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Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-5 Bakonyér és Concó
alegységen
2009.07.15. 10:00
Városháza, nagyterem
Kisbér, Széchenyi út 2.
Kelen Gábor
Börcsök Áron
Kelen Gábor (Respect Kft.), Bartal György (ügyvezető, Vidra Kft – területi
tervező, egyeztetés alatt)
Jelenléti ív (23 fő)
09:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja.)
10:00 – 10:05 Köszöntő (levezető)
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, Kisbér
és 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 BAKONYÉR és a CONCÓ vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezési alegységen.
Előadó: Bartal György (ügyvezető, Vidra Kft – területi tervező, egyeztetés
alatt)
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,
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 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. Tóth Balázs (DINPI):
• Volt a tervben 4 változat a Duna meder süllyedésének megakadályozására. A
duzzasztás, mint alternatíva ne szerepeljen a tervben tekintettel arra, hogy ez
a lehetőség ellentmond a Natura 2000-es irányelvnek, ill. becsülhető, hogy
fokozottan védett, védett, közöttük endemikus fajok kipusztulását okozhatja az
érintett szakaszon. Ezen túlmenően ezt a problémát (medermélyülés) a
duzzasztás kizárólag csak ezen szakaszon oldaná meg.
A hordalékpótlás látszik a legjobb módszernek.
2. Lajtman József (Reflex Egyesület):
• Egyetértek az előtem szólóval.
• A medersűllyedés a Dunán nem érinti a Bakonyér és Concó területet,
legalábbis ezek medrénél inkább a feliszapolódás problémáját tapasztaltam.
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A kisvizeknél az átjáthatóság nem mindenhol megoldott, erre felhívnám a
figyelmet.
• A Zirci szennyvíztelep időszakonként elereszti a szennyvizét és ez erősen
szennyezi az élővizet. A többi szennyvíztelepnél is felül kellen vizsgálni ezt a
problémát.
• A Bakonyér alsó szakasza túl szabályozott.
3. Bartal György (Bartal György ügyvezető, Vidra Kft):
• A Zirci szennyvíztisztitó rekonstrukciója elkészül az idén és az átemelőt is
megpályázták, ez is várható, hogy elkészül hamarosan, ez javítani fog a
helyzeten.
4. Tóth Balázs:
• Azok a szennyvíztisztítók, amik vannak nem működnek megfelelően.
Törvénymódosításra lenne szükség: kelljen létesíteni egy olyan puffer
medencét, ami műszaki hiba vagy túlfolyás esetén tárolná a plusz szennyvizet
és nem az élővízbe vezetné. Ezt később megtisztítva lehetne beengedni a
vízfolyásba.
• Mosószer maradványokra, hormonokra nem tisztítanak a szennyvíztelepek és
ez emberre, élővilágra egyaránt káros. Egy tanulmány kimutatta, hogy egy
kutatott vízfolyásban a halak csak nőstények voltak, ami a
hormonszennyezésnek köszönhető. Van rá módszer, hogy ezeket is ki
lehessen szűrni (membrános).
5. Futó Lajos (polgármester, Tárkány):
• Kiegészítést tennék az ismertetőhöz. A 15 csatornázatlan településből 9 már a
második fordulóban van és így talán már jövőben ezek csatornázottakká
válnak.
• A szennyvíztisztítók által kibocsátott szennyvizet élő vizekbe juttatják - ez
közismert. A gyökérzónás rendszerek bár a mi éghajlatunkon nem megfelelők,
de alkalmasak lennének arra, hogy a kibocsátott tisztított szennyviz keresztül
menne még egy ilyen rendszeren mielőtt az élővízbe kerülne.
6. Bartal György:
• Benne van a tervben. A konzultációs anyag melléklete tartalmazza.
7. Futó Lajos:
• Kik kaptak erre a fórumra meghívót és mikor? Csodálkozom, hogy ilyen kevés
település képviselője jött el
8. Nagy Péter (Reflex Egyesület):
• A Kövizigekkel egyeztetett listát kiegészítve használtuk. Minden
önkormányzatot külön fel is hívtunk és jeleztük nekik a Fórumon való
részvételt. 200-nál több meghívót küldtünk ki. Újság cikk is megjelent.
9. Monori Márton (műszaki előadó Gönyü Polgármesteri Hivatal):
• Gönyü a Dunától 16 m-re fekszik és nincs csatornája.
• Én vásároltam egy kicsi, családi fordított ozmózison alapuló víztisztítót, az a
családot ellátja (150 ezer forint). Igen nagy membrán kellene a lakossági
szennyvíz tisztítására.
• Tavaly náluk készült magaspart megerősítés, de nem sokat ér – kár a pénzért.
10. Tóth Balázs:
• Elegendőnek tartják-e az önkéntes ösztönzésen alapuló rendszert? Szerintünk
nem elég.
• Prioritások meghatározásának hiánya aggályos. Mindenhol fel kellene állítani
prioritásokat.
11. Monori Márton:
• Gönyüi nyári gát területét valamikor sárosoknak hívták. Az EON-nak sok
gondja volt itt, de megcsinált itt az EON egy területet, rendezett, szép és
használható lett míg a másik természetes állapotban lévő mocsaras rész
elviselhetetlen. Ilyenkor olyan szagot áraszt, amit nem lehet elviselni. Ezzel
•
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azt akarom mondani, hogy az emberre is kellene gondolni a tervezés során,
nem csak a természetre
12. Sütheő László:
• A kavics visszatöltés a Dunába nem csak anyagi kérdés, hanem az is fontos,
hogy az árvíz áradó ágában nagy a hordalék elhordás, ilyenkor kellene
visszapótolni. Ilyenkor a legerősebb a Duna medermélyítése.
13. Gálné Chrenkó Nóra (ÉDU-Kövizig):
• A vízfolyások jellegéből adódnak ezen a területen a legtöbb problémák. A
többség időszakos vízfolyás. A vízhozamuk nagy része
szennyvízbevezetésből származik. A szennyvizek tisztítása, élővé tétele a
legfontosabb és megoldást igényel.
• Az Oroszlányi szennyvíztisztitóban működik membrános tisztítás. Nem olcsó,
de van és hatékony ez a technológia. Ennek is meg van a hátránya, mert
erősen tisztítja a vizet, kivesz belőle szinte mindent, legyen az élő vagy
élettelen.
14. Tóth Balázs:
• A jó ökológiai állapot elérésére kisvizeknél egyszeri kotrást javasol a terv. Ha
ez így megvalósúl akkor javaslom a speciális kotrást, ami óvja az élőhelyet is
(van ilyen módszer).
Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•
•
•
•

A duzzasztás,mint intézkedés a Natura 2000-es területeken ellentmond a Natura
2000-es irányelvnek
A kisebb és nagyobb szennyvíztelepek kibocsátása komolyan veszélyeztetik a
vízfolyások élővilágát
A gyökérzónás tisztítási eljárás alkalmazásának bevezetése a szennyvíztelepek
kifolyóinál
A települések csatornázottsága alacsony, de több település rövidesen csatornázottá
válik
A szennyvíztelepeken fordított ozmózis elvén működö tisztítási rendszert lehetne
meghonosítani
A Duna medersüllyedését meg kell állítani, erre több lehetőség is kínálkozik, pl a
kavics visszatöltés.
A vízfolyások jellegéből (időszakos vízfolyások) adódik a legtöbb probléma, ezért
nagyon fontos, hogy a vízfolyásokba vezetett (tisztított szenny-) víz már eleve jó
minőségű legyen
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