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Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma az 1-16 Felső-Bácska 
tervezési alegységen 

Dátum: 2009.07.15. 10:00 

Helyszín: Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 14., EJF MGF 4. szekcióterem 

Facilitátor: Szabó Balázs 

Emlékezető 
készítő: 

Fülöp Gyula 

Előadók: Szabó Balázs (Respect Kft.), Csóka Zoltán műszaki igazgatóhelyettes 
főmérnök (Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), 
Váradi Zsolt csoportvezető (Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság) 

Résztvevők: Jelenléti ív (21 fő) 

Napirend: 09:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, frissítő, pogácsa várja a 
                       büfében) 
10:00 – 10:05 Köszöntő: Szabó Balázs, Respect Kft. 
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond Csóka Zoltán műszaki igazgatóhelyettes 
                       főmérnök, ADUKÖVIZIG 
10:10 – 10:15 Bevezető, program ismertetése: Szabó Balázs, Respect Kft. 
10:15 – 10:45 Javaslatok a Felső-Bácska tervezési alegységet érintő  
                       intézkedésekről  

Előadó: Váradi Zsolt csoportvezető, ADUKÖVIZIG 
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 

Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával 
(vélemények, kérdések és válaszok) 
Szakértők: az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság, 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. Schmidt Tamás (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság): 
• Mi alapján lettek kiválasztva a víztestek? Mert például a Földvári-tó és Riha-tó 

kimaradt. 
• Mindkét tó esetében a vízpótlás hosszú távon a legfontosabb kérdés. 

Földvári-tónál ez elsősorban személyi kérdés, egy szomszédos területtel 
rendelkező magánszemély hozzáállásától függ. A Riha-tó nehezebb eset, 
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mert belvízcsatornákon keresztül kap vízpótlást. Ennél a tónál megoldás lehet 
akár a Ferenc-csatornából történő pótlás is. Száraz évben ez a vízhiány akár 
a halfaunára is károsan hathat. 

• Válasz – Váradi Zsolt (ADUKÖVIZIG):  
o A Földvári-tó kimaradt az 50 hektáros méretkorlátozás miatt, 

igyekeztek visszahelyeztetni, de ezt nem sikerült megoldani. 
o Vízpótlás: ha műszakilag megoldható, akkor meg kell oldani. Riha-

tónál a szomszédos állattartó telep káros hatása nagyon meglátszik, 
de még a Karapancsain történő vízpótlással kapcsolatban is lennének 
kockázatok a pótlásnál: előbb a Karapancsai vizét kellene javítani (ne 
csak mezőgazdasági területekről szállítson tápanyagdús vizet), mert 
jelen állapotban emiatt csak rontana a tó vízminőségén, állapotán. 

 
2. Vajda Zoltán (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság): 

• A KNPI-hez eljuttatott táblázatban kevesebb intézkedés van felsorolva, mint 
az előadásban elhangzott, ennek mi az oka? 

• Válasz – Váradi Zsolt (ADUKÖVIZIG): 
o Az előadásban felsorolt intézkedések nem minden víztestre 

általánosan érvényesek, csak mindig az adott víztestre szólókat kell 
figyelembe venni. Ez a teljes intézkedéslista eddig folyamatosan 
változott a tervezés során. Ha a KNPI részéről egyéb, 
természetvédelmi igényeket célzó intézkedés igénye felmerül, akkor 
nyitottak ennek a megtárgyalására, beillesztésére. 

o Általános intézkedéseknél vannak olyanok, amelyeket a központi 
tervezők kiemelnek, mert összevontan országos szinten érvényesek. 

 
3. Kling István (ADUKÖVIZIG): 

• Megjegyzi, hogy a Riha-tó vízpótlása most is biztosítható két meglévő 
csatornán keresztül.  

 
4. Koch György (ADUKÖVIZIG): 

• Jellemzően azok ülnek itt, akik terveznek vagy kommunikációval foglalkoznak 
a VGT kapcsán. Nem sikerült megszólítani az érintetteket. A mai nap emiatt 
nem hozhat teljes eredményt, ezt mielőbb pótolni kell. Még egy, megismételt 
felhívással kell fordulni az érintettek felé, hogy tegyék meg az észrevételeit, 
pl. az interneten is. 

• Előző fórumukon sokkal szélesebb érdeklődő kör vett részt. Ez komoly 
tanulság a társadalmasítást végzők felé, ezen javítani kell. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
 

• Kimaradt víztestekre (Földvári-tó, Riha-tó) hívták fel a figyelmet.  
• Előzőekben említett tavak esetén a jelenlegitől jobb minőségű vízpótlás 

biztosítása a legfontosabb kérdés, amely megnyugtató és hosszú távú 
megoldása részletesebb elemzést igényel. 

• A tervben megjelenő intézkedések, azok listája további egyeztetést igényelne 
természetvédelmi szempontból. 

• A fórumra nem jöttek el az érintettek, ami komoly tanulság a szervezést 
végző, társadalmasítással foglalkozók számára. Újból lehetőséget kellene 
adni az érintettek számára, figyelmüket felhívni a véleménynyilvánítás egyéb 
lehetőségeire is. 
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