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Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-7 Gerecse alegységen
2009.07.07. 14:00
Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Étterem
Esztergom, Szent István tér 6.
Kelen Gábor
Börcsök Áron
Kelen Gábor (Respect Kft.), Bartal György (vállalkozási irodavezető, Vidra
Környezetgazdálkodási Kft. – területi tervező)
Jelenléti ív (28 fő)
Levezető: (Kelen Gábor, Respect Kft.)
13:30 – 14:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja.)
14:00 – 14:05 Köszöntő (levezető)
14:05 – 14:10 Köszöntőt mond Janák Emil igazgató
(Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság)
14:10 – 14:15 Program ismertetése (levezető)
14:15 – 14:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó
intézkedésekre a Gerecse vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen
Előadó:
Bartal
György
(vállalkozási
irodavezető,
Vidra
Környezetgazdálkodási Kft. – területi tervező)
14:45 – 15:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények,
kérdések és válaszok)
Szakértők: az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az Öko Zrt.
vezette Konzorcium szakemberei
15:40 – 16:00 Kávészünet, büféasztal
16:00 – 16:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása (folytatás)
16:50 – 17:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az egyes előadások után és a program végén elhangzott hozzászólások, kérdések és
válaszok összesítése:
1. Szendi Gábor (Esztergomi Környeztei Kultúra Egyesület):
• Kenyér-mezei patak melett sittel töltik fel a nádast zután beépítik. Ez erősen
szennyezi a vizet. Van e arra mód, hogy ezt megállítsák ebben a tervezési
folamatban?
• Ne az elképzelt hajóhoz igaztsuk a vizet, hanem olyan hajókat építsenek és
használjanak ami a vízhez igazodik. Tehát a hajózhatóság paramétereinek
megállapítása a Dunán ne veszélyeztesse az ökológiai szemléletet.
2. Bartal György (Vidra Környezetgazdálkodási Kft. – területi tervező):
• A kenyér-mezei patak menti beruházások engedélyezettségét kell
megvizsgálni, ha az nem szabályos, akkor meg lehet támadni ezeket a
beruházásokat.
• A hajó gyártás pénzügyi, gazdasági kérdés, lehet lobbizni felvetett kérdés
mellet.
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3. Tóth Mária (ÉDV Zrt. Tatabánya):
• Mi a biztosíték arra, hogy a hatóságok döntéseikhez megfelelő mennyiségű
információval rendelkeznek? Minden hatóságnak elegendő információval kell
rendelkezni, ahhoz, hogy a lehető legjobb döntést hozza.
• A dorogi vízbázis szerepel a vízbázis védelmi programban, kiegészítésül
mondom, hogy már elkészültek a védőidomok.
4. Mauterer Mihály (KEM Horgászati Egyesületek Szövetsége):
• Szövetségünk érdekelt, hogy a Tát környéki holtágak rehabilitálva legyenek. A
holtágak elöregednek, ráadásul gyorsuló ütemben ezért minél hamarabb jó
lenne ha rendbe tennék őket. Ökológiai szempontból is fontos lehet. Erős a
feltöltődésük.
5. Vöröskői István (Gerecse-Pilis Vízitársulás):
• A kisvízfolyások esetében a tulajdonjogi, kezelési szabályozások nem
történtek meg. Sok vízfolyás vegyes kezelésben van. Vannak állami
tulajdonlások is. A vagyonkezelő alá tartoznak, akivel nem lehet megegyezni.
Ezt rendezni szükséges.
6. Molnár András (ÉDU-Kövizig Tata):
• A Táti mellékágak rehabilitációja és kotrása folyik és a körtvélyesi mellékág
rehabilitációja is folyamatban van
7. Pataki Zsolt (Magosfa Alapítvány):
• Mi a víziójuk a kisvízfolyásokra, hogyan képzelik el, mi a koncepciójuk a jövőre
nézve, mi lenne a legjobb teendő ezzel kapcsolatban?
8. Sütheő László (ÉDU-Kövizig):
• A tervből is kitűnik, hogy a jogszabályi keretek határozzák meg mit lehet tenni.
• A parti sáv helyreállítása indokolt lenne, de zömmel mezőgazdasági
területeket kellene feláldozni és kárpótolni kell a tulajdonosokat.
• Az időjárás szélsőségeire fel kell készülnünk. Árvízvédelem- aszály esetére
tározókat szükséges létrehozni a kisvízfolyásokra. Ezen kívűl erózió
csökkentése érdekében művelés ág váltás és egyéb beavatkozás
szükségesek.
• Nekem elvárásom lenne, hogy a Fórumokon kiderüljön az, hogy a
mezőgazdasági szereplők partnerek-e ilyen jellegű feladatokban, vagy mit
gondolnak erről?!
9. Pataki Zsolt:
• Van példa az együttműködésre?
10. Sütheő László:
• Ezen a az alegységen nem tudok, de máshol igen. A hanság térségében van
jó példa
11. Molnár András:
• Az erózió nem csak a parti sávok mellett okoz gondot, hanem távolabbi
területeken is. Pl. a helytelen ültetési, művelési ágak miatt már fentebbről is
elindul az iszap lehordás a vízfolyásokba. Erre is oda kell figyelni.
12. Szendi Gábor:
• A felszín alatti vizek a karsztos területeken: milyen szabályozásokat terveznek
az ökológiai védelemük érdekében?
13. Botos Tamás (ÉDV Zrt. Tatabánya):
• A védőzóna kijelölése pontosan a felszín alatti vizek védelmét szolgálja.
Amikor a tervezés történik a védőidomokat figyeljék. Ezek kijelölése már sok
esetben megtörtént.
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Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•
•

A felszín alatti vizek védelmére védőidomokat jelölnek ki, ezeket a
tervezésben figyelembe kell venni.
A Tát környéki holt ágak rehabilitációja szükséges, kotrásuk már elkezdődött
A kisvízfolyások érdekében tulajdonjogi rendezésre lenne szükség, különben
az intézkdéseket nem vagy nehézkesen lehet majd végrahajtani.
Az erózió nem csak a parti sávok mentén, hanem a vízfolyásoktól távolabb is
gondot okoz.
A kisvízfolyások esetén víztározók létrehozásával lehetne megoldani az
időjárás szélsőségeit.
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