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 Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-18 
Nagykunság alegységen 

Dátum: 2009. július 23. 10:00 

Helyszín: Önkormányzati Hivatal díszterem 
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

Facilitátor: Henn Péter 

Emlékeztető készítő: Rumi Szabolcs 

Előadók: Henn Péter (Öko Zrt.), Kun Csaba tervező (KSK Mérnöki Kft.) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (49 fő) 

Napirend: 09:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
10:00 – 10:05 Megnyitó  
10:05 – 10:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben  
Előadó:   Henn Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium) 
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat 
megoldó intézkedésekre a Nagykunság vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezési alegységen 
Előadó: Kun Csaba tervező (KSK Mérnöki Kft.) 
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával 
(vélemények, kérdések és válaszok) 
Szakértők: A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az 
Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei 
11:40 – 12:00 Kávészünet 
12:00 – 12:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 
(folytatás) 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával  
12:50 – 13:00 Összefoglalás, a fórum zárása 

 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
Dr. Szabó Attila 
VCSM Zrt. 
 

A tervekben látta, hogy a 16 mesterséges halastó „jó ökológiai 
potenciál” minősítéssel szerepel, miközben ezek gazdasági 
hasznosítású, üzemi területek. Kérdezi, hogy miért kell ezekre az 
államnak pénzt fordítani? 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

A kérdés jó, a halastavak azért kerültek be, mert meghaladják azt 
az állóvízekre érvényes mérethatárt, ami fölött kötelező őket 
bevenni. Az az ökológiai potenciál lesz rájuk megállapítva, amellyel 
a gazdálkodó még el tudja érni a gazdasági célját. 2012-ben lehet, 
hogy ki fognak kerülni, vagy különböző ökológiai potenciállal 
kerülnek majd be. 
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A vízgyűjtő-gazdálkodási terv állásáról elmondja, hogy azt 
december 22-ig be kell fejezni. A különböző szervek véleményezik, 
miniszteri rendelet fog születni, nem mindegy, hogy mi fog 
bekerülni. Csak akkor lesznek források, ha valami a tervekben 
szerepel, minden intézkedésről meg kell majd magyarázni, hogy az 
a VKI irányába hat. 

Dr. Ducza Lajos 
alpolgármester 
Kisújszállás 

Kérdezi, hogy a most épülő nagykunsági Tisza-menti tározókról 
miért nem volt szó a programban. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Nem minden vízgazdálkodási probléma tartozik a VKI alá, így az 
árvízi védekezés sem. A térségben jelentős árvízi kockázatok 
vannak, így az árvízi irányelvek teljesülése elsődleges cél. A 
Kisköre-Szolnok-Csongrád Tisza-szakasz emiatt nem lehet 
természetes. A tározók azért nem szerepelnek itt, mert benne 
lesznek az árvízi kockázatkezelési tervekben. 

Szepesi Jenő 
Kö-Vi-Mg Biz. elnöke 
Kisújszállás 

2003-ban nyílt meg a szejkói, olasz tulajdonú sertéstelep, amellyel 
kapcsolatban felmerült, hogy szennyezi a felszín alatti vizeket. 
Állítólag a tulajdonosoknak 2009. augusztus 31-ig kellene 
rendbehozniuk a telepet. 
Megállapítja, hogy nincs pénz, ezért aztán itt tanácskozunk, meg 
fórumozunk, ahelyett, hogy a szakemberek csinálnának valamit, 
nem halad így semmi sem. 
A város csak 0,3-as arzénterhelésnek teszi ki a Kakat-csatornát, 
szerinte nem kellene túlzott mértékben figyelembe venni az uniós 
előírásokat. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Az erősen módosított Kakat-csatorna kettős működésű, a belvíz-
elvezetés és az öntözés a célja, de a VKI alapján biztosítani kell a 
jó ökológiai potenciált. Referencia-paraméterek lesznek a 
csatornákra az 5 élőlénytípusra, ha ezeket nem tudjuk teljesíteni, 
meg fogják Magyarországot büntetni, mivel ezt komolyan veszi az 
EU. Az intézkedéseket időben el lehet tolni derogációkkal, de 
2027-ig be kell őket fejezni. 
Elmondja, hogy amennyiben az említett sertéstelep veszélyezteti a 
felszín alatti vizeket, meg fogják büntetni. 

