Dél-alföldi Régió már 2005-ben 
elkészíttette a termálvíz hasznosítási stratégiáját,  
melynek fő céljai a hatékonyság növelése és a visszasajtoláshoz 
szükséges technológiai háttér 
 korszerűsítése mentén fogalmazódtak meg. Azonban 
Magyarország és különösen az Alföld geológiai-hidrogeológiai 
viszonyai megnehezítik a vízvisszasajtolást, mely így kevésbé 
gazdaságos megoldásnak tűnik jelenleg. Ezért javasoljuk további 
kutatások (pl.: hőszivattyús rendszerek fejlesztése, termálvíz-
testenkénti dinamikus vízkészlet-gazdálkodás), modellezések 
folytatását ebben a témában, ennek finanszírozására pedig 
további pályázati források megnyitását.  

Magyar Anna 
Csongrád Megyei 
Területfejlesztési 

Tanács  

2009.11.2
0 

RT 

A VGT a termálvíz visszasajtolást megfelelő kompenzációval 
képzeli el a jövőben, ugyanakkor e tervben nincsenek ösztönző 
rendszerek kellőképpen megfogalmazva. A Csongrád Megyei 
Önkormányzat többszöri felterjesztésének, valamint a megye 
országgyűlési képviselői indítványának eredményeként végre 
elmozdulás tapasztalható, hiszen a Vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. Törvény nemrégiben közzétett módosítása már 
az alábbiak szerint határoz: A vízügyi hatósági feladatokat ellátó 
szerv a már vízjogi engedéllyel rendelkező energiahasznosítási 
célú termálvíztermelés esetében – meghatározott szempontok 
alapján kérelemre engedélyezheti a visszatáplálás mellőzését. A 
vízfelhasználó által a tárgyévben befizetendő víz-készletjárulék 
csökkenthető a visszasajtolást biztosító kút kialakítási 
költségének igazolt összegével, ezáltal segítve a vállalkozás 
gazdaságosabb működését.  

Rákosi Judit 
ÖKO 
Zrt 

U 

A VGT a vízkészlet-járulék-rendszer fejlesztését 
fogalmazza meg. A visszasajtolás ösztönzése fontos 

cél, amely már a jelenlegi szabályozásban is 
megjelenik. 

A O.8 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.1
9 
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5.6.1.1 Hidromorfológiai problémák ; 8.3 Vízfolyások és 
állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések 
Hullámtér: árvizek gyors lerohanása, a lefolyási sávok 
kitakarítása, tájhasználat a hullámtérben: 
A Tisza hullámtere töredéke az egykori ártérnek, így a szűk 
hullámtérben megnyilvánuló problémák közül több orvosolható a 
hullámtér bővítésével. A bővített hullámtér növényzete 
(érdessége), a területhasználat különféle módjai segítik az árvíz 
elhelyezését, levonulását, későbbre való tartalékolását. 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

A VTT kidolgozása során vizsgálták, hogy hol lehet úgy 
bővíteni a hullámteret, hogy a célok elérését segítse. 
Kevés ilyen hely volt, de már megvalósult például a 

bivaly-tói töltés áthelyezés. A baj, hogy iszonyú drága 
és nagyon szűk a lehetőségtár. A tározok 

fokgazdálkodásszerű használata, vagy a nagykörűi 
megoldás követhetőbb, a probléma viszont gyakran a 

rendszer működtetésénél jelentkezik. Ennek oka 
részben az agrártámogatási rendszer, részben a 
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A fokrendszer egyes elemeinek összekapcsolása a hullámtérrel, 
a víztároló kapacitás növelése a mentett oldali, mély fekvésű 
területeken (mélyártér, szelíd árasztás) egyszerre több kedvező 
hatást okoz: árvízi csúcs csökkentése, Alföld víztartalékainak 
helyreállítása (javítása), a gazdálkodás alapfeltételeinek javítása, 
változatos tájhasználat az ökológiai tartalékok érdekében. 
(Ökológiai tartalék alatt értendő a tájnak az a képessége, hogy 
az ember változó igényeihez tartalékai révén tud változó 
lehetőséget kínálni – pl. a közeledő energiaválság a helyben 
termelt élelmiszer, építőanyag, tüzelő iránti keresletet fogja 
okozni; a klímaváltozás miatt egyre nagyobb  
víztartalékok szükségesek.) 
Javasoljuk gazdasági elemzéssel alátámasztani annak a 
környezeti szolgáltatásnak az értékét (árvízveszély 
csökkentése), melyet a vízbefogadó földterület tulajdonosa, 
használója tesz a társadalom felé, és ezt a szolgáltatást 
megfizetni. Javasoljuk továbbá, hogy a tervekben 
hangsúlyosabban adjunk teret a természetközeli parti  
zonációnak, hogy kifejthesse vízminőség javító hatásait. 

