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Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-15 Alsó-Duna jobb
part alegységen
2009.07.09. 10:00
Polgármesteri Hivatal, díszterem 7700 Mohács, Széchenyi
tér 1.
Kelen Gábor
Börcsök Áron
Kelen Gábor (Respect Kft.), Márk László Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Jelenléti ív (18 fő)
Levezető: Kelen Gábor (Respect Kft.)
09:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, frissítő várja)
10:00 – 10:05 Megnyitó: Kelen Gábor (Respect Kft.)
10:05 – 10:15 A Víz keretirányelv és a társadalmi részvétel a vízgyűjtőgazdálkodási-tervezésben (Levezető)
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó
intézkedésekre Alsó-Duna jobb part vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési
alegységen Előadó: Márk László Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatásaPárbeszéd,
vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények, kérdések és
válaszok) Szakértők: A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint
az Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei
11:40 – 12:00 Kávészünet, Büféasztal
12:00 – 12:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása (folytatás)
12:50 – 13:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az egyes előadások után és a program végén elhangzott hozzászólások, kérdések és
válaszok összesítése:
1. D. Szabó Jenő (Új Régió Egyesület):
• Sokszor járunk védett területeke. Nem érthető a fakitermelés agresszivitása.
Hatalmas munkagépek tönkreteszik az utat, az erdőt, miközben a
temészetszerető családokat kitiltják.
• Természetvédelmi területen a horgászatot nem engedélyezik. Miért? A
vadászat engedélyezett. Pedig bevételi forrásokat növelhetne ez is, hiszen a
horgászok fizetnének a terület használatért.
2. Omacht Zoltán (Duna-Dráva Nemzeti Park, tájegységvezető):
• Mindkét tevékenység (fakitermelés, halászat) tervezés és engedélyezés
alapján történik a védett területeken is. A fakitermelés 10 éves tervezési
ciklusban dolgozik. A védett területeken kicsit szigorítottab. A halászat,
vadászat, horgászat szintén 10 éves tervezés alapján történik és engedélyhez
kötött.
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Hogy melyik vizen történik horgászat és hol tiltott, ez egy hosszú folyamat
eredménye. Területenként eltérő ennek engedélyezettsége.
• A megoldás az lehetne, ha egységes kezelésbe kerülnének a területek, és így
egységes képet mutatna.
Horváth Attila (Baranyai Megyei MGSzH):
• Az egységes kezelésű rendszer pozitív eredményt tudna hozni, ennek
lehetősége konzultációs szinten megvalósulhat.
• A VGT nem említi a tervezői résztvevők között a különböző hatóságokat, a
tervek elekészítése a Kövizigre mutat, de említik mindenhol, hogy más
hatóságok együttműködésével. De látszik, hogy a különböző témakörök az
FVM hatósági feladatkörébe tartozik, és kimaradtunk a szervezési
folyamatból. Nincsenek nevesítve azok szervezetek, akiknek ebben a
folyamatban rész kellene vennie,. Lehet, hogy ez magasabb szinten
megtörténik, de területi szinten ez nem elegendő, főleg a hatékonyság
szempontjából. De még beépíthetőek ezek a vélemények
Márk László (DD-Kövizig):
• A VGT-re van egy kormányrendelet, ahol az FVM nevesítve van, mint felelős
szervezet. Hogy az FVM hogyan kezeli ezt, hogyan osztja le a területekre ezt
a feladatot nem tudom, ez az FVM kompetenciája.
Horváth Attila (Baranyai Megyei MGSzH):
• Az FVM-en keresztül kaptunk meghívót erről a Fórumról és beszámolót kér
tőlünk. Az erdészet külön igazgatóság, a halászat, vadászat, fölművelésügy,
állategészségügy külön területek, Őket mindenképpen szükséges bevonni a
tervezésbe, mert érintik őket erőse. Pl. Nitrát kérdés, erózió.
• Évek óta az AKG bevált forma, külön támogatást kapnak a gazdák. A
jogszabályoknak megfelelő kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése az idén indul.
Az ellenőrzések számát bővíteni szükséges, itt megvannak a szankcionális
lehetőségek.
Kelen Gábor (Respect Kft.):
• A Fórumok nem elsődlegesen a hatóságok egyeztetését célozzák, bár a
lehetőség számukra is nyitott. Ez nem azt jelenti, hogy a tervezési folymatban
nem vesznek részt. Véleményeiket feltölthetik a vizeink.hu oldalon.
•

3.

4.

5.

6.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•

A védett területeken olyan tevékenységeket folytatnak, ami laikus szemmel nézve is
természetrombolás. Miért engedélyezik ezeket?
Miért nem engedélyezett a horgászat a védett területeken található vizeken?
A VGT-re vonatkozó kormányrendeletben az FVM felelősként van megnevezve
bizonyos feladatok ellátásában.
Az AKG támogatási rendszerének összhangban kell állnia a VGT-vel
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