Urbán Tamás 
KÖTI-KTVF 

Az említett állattartó telep problémája szerinte nem a vízgyűjtő-
gazdálkodás legfontosabb problémája. Ha a Kakat-csatornán nem 
okozott jelentős szennyezést, akkor nem kell ekkora figyelmet 
fordítani rá. 
Nagyon nagy számú állattartó telep van, amire sok irányelv, és 
szigorú határidők vonatkoznak, hogy a mezőgazdasági és 
talajvédelmi határértékeket tudják teljesíteni. Az összes ilyen 
beruházás csak állami, vagy EU-s pályázattal történhet meg, a 
nagyobb veszéllyel járó telepek elsőbbséget élveznek. 
Kisújszálláson két nagy telep van, megvalósult egy olyan 
beruházás, hogy a ma elérhető legjobb technikai megoldásokkal 
üzemelnek. Kisújszálláson ilyen szempontból szerinte jó a helyzet. 

Oláh Miklós 
Nagykun 2000 Mg. Zrt. 

Kérdezi, hogy a tervezők milyen esélyt látnak a tervek 
megvalósulására. Betekintést nyerhetünk-e, hogy mennyibe kerül a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv? Milyen módon lehet csökkenteni a 
csatornák magas szervesanyag-terhelését? 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

A költségek felmérése zajlik, az Öko Zrt.-nél vizsgálják ezt, hogy mi 
mennyibe kerül. Nem lesz mindenre pénz, de az intézkedéseket 
sorba lehet állítani prioritás szerint, és valamekkora hányada 
biztosan meg fog valósulni. Nem csak az a cél, hogy a megjelölt 
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víztesteken jó legyen a potenciál, mivel ez egy vízgyűjtő-
gazdálkodási terv, a vízgyűjtők szintjén kell jól gazdálkodni. 
Nem tudja, hogy a tervezés mennyibe fog kerülni. Kiviteli tervek 
még nincsenek, csak célkitűzések. Amit azonban nem tűzünk ki, 
arra nem lehet majd pályázni. 
A koncentrált tápanyagok bevezetésének megoldására lesznek 
támogatások, a szennyvíz program folytatásaként. A szennyvíz-
problémák megoldását 2015-ig be kell fejezni. A szervesanyag-
terhelést megfelelő vízgazdálkodással, biomassza-eltávolítással, 
szakszerű fenntartással kell csökkenteni. A csatornák ne legyenek 
túlmélyítve, puffersávokat kell kialakítani, jó agrotechnikai 
gyakorlatot kell folytatni. Az egész vízgyűjtő jó ökológiai állapotát 
kell megvalósítani. 

Henn Péter 
facilitátor 

Maga a VKI tervezési folyamata a KEOP 2.5.0A számú pályázatán 
nyert pénzt, erről az NFÜ honlapján lehet bővebb információkhoz 
jutni. 

Dr. Szabó Attila 
VCSM Zrt. 

Az Alcsi-Holt-Tiszával kapcsolatban érdeklődik, hogy milyen 
intézkedéseket terveznek, és ezek mennyibe kerülnek. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Elkezdődött az eutrofizálódás, kérdés, hogy mennyire engedjük. 
Rendelkezik vízpótlással, de morfológiailag az egyik legrosszabb 
állapotú Holt-Tisza. Nem kell rá intézkedni, mert elvileg „jó” az 
állapota, de valójában rossz. 

Kun Csaba 
területi tervező 
KSK Mérnöki Kft. 

Ha adathiány van, akkor az állapotot nem lehet megállapítani, 
mivel becsülni nem lehet. A holtág ökológiai állapota szerinte jó, de 
a morfológiai állapota nem. 
A változtatások fájni fognak, hatéves ciklusokban újra kell vizsgálni  
ezeket, és nem csak a rosszat kell javítani, hanem a jót is meg kell 
őrizni.  

Huber Ferenc 
polgármester 
Fegyvernek 

A VKI-val kapcsolatban kérdezi, hogy hogyan lehet majd a kialakult 
állapotokat fenntartani. Nincs benne a tulajdonviszonyok 
rendezése, jogi problémák vannak, előírások vannak, pl. 10 
méteres védősáv, de ki fizet majd ezek miatt kártérítést? Ők 
befogadják a környékbeli összes vizet és ezért sem fizet senki. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Minden tagállam úgy tudja csak teljesíteni a VKI-t, ha a 
jogharmonizációt elvégzi. Az Öko Zrt. dolgozik ezeken a jogi 
változtatási javaslatokon, amik szükségesek a megvalósításhoz, 
ezeket 2015-ig meg kell hozni. A fenntartást nem támogatja az EU, 
ezt az érintett érdekkörnek, a társadalomnak kell megoldani, 
befizetni valamilyen módon. 