fenntartásokra költhető központi pénzek hiánya. Például 
a tározók anyagnyerőhelyeit úgy alakítják ki, hogy vizes 

élőhelyként működhessenek. A csatornahálozat a 
vízcserét is biztosítaná, csak éppen nincs aki 

működtesse a rendszert. 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
0 

RT 

5.6.1.2 A Tisza vízminősége - Külföldről jövő szennyezés 
A Víz Keretirányelv jó lehetőséget ad arra, hogy a szomszédos 
országokkal közösen találjunk megoldásokat a határon átnyúló 
problémákra. Magyarországnak sokkal erőteljesebben kell kiállni 
saját érdekeiért! A szomszédos országokkal történő 
egyeztetések és azok eredményeinek (intézkedések) 
részletesebb bemutatása szükséges a tervben, mert jelenleg ez 
igen gyenge része az anyagnak. A WWF saját tapasztalata a 
témában, hogy a határainkon túli felvízi szakaszok, területek 
lakossága részéről megvan az együttműködő készség, és 
felismerték a környezet kínálta lehetőségeket, melyek 
együttesen a környezet óvása, állapotának javítása felé 
mutatnak. A szükséges intézkedések költségesek, de hazai 
segítséggel, lobbimunkával javítható a forráshiány. 
Javaslatok: 
Közös pályázatok kidolgozása – a kormányzat önrésszel, 
pályázatírási támogatással segítheti a civilek, oktatási 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

Egyetértünk. A tervben önálló fejezet foglalkozik a 
kérdéssel bemutatva a jelenlegi helyzetet. A 

szomszédos országok kapcsolódó honlapjain még nem 
jelentek meg olyan szintű tervek, amelyek alapján 

konkrét következtetések levonhatók lennének a minket 
is érintő problémák kezelésére, főleg víztest szinten. 
Vannak olyan kérdések, mint a Tisza kémiai állapota, 

amely a romániai intézkedések függvénye. 

C RV8 
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intézmények munkáját. Ha az államok felső vezetésével 
nehézkes a kommunikáció, alacsonyabb szinten érdemes együtt 
dolgozni: pl. a polgármesterek szintjén (jelenleg is van kapcsolat, 
ezt kell fejleszteni, a pályázatok  elkészítésével pl. közös 
hulladéklerakó kialakítására, képzésekkel).  

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
1 

RT 

6.4 fejezet Új fejlesztések: 
A VKI (4. cikk (7)) szerinti igazolás számonkérése érdekében a 
döntéshozó és az engedély kiadó szerveknek alapos felkészítés 
szükséges annak érdekében, hogy maradéktalanul számon 
tudják kérni az új fejlesztésekre vonatkozó VKI követelményeket. 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

Egyetértünk, de ezen túl is vannak olyan feladatok, 
amelyek igénylik a szakapparátus fejlesztését és az 
eddigi tendenciákkal szemben a bővítését is, erre 

tervezünk komoly ráfordításokat a VGT-ben. 

