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 Emlékeztető 
 

Esemény: Szakmai egyeztetés az Alföld felszín alatti vizeiről, az állapotjavításukhoz 
tervezett intézkedésekről 

Dátum: 2009. 08. 31. 

Helyszín: Tudomány és Technika Háza 
5000 Szolnok Kossuth L. u. 4. 

Levezető: Sátor Balázs 

Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona 

Előadók: Virág Margit (Viziterv Environ Kft.), Gondárné Sőregi Katalin (Smaragd-
GSH),  Ungvári Gábor (Corvinus Egyetem),  Szőcs Teodóra (MÁFI), Deák 
József (GWIS Kft.), Simonffy Zoltán (MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport, BME), Dr. Török József (ATI-KÖVIZIG), Csegény József 
(FETI-KÖVIZIG), Dina Gábor (KÖR-KÖVIZIG) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (96 fő) 

Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
10:00 – 10:05 Megnyitó  
10:05 – 10:10 A felszín alatti víz a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben 
Előadó: Virág Margit, Viziterv Environ Kft. 
10:10 – 10:30 A felszín alatti víz mennyiségi állapota (Süllyedések, 
hasznosítható készlet: utánpótlódás és felszín alatti vizektől függő 
élőhelyek, készlethiányos területek és az okok. A főbb használók (lakosság, 
mezőgazdaság stb.) és a felszín alatti vizek állapota. Termálvízhasználatok 
speciális kérdései.) 
Előadó: Gondárné Sőregi Katalin, Smaragd-GSH, felkért hozzászóló: 
Ungvári Gábor, Corvinus Egyetem (szabályozási és finanszírozási 
kérdések) 
10:30 – 11:30 Párbeszéd, vita a tervezők, meghívott szakértők és 
jelenlévők részvételével 
11:30 – 11:45 Kávészünet 
11:45 – 12:05 A felszín alatti víz minőségi állapota (Természetes 
ivóvízminőségi problémák, diffúz szennyezés és nitrát-érzékeny területek, 
egyéb szennyezőforrások, ivóvízbázis-védelem).  
Előadó: Szőcs Teodóra, MÁFI és Deák József, felkért hozzászóló: Ungvári 
Gábor (szabályozási és finanszírozási kérdések).   
12:05 – 13:00 Párbeszéd, vita a tervezők, meghívott szakértők és 
jelenlévők részvételével 
13:00 – 14:00 Ebédszünet (büféebéd a helyszínen) 
14:00 – 14:50 A Duna-Tisza-közi Homokhátság területén a felszín alatti 
vizek mennyiségi és minőségi problémái és a javasolt intézkedések 
bemutatása és megvitatása a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők 
részvételével (vezeti: Busa Fekete Bertalan, ATI-KÖVIZIG) 
14:50 – 15:20 A Nyírség területén a felszín alatti vizek mennyiségi és 
minőségi problémái és a javasolt intézkedések bemutatása és megvitatása a 
tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők részvételével (vezeti: Béres 
Lászlóné, TI-KÖVIZIG, Virág Margit) 
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15:20 – 15:35 Kávészünet 
15:35 – 16:00 A Nyírség (folytatás) 
16:00 – 16:50 A Maros hordalékkúp területén a felszín alatti vizek 
mennyiségi és minőségi problémái és a javasolt intézkedések bemutatása és 
megvitatása a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők részvételével 
(vezeti: Dina Gábor, KÖR-KÖVIZIG) 
16:50-17:00 A fórum zárása 

 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
 
 
ELŐADÁS Virág Margit (Viziterv Environ Kft.) 
ELŐADÁS Gondárné Sőregi Katalin (Smaragd-GSH) 
Molnár Zsolt  
MTA ÖBKI 

Először gratulált a munkához, majd feltette a kérdést, hogy a magas 
talajvízszinttől függő ökoszisztémák lehatárolása hogyan történt. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Válaszolva az iménti kérdésre elmondta, hogy a becslés 
kidolgozásánál meghatározták azokat a területeket, ahol kapilláris 
úton megfelelő mennyiségű talajvíz jut el a gyökérzónába. Ha ez a víz 
nem elegendő vagy nincs, akkor átalakul az ökoszisztéma. Különböző 
talajtípusokra végeztek vizsgálatokat figyelembe véve a 
talajvízállásokat és különböző növényborítottságot is.  
Ezt követően bemutatott egy ábrát a k potenciális FAVÖKO 
területekről és hangsúlyozta, hogy ennek tájökológiai szerepe van. . 
Lokálisan nem nehéz javítani a FAVÖKO-k állapotát, ha a nagyobb 
térség állapota nem megfelelő.  A víztest szintű vízigény becslésekor 
csak a terület  30%-át vették figyelembe.  