Hatvani Lajos 
polgármester 
Vezseny 

Szerinte a célba vett részletek jól vannak kidolgozva, de ha csak 
ezek szerepelhetnek az elkövetkező 20 évben, akkor a vízbázis 
bővítése miért nem szerepel? A változó klíma miatt szükséges 
lenne, pl. Ukrajna az EU-n kívül is foglalkozik ezzel, pedig senki 
sem kötelezi őket rá. 
Ha kímélő gazdálkodást akarnak folytatni, akkor szerinte az 
erdősítést kéne támogatni. Most a gyepgazdálkodást erőltetik, 
pedig ebből nincs haszon, a gyepi legeltetés már a múlté. 
Kérdezi, hogy mi a helyzet a csongrádi vízlépcsővel és a Duna-
Tisza-közi csatornával.  
Kérdezi, hogy a vízjárulék fizetése hogyan egyeztethető össze 
azzal, hogy piaci körülmények között kell a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervet megvalósítani. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

A csongrádi vízlépcső és a Duna-Tisza-közi csatorna kérdését 
tovább kell vizsgálni, ezek potenciálisan felmerülő lehetőségek. A 
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gyepgazdálkodás nem csak teher, a belvíz visszatartásnál van 
szerepe, ekkor ugyanis a belvizeket nem kell olyan gyorsan 
levezetni. 

Tóth Tamás 
KÖTI-KÖVIZIG 

A vízkészlet-járulék nem elsősorban adójellegű járulék, hanem 
eszköz is a vízkészlet-gazdálkodók kezében, hogy cselekedjenek, 
illetve a vízhasználókat takarékosságra ösztönzi. Az vízkészlet-
járulék és a piaci körülmények összeegyeztethetetlenségével 
bonyolult lenne foglalkozni, de szívesen meghallgatná az érveket. 

SZÜNET  
Oláh Miklós 
Nagykun 2000 Mg. Zrt. 

Egyetért abban, hogy amire nincs pénz, azt ne tervezzük, 
prioritizálni kell a terveket. A vizet, ami itt van, használni kell, és 
nem elereszteni. Szerinte a vízhasználatot terhelő járulékokat 
csökkenteni kellene, nem jó, hogy víztakarékossági projekteket 
propagálunk, ehelyett az kéne, hogy jól használjunk fel minél több 
vizet. 
A szervesanyag-terhelés szerinte nem elsődlegesen a műtrágya és 
az állati szerves anyag bemosódásából származik, ez egyre 
kevesebb. 
Elmondja, hogy ő az ország legnagyobb rizstermelőjénél dolgozik. 
Szerinte vizes élőhellyé kéne alakítani a rizsföldeket. A rizsföld 
szűrőként működik, ők nagyon jó minőségű vizeket csapolnak le, 
jobbat, mint ami a Villogó-belvízcsatornában folyik. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Szerinte a Villogó-csatornában jobb víz folyik. Ha túl gyorsan 
csapolják le a rizsföldet, sok lesz az iszapban a termőföld, akár a 
70-80%-ot is elérheti. Egyetért abban, hogy a vizeket tartsuk 
vissza, de nem mederben kell őket visszatartani, hanem 
oldaltározóban. A Kakaton nehéz megvalósítani a vízvisszatartást, 
mert az egyik oldalán még a belvizet kéne levezetni, míg a másik 
oldalon már öntöznének. 
Elmondja, hogy a VKI-val most egy koncepciót akarunk kialakítani, 
és arról konzultálunk, hogy egyetértünk-e a koncepcióban. Akarjuk-
e például, hogy a Kakat erősen módosított legyen, vagy akarjuk-e 
természetesebbé tenni, ezt kell itt eldönteni, és erről az EU-nak 
jelentést kell írni. 2012-től majd ezeknek a célkitűzéseknek az 
elérésére lehet majd pénzekre pályázni, és 2015-ig kell majd őket 
megvalósítani. 

Vajk Ödönné 
Dorádó 2001 Bt. 

Szerinte nagy káosz van a nyilvántartási rendszerben, próbáljanak 
egy országos számítógépes rendszert kialakítani 2015-ig. 
Kutatási eredmények szerint Európában Magyarországot fogja a 
leginkább érinteni a globális felmelegedés a következő 30 évben. 
2050-ig akár 49°C-ig is felmehet a hőmérséklet. A magyar Alföld 
nagyon fontos ökológiai értéke Európának, de jelenleg nincsenek 
meg hozzá a megfelelő vízgazdálkodási rendszerek. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

A nyilvántartás kérdése nem a VKI része, ezt más forrásból lehet 
megvalósítani. A globális felmelegedésről szerinte egyelőre nem 
bizonyított, hogy változásról, vagy változékonyságról van-e szó. A 
prognosztizált 30 éves időtávban egy exponenciális és egy ennél 
enyhébben emelkedő grafikon közé teszik a várható emelkedést, a 
legszélsőségesebb emelkedés megvalósulása esetén 
végkatasztrófa lesz. A szennyező elemek a légkörben nagyobb 
koncentrációban vannak jelen, de ennek ellenére vigyázni kell az 
ilyen megállapításokkal. Vannak jelek, hogy a területeink 
aszályosabbá válhatnak, nyilván a vízrajzi tényezők fontosak 
lesznek. 