C RV8 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
2 
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6.5 fejezet Döntési prioritások alapelvei: 
Megfontolásra javasoljuk azt, hogy két további szempontot is 
vegyenek figyelembe a prioritási sorrend felállításakor: 
- Az adott víztest mesterséges vagy természetes-e.  
- Az adott víztest „ökológiai szerepe” az adott területen mekkora. 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U 

Elfogadjuk, hogy az ökológiai szerep prioritásként 
szerepeljen, és általában a természetes víztestek is 
prioritást élveznek a mesterségesekkel szemben. De 
egyes esetekben a mesterséges víztestek is alapos 

mérlegelés után ökológiai szempontból előnyben 
részesítendők 

C O, R 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
3 

RT 

7.2.4 fejezet A vízszolgáltatások külső költségeinek jelenlegi 
megfizettetésének helyzete: 
„Egyéb (pl. vízienergia, gazdasági célú tározás, duzzasztás, 
hajózás vízhasználatokra új pénzügyi ösztönzők bevezetése 
(erre irányuló vizsgálatok eredményének függvényében).” 
A „szennyező/használó fizet elv” támogatandó! Ennek fontos 
része, hogy a fent felsorolt vízhasználatok, vízhasználók is 
„fizessenek”. Azonban a terv kéziratból hivatkozott mondatból 
úgy tűnik, hogy ehelyett támogatást kapnának ezek a 
vízfelhasználók. Kérjük ennek mielőbbi javítását a tervben. 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U 
A támogatásokat nem kapnak ezek a vízhasználók, a 

megfogalmazást pontosítjuk 
B O 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
4 

RT 

8.1 Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó 
intézkedések 
Tápanyagcsökkentés 
A tápanyagok bemosódásának megelőzésére 
Javaslatok: 
1. A folyók hullámterében, part menti sávjában csak természetes 
növényzet kaphat helyet, vetett kultúra nem. 
2. A műtrágya használat (differenciált) korlátozása a teljes 
vízgyűjtőn, a szerves trágya használatának szabályozása. 
3. Több vizes élőhely a folyóvizek mentén, hogy a szűrőhatás 

ÖKO Zrt. U 
Egyetértünk, ezek az elképzelések szerepelnek a 

tervben. 
A O 
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érvényesülhessen. 
4. A mellékvízfolyások Tiszába torkollása felett oldalirányú 
kivezetéssel vagy kiszélesedő mederrel szűrőágyon való 
átvezetés. 
5. Alapvető, hogy a kölcsönös megfeleltetés kötelmi előírásait 
tartassák be a gazdálkodókkal. 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
5 

RT 

8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító 
intézkedések 
Holtágak feltöltődése 
A holtágak szukcesszióját a növényzet visszaszorításával 
késleltetni (pl. nádvágás vagy bivallyal legeltetés). Ez a mentett 
oldali és a hullámtéri holtágak esetében egyaránt fontos. 

 (ÖKO Zrt.) U 

A HM6 (vízfolyás) és HM10 (állóvíz) intézkedések 
kifejezetten a meder fenntartását célozzák, melyben 

szerepet kap a növényzet visszaszorítása is. A javasolt 
módszerekkel egyetértünk. 

B O, R 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
6 

RT 

8.8.1 Tisza - VTT tájgazdálkodás 
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése végrehajtása jelen 
formájában nem szolgálja a VKI célkitűzéseit, kizárólag az 
árvizek gyors levezetését. Ha az árvízvédelmi célok mellé újra 
tudnánk környezet- és természetvédelmi célokat rendelni, s 
forrást a megvalósításukhoz, az ismét egy tető alá hozhatná a 
két célt. Ehhez politikai (értsd: Kormány-) szintű elhatározás 
szükséges, mert a Tisza menti régió e mintaterületein (a 
tározókban) a jelenlegi, többségében intenzív gazdálkodás 
gyökeres átalakításáról szól. Szükséges hozzá, hogy: 
- az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések közül a tározókban 
gazdasági alapon is megérje a gyepgazdálkodással, vizes 
élőhelyek fenntartásával kapcsolatos célprogramokat választani, 
az ezekre való átállást (akár a mostani gyepgazdálkodásra való 
átállásnál is nagyobb mértékben) kiemelten támogatni; 
- a gazdálkodók tudjanak e lehetőségekről azáltal, hogy erre 
szakosodott tanácsadó hálózat segíti őket a váltás 
előkészítésében és a váltás során, után; 
- a tározókban rendelkezésre álljanak azok a műtárgyak, 
amelyek lehetővé teszik az egyes (különböző tulajdonoshoz 
tartozó) területek különféle vízellátottságának biztosítását, a 
minden évi sekély árasztást. Ez csak a tárcák összefogásában 
valósulhat meg, integráltan, igazi Programként 
működtetve.  Amíg ezen feltételek nem adottak, addig nem 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 
U 

Lásd: 68-72 sorok. A VGT most jó alkalom, hogy erősítsük az eredeti 
célkítűzések megvalósításának valószínűségét. 
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érdemes a Vásárhelyi Terv  
Továbbfejlesztését pozitív értelemben összefüggésbe hozni a 
Víz Keretirányelvvel. 