Margóczi Katalin 
SZTE Ökológiai Tanszék 

Az előadásban elhangzott a kérdés, hogy miért fontos a FAVÖKO. 
Erre az volt a válasz – szintén az előadás szerint – hogy a VKI előírja. 
Véleménye szerint, ha ezt a kérdést így fogjuk fel, akkor konfliktus 
lesz a természetvédelem és az emberek között. Úgy gondolja, hogy a 
FAVÖKO az emberek számára is fontos, hiszen egy adott táj 
fennmaradása is ettől függ. 
Elmondta, hogy a kutatásaik során azt tapasztalták, hogy az emberek 
tisztában vannak azzal, hogy szükség van a felszín alatti vizekre. 
Tehát a velük való foglalkozás nem külső kényszer, már csak azért 
sem, mivel ezek indikátorai a táj egészségének. 

Gondárné Sőregi Katalin 
Smaragd-GSH 

Egyet ért az iménti felszólalóval, hozzátette azonban, hogy igaz, hogy 
a területen élőknek fontos a FAVÖKO, mégis konfliktus alakulhat ki, 
ha a vízkivételek korlátázására lesz szükség.    

Sátor Balázs 
levezető 

Ki az aki ellenérdekeltté válik? 

Gondárné Sőregi Katalin 
Smaragd-GSH 

A későbbiekben kiderül. 

Tóth György 
MÁFI 

Véleménye szerint a fentebb is említett 30% akár lehetne több is és 
kevesebb is. Kíváncsi az érdekeltek véleményére, hogy szerintük 
mely területek essenek bele ebbe a 30%-ba. Figyelembe vettük-e 
ezzel kapcsolatban a klímaváltozást, hiszen ezek a területek akár 
génbankként is működhetnek. 

Molnár Zsolt  
MTA ÖBKI 

A bioindikációval kapcsolatban elmondta, hogy a felszín alatti 
vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák, a lápi és sziki élőhelyek 
olyan területek, ahol a növényzet jelzi, hogy hol éri el a kapilláris 
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szintet.  
Elmondta, hogy a MÉTA (Magyarország Élőhely-térképezésének 
Adatbázisa) ezeket a felszín alatti víztől függő élőhelyeket is 
tartalmazza, amely a tervezéshez rendelkezésre áll. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Elmondta, hogy a további tervezéshez fontos alapot adhat a MÉTA, 
ezért figyelembe kell venni. Elmondta, hogy a felszín alatti vizek 
helyzete nem mindenütt megfelelő. A  kérdés pedig az, hogy hogyan 
határozzuk meg a célállapotot.  Fontos, hogy egy-egy nagyobb 
területen milyen összesített vízkészletet kapunk, és ezt hogyan és hol 
termeljük ki. Ismerjük az érzékeny területeket, amelyeken a 
vízkivételt vissza kell fogni. Az eddig felvázolt becsléseket 
kiindulásnak, lokális ismeretekkel kibővített, de globális 
adathalmaznak kell tekinteni. 

Ungvári Gábor 
Corvinus Egyetem 

Elmondta, hogy fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk a tájhasználatot a 
víz körforgásának megfelelően irányítani. A többször emlegetett 30% 
a társadalmi közjószintekkel van összefüggésben. Ennek kapcsán 
pedig inkább az alkalmazkodás folyamata a kérdés, nem pedig a 
konfliktus. 

Béres Lászlóné 
TI-KÖVIZIG 

Elmondta azt a debreceni példát, hogy régen a nagy mennyiségű 
vízkivétel miatt hatalmas depresszió alakult ki. Mára ez a depresszió 
mérséklődött, amire az utóbbi 20 évből vannak adatok. Ezek 
tanulmányozásával megtudhatjuk azt, hogy egy ekkora depresszió 
hogyan tud feltöltődni. Ezért fontos lenne a jövőre nézve a 
vízműveket is bevonni a monitoringba. 

