
  VGT társadalmi vitafórum 

 

1 

Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-4 Marcal alegységen 

Dátum: 2009.07.14. 10:00 

Helyszín: Városháza, díszterem 
Pápa, Fő utca 12. 

Facilitátor: Kelen Gábor 

Emlékezető 
Készítő: 

Börcsök Áron 

Előadók: Kelen Gábor (Respect Kft.), Bartal György (ügyvezető, Vidra Kft – területi 
tervező) 

Résztvevők: Jelenléti ív (43 fő) 

Napirend: 09:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja.) 
10:00 – 10:05 Köszöntő Kelen Gábor (Respect Kft.) 
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond dr ÁldozóTamás alpolgármeter Pápa 
Polgármesteri Hivatal, Pannonhalmi Miklós műszaki ig. h. ÉDUKÖVIZIG 
10:10 – 10:15 Program ismertetése (levezető) 
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó 
intézkedésekre a MARCAL vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen.  
Előadó: Bartal György ügyvezető, Vidra Kft – területi tervező 
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények, 
kérdések és válaszok) 
Szakértők: az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a 
VÍZITERV ALBA Kft., az AQUIFER Kft., az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Balaton-
Felvidéki 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. Sándor András (Nádorvárosi Horgász Egyesület): 
• A holt Marcal vízminőségét javítani szükséges. A holt Marcal visszafolyósítása 

lenne a legjobb megoldás erre. Minden évben sok a halpusztulás, ami jelzi a 
víz romló állapotát. 

• A beszámolóval kapcsolatban írásban teszünk további észrevételt 
2. Kelen Gábor (Respect Kft.): A vizeink.hu-ra feltölthetik javaslataikat 
3. Samodai László (MVG Horgász Egyesület, Győr): 

• A holt Marcal eliszapolódása jelentős. Javaslom, hogy komplex módon 
biológiai eljárás és kotrás módszerével tegyük jobbá a vízminőséget. 

• A holt Marcalt folyóvá kell változtatni, hogy ismét élővé váljon. 
4. Nagy Lajos (Balton-felvidéki Nemzeti Park): 

• Korábban is részt vettünk a célok és intézkedések meghatározásában a VGT-
n belül. Javaslataink beépítésre kerültek. 

• Első kérdésem, hogy a Marcal fölsőbb szakaszán található gyakran 
elárasztódó területeken, van e lehetőség természetközeli területek 
kialakítására? 
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• Második kérdésem, hogy a halas élőhelyek miatt is fontos az átjárhatóság 
nem csak hosszirányban, hanem a kis vizfolyásokon és kereszt irányban is. 
Erre vonatkozóan milyen intézkedések várhatóak? 

• Harmadik kérdésem, hogy a meder vonalát hol lehetne természetközelivé 
tenni pl. a meanderezés visszaállításával. 

• A part menti területeken, ahol lehetőség lenne a parti sávok kialakítására 
tudjuk, hogy tulajdon viszony problémák is vannak. Ezek nehezítik az erre 
vonatkozó intézkedés megvalósítását. Hogyan látják ennek a kérdésnek a 
megoldását a tervezők? 

5. Tóth Sándor (KÖDU-Kövizig): 
• A vizes élőhelyek kialakítására van lehetőség ezt a szakmai szervezetekkel 

együttműködve szeretnénk beépíteni a tervekbe. Erre a tervezés későbbi 
szakaszában van lehetőség. 

•  Hallépcsők kérdése nehéz. Nem tudjuk biztosan, milyen halfajok vannak, 
melyek vándorolnak és részükre szükséges-e kialakítani hallépcsőt. A 
hallépcsők drágák, ezért nem az első szakaszban szeretnénk ilyeneket 
megvalósítani. A következő hatéves ciklusra javaslom megvalósításukat. 

• A puffersáv kialakítása nehéz és költséges. Vannak erre tervek, de hogy 
melyik szakaszon, hogyan valósítsuk meg, most nem tudom megmondani a 
tervezés jelen szakaszában, de a kivitelezés szakaszában erre figyelni kell. 

6. Nagy Lajos: 
• A harmadik kérdésem az lett volna, hogy látnak-e esélyt a Marcalon 

természetes szakaszok kialakítására? 
• Vannak adataink, kutatásaink a mellékpatakok halállományáról, pl. a Bitva 

patak esetén tudjuk, mi van a völgyzáró gát felett és alatt. Nagyon éles a határ 
a két szakasz között és szeretnénk ezt folytonosabbá tenni hosszú távon. 

7. Pannonhalmi Miklós (ÉDU-Kövizig): 
• A magyar halászati alap kimerült, erre vonatkozóan jelenleg nincs forrás, de 

megjelent az EU haltámogatási rendszere és ebben a hallépcsők kialakítására 
források nyilnak meg itthon rövidesen, lehet pályázni, érdemes figyelni. 100%-
os támogatást élveznek ezekben a pályázatokban a beruházások és remélem 
még az idén megnyilik. 