Figeczky Gábor  
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Ezzel párhuzamosan, a tározókat mintegy mintaterületként 
használva javasoljuk felhasználni a BMGE 2006-ban 
befejeződött – mélyárterekkel foglalkozó – kutatásának 
eredményeit. Ha a már megépült, ill. következő 2-3 évben 
megépülő tározókban működtetni tudjuk a szabályozott 
tájgazdálkodást, akkor a rendszer később a tanulmány tárgyát 
képező mélyárterekre is kibővíthető lesz. 

László Tibor          
(ÖKO Zrt.) 

U 
Elfogadjuk a javaslatot és figyelembe ételre 

javasoljuk a konkrét projekteknél. 
D _ 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
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KEOP hullámtér projekt, levezető sávok 
A hullámtérben a lefolyási sávok kitakarításával az ártér (ma 
hullámtér) ökológiai funkcióit gátolják. A legfontosabb funkciók: 
szennyezések megszűrése, tápanyagterhelés (N, P) felvétele a 
növényzet által, élőhelyek. Ezek az ember számára is 
közvetlenül hasznosítható, illetve tartalék erőforrást jelentenek 
(gazdasági hasznosítás pl. hal-, vadgazdálkodás, rekreáció). 

U 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.2
9 

RT 
A lefolyási sávok a hasznosítható többletvíz gyors leszaladását 
fokozzák, a vízmegtartó szemlélettel ellentétesen. 

U 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.11.3
0 

RT 

A hullámtér kis érdességű növényzete lehet gyep, azt megfelelő 
legeltetéses állattartással vagy kaszálással kell évente több 
alkalommal karban tartani. Amíg erre nincs biztosíték (a 
gazdálkodói hozzáállást egyértelműen lehet támogatási 
rendszerrel irányítani), addig kockázatos a növényzet irtása – 
pontosabban rosszabb helyzetet fog okozni vízlevezetési 
szempontból is, hiszen feljön a gyalogakác, ráadásul ökológiai 
szempontból is káros.  
A gyalogakác esetében, amely nemkívánatos faj, nagyon idős 
állomány esetén az állományban eldőlő idős egyedek léket 
teremtenek, így az őshonos nyár, fűz fajok teret nyernek. 
Azonban ha kiirtják a gyalogakácot, miközben annak folyamatos 
irtása vagy a terület kezelése nem biztosított, akkor a 
beavatkozás előtti állapothoz képest is romolhat a helyzet. 
Javaslat: 
Az extenzív gazdálkodás terjedésének elősegítése úgy pénzügyi 

Tombácz 
Endre, Scheer 

Márta         
(ÖKO Zrt.) 

U 

TE: Azért az árvizet le kell vezetnünk 
valahogy, és ezt a teljesen 

benövényesedett hullámtér nem teszi 
lehetővé. Eddig szerencsénk volt, de a 
jelenlegi helyzet nagyon veszélyes. A 

hullámtéren teljesen elvadult gyalogakáccal 
fedett területeket találtam sok helyen, a 

jelenlegi állapot az övzátonyképződéssel 
együtt senkinek sem jó, és nem is ilyen volt 
a terület a múltban. A javasolt megoldással 

egyetértünk, de jó lenne az agráriumot 
jobban bevonni a tervért való felelősségbe, 
mert a vízügy a VTT esetében is magára 

maradt, és hiába van beépítve a 
tájgazdálkodás lehetősége a rendszerbe, 

ha nem alakítanak ki ehhez megfelelő 
támogatási rendszert. Cigándnál minden 
megépült, ami szükséges, mégsem tud 

működni a rendszer. 
SM: A levezető sávok léte nem zárja ki, 

hogy az arra alkalmas folyószakaszokon 
ártérrevitalizációt valósítsunk meg. Erre 
vonatkozó intézkedések szerepelnek a 
tervben számos vízfolyás, így aTisza 

esetében is. 