Henn Péter Beolvassa a Varga Mátyás holtág-rehabilitációs szakreferens által 
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facilitátor készített anyagot (11 gépelt oldal) a Cibakházi-Holt-Tisza 
megmentéséről. Az említett holtág 262 ha összfelülettel 
rendelkezik, a legnagyobb ilyen típusú víztér, a Tisza 1856-ban 
megvalósított 78. sz. kanyarátvágásával a folyó bal parti, 
ármentesített területén keletkezett holtmeder. Komolyan romlik az 
állapota, nagyon sok apró magánterület van a partján, nádirtás, 
illegális stégek, belvíz-bevezetések vannak. Varga Mátyás írt a 
KVVM Zöld Pont Irodájának, és ők javasolták, hogy jelezze a 
problémát különböző fórumokon, így a jelen VKI egyeztető fórumon 
is. Az anyag írásbeli véleményként becsatolásra kerül. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Olvasták az anyagot, az abban javasolt intézkedésekkel zömében 
egyetértenek, egy részét már be is vették a VKI terveibe. 

Huber Ferenc 
polgármester 
Fegyvernek 

Elmondja, hogy a fegyverneki Alsóréti-Holt-Tisza három 
önkormányzat és egy mezőgazdasági Zrt. tulajdonában van. A 
kezelését a fegyverneki önkormányzat végzi, az üzemeltetést a 
vízmű, a halászati jog a halászati közösségé. Ha pályázatot 
írnának ki, Fegyvernek nem tudna elindulni, mert a nádasnak 20 
tulajdonosa van. Nagyon sok probléma van, ezért kérdezte, hogy 
lesz-e jogszabályi változás. 

Henn Péter 
fecilitátor 

Összefoglalóan megállapítja, hogy az összes fórum közül itt volt a 
legnagyobb létszám, 50 fő volt a teremben, minden szakterületről 
volt érdeklődő, és ez nagyon komoly érték. 

Háfra Mátyás 
KÖTI-KÖVIZIG 

Elmondja hogy a www.kotivizig.hu-n olvashatók lesznek a VKI-val 
kapcsolatos anyagok. 

Henn Péter 
facilitátor 

Köszöni mindenkinek a részvételt, felhívja a figyelmet az értékelő 
lapok kitöltésére, majd berekeszti a fórumot. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
 

• Felmerült, hogy miért vették be a tervekbe a halastavakat „jó ökológiai potenciál” 
minősítéssel, mikor ez azzal jár, hogy közpénzt kell rájuk költeni. A válaszban 
elhangzott, hogy a gazdasági hasznosítást még nem akadályozó, lehető legjobb 
ökológiai állapotot szeretnék elérni. 

• Többen az állattartó telepek szennyezésére hívták fel a figyelmet, ezzel kapcsolatban 
elmondásra került, hogy ezeket fokozatosan, a veszélyességük alapján prioritizálva 
fogják korszerűsíteni. 

• A Tisza mentén épülő árvíztározók nincsenek benne a VKI tervekben, mert az 
árvízvédelem nem tartozik a VKI alá, ezek az árvízvédelmi tervekben fognak 
szerepelni. 

• Kérdésként felmerült, hogy mennyibe kerül és miből finanszírozzák a VKI terveit és 
megvalósítását.  

• Felmerült a vízkészlet-járulék értelme, összeegyeztethetősége a piaci viszonyokkal. A 
járulék célja, hogy takarékosabb vízgazdálkodásra ösztönzi a vízhasználókat, és a 
befolyt összeget pedig a vízgazdálkodás teendőire lehet fordítani. 

• A klímaváltozás lehetséges hatásai is említésre kerültek, amelyek miatt különös 
fontossága lesz a vízgazdálkodási rendszereknek. 

• Ennek kapcsán említésre került a vízbázisok bővítésének szükségessége. 
• Beolvasásra került a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésével kapcsolatos javaslat 

(írásban a honlapon is közzétételre kerülő vélemény). 
• A kezelő önkormányzat ismertette a fegyverneki Alsóréti-Holt-Tisza problémáját, 

amelynél hasonlóan a cibakházihoz, a rendezetlen tulajdonviszonyok (nagy számú 
tulajdonos) nagyban nehezítik az intézkedést és a részvételt pályázatokon. 
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• Egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a jogi problémák orvoslása alapvető 
fontosságú. 

• A rizsföldekről levezetett vizek minőségével kapcsolatban ellentmondó álláspontok 
hangzottak el. 

• Egyes álláspontok szerint az erdősítés gazdaságosabb, ezért célravezetőbb, mint a 
gyepgazdálkodás erősítése. 
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