8. Hamza István (NYUDU-Kövizig): 
• A konzultációk eredményeképp elkészülnek a tervek és utána új fejezet 

kezdődik a VGT életében. Ez már jövő év januártól kezdődhet és 2015-ig 
tervezve és kivitelezve meg kell valósítani az intézkedéseket. A tervből is 
kitűnik, hogy 2021-ig és 2027-ig akarjuk a tervben megfogalmazott célokat 
elérni. Ebben benne van, hogy a Marcalon és mentén mind az élővilágnak, 
mind a társdalomnak megfelelő élőhelyet, lakóhelyet teremtsünk meg. Ennek 
érdekében intézkedéseket akarunk hozni most. A megvalósítása a kivitelezési 
fázisban fog megtörténni és ezek a dolgok ott pontosan meg lesznek 
határozva. Ez a következő év együttműködésén fog alapulni. A hallépcsők 
kérdésének megoldása is erre a szakaszra esik, de ezt majd a szakértőknek 
kell akkor megmondaniuk. 

• Már korábbi fórumon is elmondtam, hogy a parti sávok kialakításánál a 
tulajdonosokat ösztönözni kell, vagy esetleg a kisajátítás is lehet megoldás, 
de a legfontosabb most, hogy ezeket meg kell jeleníteni a tervekben, hogy 
pontosan milyen megoldással élünk ez később derül majd ki. 

9. Nagy Lajos: 
• Azért kérdeztem konkrétumokat, mert az elhangzott előadásban 

konkrétumokat is láttam 
10. Mészáros István (Pápa Polgármesteri Hivatal): 

• Pápa ivóvíz bázisa kezd visszajönni a bányászat után. A Tapolca patakban 
ismét megjelenik a felszín alatti víz. Kérdésem: merre fog ez folyni, erre kitér-e 
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a terv? A régi medrek Pápán a levezetésre már nem alkalmasak, de más 
megoldások látszanak pl. a Bakony-ér, a Horgas-ér. 

11. Tóth Sándor: 
• Ilyen konkrét kérdésekre még nem tudunk válaszolni, de a karszt vizekben 

egy föláramlás mutatható ki és a régi források, vízlefolyások már nem 
mindenhol vannak meg. Párbeszédre van szükség Önök között és a tervezők 
között ez ügyben. 

12. Lajtman József (Reflex környezetvédelmi Egyesület): 
• A holt Marcal és holt Rába élővé tétele kapcsán folyamatosan tapasztalom, 

hogy ez a terület védetté nyilvánított és horgászott, mégis a vízutánpótlás 
nem megoldott. Javaslom, hogy a zsilipeket építsenek és biztosítsák a 
szükséges vizet. 

• A hallépcsők kialakítását mi is támogatjuk az átjárhatóság jegyében. 
• A karsztvízek nőnek és a talajvizek csökkennek hangzott el az előadásban, én 

ezt kétségbe vonom. 
• A tervezés folyamán a szennyvízkezelést a Marcal mentén fokozott 

figyelemmel kellene kezelni. 
13. Bartal György: 

• A holt Marcal torkolati átjárhatósága benne van az anyagban. 
• Talán rosszul fogalmaztam, a víz folyamatosan emelkedik és kezdenek 

visszatérni olyan helyekre, ahonnan a bányászat miatt már jó ideje eltűnt 
14. Lajtman József: 

• Az összes műtárgyra gondoltam, nem csak a torkolatira, hanem végig a 
Marcalon, ez a VKI tervezésbe bele tartozik 

15. Bartal György: 
• Egyetértek vele, hogy az egész vízrendszert kel felülvizsgálni, ez a projetben 

benne van 
16. Kővári István (NYUDU-KTVF): 

• Lehet felmentést kérni a jó állapot alól indokolt esetben. A következő 
Fórumokra meg kellene hívni a nagy szennyezők képviselőit is. Ha itt 
lennének, felmetést kérhetnének magukra vonatkozóan. Ők azok, akik a 
leginkább rontják és veszélyeztetik a vízminőséget. 

 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
 

• A holt Marcalt visszafolyósításával, kotrásával újra élővé kellene tenni. 
• A Marcal vízgyűjtő teljes területén az átjárhatóságot javítani szükséges. 
• A hallépcsőkre szükség van, de mivel megvalósításuk költséges, pontos 

kijelölésükhöz előzetes felmérés szükséges. Kialakításukra EU-s pályázati források 
nyilnak meg a közeljövőben 

• A Marcal mentén igény van természetközeli területek visszaállítására 
• A partmenti sávok kialakítása is szükséges 
• A Tapolca medrébe visszatérő karsztvizek ismételt felszínre bukkanásával számolni 

kell a közeljövőben, ennek levezetéséről gondoskodni kell 
• A szennyvízkezelést a Marcal mentén is fokozottabban kellene figyelembe venni. 
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