A O.8. 
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ösztönzőkkel (vidékfejlesztési kifizetések), mint 
szaktanácsadással. 

    

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.12.0
1 

RT 

8.8.6 Duna-Tisza közötti homokhátság  
A terv kéziratban nem szerepel a Csongrádi vízlépcső (amivel 
egyetértünk), azonban a fórumokon szó volt róla, így néhány 
gondolatot ezzel kapcsolatban leírunk.  
A vízlépcső (medertározás) nem oldja meg a csapadékhiányos 
időszakok problémáit, mert többek között a tavaszi víztöbbletből 
nem tud megtartani semennyit, 
 illetve a nyári vízhiányos időszakban drasztikusan csökkenti az 
alvízi szakaszra engedett víz mennyiségét, ami felveti a 
vízhasználati kérdéseket, az alvízi szakaszok vízhez való 
jogának sérülését. 
Negatív hatásai:  
Problémák a hosszirányú átjárhatóság, a vízminőség, a 
vízmennyiség, a vízjáték, a medermorfológia, a hidrodinamika és 
a hordalékszállítás terén. Felvízi szakaszon: állóvíz, KOI és BOI, 
feliszapolódás, N és P feldúsulása. Alvízi szakaszon: vízhiány, 
nagy vízszintingadozás, medermélyülés, emiatt állóvíz 
kialakulása egy rövid szakaszon. 
Támogatjuk, hogy ökológiai hatásai miatt a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben nem szerepelhet. 
A vízhiány megoldatlansága látszik abból is, hogy árvíz idején 
(amikor nem csak a meder, hanem az árvízvédelmi töltés 
tetejéig tele van a Tisza vízzel) a töltés túloldalán, 1 km 
távolságban már aszálykár tapasztalható – méghozzá 
rendszeresen. Vízlépcső helyett a VKI-konform jó és ökológiailag 
és gazdaságilag  
egyaránt fenntartható megoldás a mélyárterekbe, fokokba, vagy 
kijelölt mélyfekvésű területekre történő kivezetés, vízmegtartás a 
tájban, az apró erek  
hálózatának helyreállítása. 

ÖKO Zrt. U 

Köszönjuk a hozzászólást. A Csondrádi 
Vízlépcsőről való döntés valóban nem 

feladata a VGT-nek. Azt azonban a VGT 
kimondja, hogy a vízszint ökológiai célú 

emelését elsősorban nem 
mederduzzasztással kell elérni. Ld. HM2 
intézkedés műszaki leírása 8.3. melléklet. 

A O.8.3 mell. 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.12.0
2 

RT 

Víztestek besorolása 
A „Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig” víztest esetében a 
mellékelt Excel táblázat szerint belvízvédelem miatt erősen 
módosított a víztest. Nem értünk egyet e víztest erősen 

 Tahy Ágnes 
VKKI 

U 

Amennyiben valamelyik táblázat ezt 
tartalmazza, azt javítani szükséges, ugyanis 
a Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig 

az árvízvédelem és a duzzasztás miatt 

C RV2 
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módosított víztestté nyilvánításával. Kérjük részletesen 
indokolják meg ezt a döntést. 

erősen módosított. Részletesen: 
árvízvédelem: jelentős átmetszések, kanyar 

levágások - 9 db, emiatt a kanyargósság 
1,27 a referencia érték >2, a víztest teljes 

hosszán (100%-ban) védvonalak közé 
szorított, hullámtér szélessége 20-400 m 

között változik a referencia érték 1500 m, a 
meder több, mint 50%-a szabályozott, a 

párhuzamművek hossza 43,33 km (míg a 
víztest hossza 84 km, amelyből levonandó 

5,2 km magaspart). Árvízvédelmi 
hidromorfológiai beavatkozások több mint 

50%-át érintik a víztestnek, amelyek 
társadalmi érdekből nem számolhatók fel, 

tehát a víztest erősen módosított. 
duzzasztás: vízgazdálkodási érdekből 

fenntartott duzzasztás, amely külföldi hatás. 
A törökbecsei duzzasztó hatása kisvizes 
időszakban Mindszentig, azaz kb. 60 km 
hosszban érinti a víztestet (ez is >50%, 
azaz önmagában elegendő az erősen 

módosított besoroláshoz). 

Figeczky Gábor  
WWF 

Magyarország 

2009.12.0
3 

RT 

9. fejezet, Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek: 
A fejezetben az ’A, B,’ stb pontok alatt felsorolt programok 
megvalósítása során figyelemmel kell lenni a VKI célkitűzéseire. 
A cél, hogy csak VKI kompatibilis projektek valósulhassanak 
meg a jövőben. Ezért a programok kiírásakor részletes 
útmutatás szükséges a VKI követelményeiről, amikre a 
pályázóknak tekintettel kell lenniük. Ezen felül pedig képzéssel 
és segédlettel kell segíteni a pályázatok elbírálóit annak 
érdekében, hogy pontosan tudják számonkérni a pályázóktól 
ezeknek a követelményeknek a teljesítését. Ezeknek első 
lépésben a már zajló projektekben kell megvalósulnia (ld. 8.8.1, 
8.8.2, 8.8.3.fejezetek), de a későbbiekben minden olyan 
projektben, aminek hatása van vizeinkre. A 6.4-es fejezetben 
szerepelnek ehhez hasonló megállapítások, ugyanezeket az 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U 
Egyetértünk, a tervben ezeket meg is 

tesszük. 
A O.8. 
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alapelveket kell követni itt a 9-es fejezetben felsorolt fejlesztési 
programok esetében. 
Az intézkedések részletes megtervezéséhez és kivitelezéséhez 
a források biztosítását már most el kell kezdeni. Ez 
legkézenfekvőbb az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
esetében. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekből 
fordítsanak elegendő forrást arra, hogy ez elégséges 
 legyen a VKI célkitűzések eléréséhez szükséges tájhasználat 
váltáshoz. Javasoljuk az AKG vizes 
 élőhely célprogramok mihamarabbi beindítását, először az 
ország egyes területein kísérleti  
szinten. Ehhez – ahogy a terv is írja – a MEPAR szintű 
lehatárolás is elengedhetetlen. 

Oláh Miklós 
Vízgyűjtő 
Bizottság 

2009.11.1
3 

RT 

Az egész Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervnek abból kell kiindulnia, 
hogy vizeinket használni 
kell, ami feltételezi azt, hogy a tervezet foglalkozik minden 
vízgazdálkodási tevékenységgel, 
öntözés, árvízvédelem, vízrendezés, vízmegtartás, stb. Célja 
kell, hogy legyen jó ökológiai potenciálúvá, jó ökológiai 
állapotúvá tenni a víztesteket, lehetőség szerint minél rövidebb 
határidőn belül. A víztestekkel kapcsolatos igények intézkedéseit 
gyorsan és rövid távon kell szabályozni, hisz a Víz Keretirányelv 
kimondja, hogy vizeinket lehetőleg rövid időn belül (2015-ig) jó 
ökológiai állapotúvá - jó ökológia potenciálúvá kell tenni és ezt 
az állapotot fenn kell tartani. Tehát nem lehet egyetérteni azzal, 
hogy a meghozandó intézkedések, előírások szinte minden 
esetben derogációra hivatkozva a legtávolabbi határidőket jelöli 
meg. Általános célként kell, hogy szerepeljen a 
környezetvédelmi és a mezőgazdaság versenyképességét 
összehangoló intézkedések meghozatala. 

U E _ 

Oláh Miklós 
Vízgyűjtő 
Bizottság 

2009.11.1
4 

RT 

Mindenütt azt sugallja a terv, hogy ezek az intézkedések 
rövidtávon finanszírozhatatlanok, 
szerintem nem egy tervnek a feladata eldönteni a 
finanszírozhatóságot. Ha a legkésőbbi időpontokat jelöljük ki 
megvalósíthatónak, eleve kizárjuk magunkat vizeink gyors és 
hatékony, jó ökológiai állapotba hozásából, csak feltételesen, de 

Tombácz 
Endre          

(ÖKO Zrt.) 

U 

Miután a folyóviztesteink kb. 8 %-át 
minősítettük elfogadható állapotúnak, így 

sikerült irdatlan feladatot magunkra vállani. 
A megoldások költségigénye több ezer 

milliárd forintot tesz ki. Az ország gazdasági 
állapota közismert. Ehhez képest 2015-ig is 

jelentős összegek kerültek betervezésre. 
Mást nem tudunk tenni, mert nincs rá 
erőforrásunk. A jelenlegi helyzetben a 

meglévő rendszer is csak töredékét kapja 
meg a fenntartási igénynek. Az új 

fejlesztésekre könnyebb pénz szerezni, 
mint a fenntartásra, ki és miből fogja 

működtetni az új állapotot. Már eddig is 
nagyon sok olyan tervet csinált az ország, 
amely finanszírozhatalan volt. Nem is lett 
belőlük semmi. Egy tervnek kötelessége 
reálisan megvalósíthatónak lenni, hiába 
mondom ki, hogy 2015-ig legyen minden 
víztest jó állapotú, attól nem lesz az. A túl 

feszített tervet persze majd nem lehet végre 
hajtani, azután jöün a magyarázkodás 

Brüsszel felé. Nálunk sokkal gazdagabb, és 

E _ 
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valószínűleg elúsztatjuk a pályázati lehetőség egy részét is. 
Figyelembe kell vennünk azt, hogy a víz stratégiai árucikk lesz 
rövid időn belül és velük a lehetőségeink adottak - remélem még 
adottak, - hogy ezt kihasználjuk, megtartsuk, és mi használjuk fel 
elérhető áron. 

 magukat jobbnak beállító tagországok is 
csak 2021-27-re terveznek nagyobb 

javulást. 

Oláh Miklós 
Vízgyűjtő 
Bizottság 

2009.11.1
5 

RT 

Rossz felfogás véleményem szerint az ésszerűtlenül 
víztakarékos módszerek propagálása, 
illetve a vízhasználók költségeinek ilyen szinten való tartása, 
mint a mostani. A vizeket 
használni kell, következésképpen a felhasználók részére a 
vízhasználatot terhelő költségeket 
csökkenteni célszerű és indokolt. Az anyag ugyanis előre vetíti 
azt a nézetet, miszerint a 
vízhasználattal kapcsolatos költségeket a majdani 
vízhasználókra testálja teljes egészében. 
Víztestjeink többségénél nincs felmérés, amely alapján el 
lehetne dönteni a megfelelő 
intézkedéseket. Első célként kellene szerepeltetni a víztestek 
állapotfelmérését. 
Olyan intézkedéseket kell jóváhagyni, amelyek szükségessége 
tényleges monitoring adatokkal 
és vizsgálatokkal alátámasztható. Nem hiszem azt, hogy egy jól 
meghozott és kivitelezett ökológiai javító intézkedés után a 
természet 10-17 év múlva reagálna arra. 

Rákosi Judit      
(ÖKO Zrt.) 

U 

A VKI egyik legfontosabb elve a teljes 
költségmegtérülés elve, e szerint a 

pénzügyi költségeken túl, a környezeti és 
erőforrás költségeket is fedező díjakat 

kellene kialakítani. Nem helyes, ha a valós 
költségeknél alacsonyabb költségek terhelik 
a vízhasználókat pontosan a vizekkel való 
takarékos gazdálkodás érdekében. Más 

kérdés, hogy ezt a megfizethetőségi 
szempontok miatt csak ütemezetten lehet 

bevezetni.  

E _ 

Oláh Miklós 
Vízgyűjtő 
Bizottság 

2009.11.1
6 

RT 

Mivel a terv számos megállapítása és intézkedési javaslata a 
Villogó és a Kakat kettős 
hasznosítású csatornákat jelöli meg erősen problémás és 
gyorsan intézkedésre szoruló 
víztesteknek, (szennyvízterhelés, halastavi vízterhelés, termálvíz 
bevezetés, mezőgazdasági 
puffer hatás) ezért célszerű kiemelten kezelni, rövid határidejű 
intézkedések megvalósítását 
tervezni rájuk. Kakat és Villogó csatornák 
vízvisszaduzzasztásának megszüntetése, a víztestekbe 
folyamatos vízpótlás biztosításának tervezése élő vízfolyásból. 
Víztesteken belül a megvalósítandó intézkedések idejének külön 

Háfra Mátyás 
(Kötikövizig) 

U 

A probléma felvetése ebben a 
megközelítésben és általánosságban a 
kettősműködésű csatornákra vetíthető ki. 
Ezeknél a csatornálnál a vízhasználat a 
természeteshez képest  jelentős hatást és 
egyéb terheléseket okoz. Ezek a folyamatok 
társadalmilag, vagy gazdaságilag 
megfogalmazott akarat alapján jöttek létre, 
és alakították ki a ma meglévő 
vízgazdálkodási rendszereket. A 
csatornákon a meglévő igények 
kielégítésével tervezték be a célkitűzések 

D _ 
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Véleménytétel  A válasz 4 
Véleményező 
(név, szerv.) időpontja 

módj
a1 

Vélemény 
Válaszadó 

(név, szerv.) 
Válasz 
módja2 

Válasz Elfoga-
dása3 

Helye4 

választása a konkrét tervezési időszakban. elérésére az intézkedéseket. Ezek kerültek 
most bemutatásra. A Kakat és a Villogó 
belvízcsatornák esetében az állandó víz 
visszaduzzasztások kiváltására az 
élővízfolyásból történő természetes 
vízbetáplálás nem jöhet szóba, mivel erre 
nincs elfogadható műszaki és gazdasági 
megoldás.  

Oláh Miklós 
Vízgyűjtő 
Bizottság 

2009.11.1
6 

RT 

Célszerű lenne elérni azt, hogy a térségben levő rizsterületeket 
vizes élőhellyé nyilvánítsák, az ornitológusok és a vadászok 
tudják ezt alátámasztani. Hiszen ez a szántóföldi vegetáció 
véleményem szerint - mint egy biológia szűrő szerepel a magas 
szervesanyag tartalmú vizek tisztításánál. 

(ÖKO Zrt.)   
Ez nem VGT kompetencia, hanem a 
természetvédelemmel kell egyedileg 

(területenként) egyeztetni. 
E _ 
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HBM Mérnöki Kamara - Hajdú-Bihar-megyei Mérnöki Kamara     

MTA BLKI - Magyar Tudományos Akadémia Limnológiai Kutató Intézet     

SZÖVET-Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület     

JNKSZ - Jász-Nagykun-Szolnok      

  

Általánosan alkalmazott rövidítések   

      

 A véleménytétel módja a következ ő lehet (rövidítések):    

Részvízgy űjtő:     
−         részvízgyűjtő kéziratra érkezett írásbeli észrevétel Rövidítés: [részvízgy űjtő kód] RT    
−         részvízgyűjtő fórum (konkrét megnevezése) Rövidítés: [részvízgy űjtő kód] RF    

      

 Válaszadás módja (lehetséges válasz bet űvel):   

−         F: fórumon szóban   
−         U: utólagos szakértői válasz   

      

 A válasz elfogadására adható lehetséges válaszok (l ehetséges válasz bet űvel): 
−         A:  a terv jelenleg is tartalmazza   
−         B:  elfogadjuk a véleményt, teljes egészében beépítettük a tervbe  
−         C: részben elfogadjuk, a hozzászólás egyes elemeit a tervbe beépítettük  
−         D: a terv szempontjából nem releváns (a hozzászólás egésze, vagy egyes elemei) 
−         E: nem fogadjuk el, a tervbe nem építjük be (indoklás)   

      

 A válasz helye a tervben (rövidítéssel):   

−         OVGT (+ fejezetszám vagy mellékletszám)  Rövidítés: O   
−         RVGT (+ fejezetszám vagy mellékletszám)  Rövidítés: R   
−         (alegység kód) VGT (+ fejezetszám vagy mellékletszám)  Rövidítés: A   

 