Dr. Pekár Ferenc 
HAKI 

Először több kritikát fogalmazott meg. Elmondta, hogy nem 
szerencsés, hogy a programot a kiadottakhoz képest alapjaiban 
megváltoztatták, hiszen sokan a program szerint jöttek el. Továbbá 
megjegyezte, hogy kicsi a terem, ezért nincs levegő, és így nem lehet 
alkotó munkát végezni. 
Elmondta, hogy nem érti, hogy hogyan lehet kapcsolatban a 2000-
2500 m mélyen lévő termálvíz más, sokkal sekélyebben elhelyezkedő 
víztesttel, mint pl. az ivóvíztesttel.  
A víztestek felhasználásával kapcsolatban elhangzott, hogy ezek a 
vízkészletek főként a csapadék beszivárgásából jönnek létre. Azonban 
úgy gondolja, hogy ez a termálvizek esetében más módon történik. 
Megjegyezte, hogy elhangzott, hogy a termálvíz visszasajtolását 
támogatni kell, azonban hiányolja ennek az indoklását. Ezeknek a 
vizeknek kicsi a visszapótlódási arányuk. Elmondta, hogy az 
energiafelhasználás szempontjából ugyanazok a keretek érvényesek, 
mint más felhasználáskor. Ugyanakkor ez jogszabályi ellentmondást 
jelent, hiszen csak az újonnan létesített kutak esetében van előírva a 
visszasajtolási kötelezettség. 

Tóth György 
MÁFI 

Reagálva Dr. Pekár Ferenc szavaira elmondta, hogy az alföldi 
termálvizek valóban a csapadékból pótlódnak. Ezt több vizsgálat is 
alátámasztja. Van ugyan egy olyan agyagos mélyrész, ahonnan sós 
vizek is táplálják ezeket a víztesteket, azonban ez az Alföldön csupán 
csak 5-10 %-át adja a termálvíz-készletnek, a maradék gravitációs 
eredetű. Elmondta, hogy ezen víztestek kitermelésére modellek 
vannak, ha nagyon mélyen van a vízszint, esetleg nem éri meg 
kitermelni. 

Ányos József 
MAVÍZ 
Debreceni Vízmű Zrt. 

Az elkészült anyagokban arra hívta fel a figyelmet, hogy ne 
tekintsünk mindent statikusnak és örök érvényűnek. Erre nagyon jó 
példa a Béres Lászlóné által említett debreceni helyzet.  
Véleménye szerint kidobott pénz az az összeg  amit a 
vízbázisvédelemre költünk akkor, ha nincsenek egyértelműen 
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megnevezve a felelősök és a kezelők.  
A Magyar Víziközmű Szövetség álláspontja szerint a vízkészlet-
használati járulékból központosítva kellene megoldani a 
vízbázisvédelmet, hogy az ne a vízművek anyagi helyzetétől függjön, 
hanem azok kaphassák meg a pénzt, akik képesek ellátni a feladatot. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

A termálvíz visszasajtolásának költségeivel kapcsolatban elmondta, 
hogy alapvető probléma, hogy nem egyértelmű az újrahasznosítás 
kérdése, hiszen az új kutak helyzete más mint a régieké.  
A közgazdasági háttér célja, hogy azonos versenykörülményeket 
teremtsen, tehát a visszasajtolást ne büntetésként fogjuk fel, hanem 
lehetőségként, ami további használatokat tehet lehetővé. 

SZÜNET  
ELŐADÁS  Szőcs Teodóra (MÁFI), Deák József (GWIS Kft.) 
Liebe Pál  
VITUKI 

A nitrát-érzékeny területek kijelölésének elsődleges legfontosabb 
szempontja a vízkészletek szempontjából értékes (érzékeny) területek 
megóvása volt. A nitrát-irányelv azonban az 50 mg/l-t szabja meg 
határértékként.. 

Csányi György 
Magyar Agrárkamara 
tanácsadója 

Elmondta, hogy a nitrát erősebb összefüggésben van a műtrágyával, 
mint a szerves trágyával, a jogszabályok viszont a szervesre 
vonatkoznak. Emellett a gazdálkodóknak pénzügyi érdekeik is 
fűződnek a műtrágya kijuttatásához. Ez azonban hagy némi 
kívánnivalót maga után. A probléma hatósági oldalú megközelítése 
helyett országos, átfogó intézkedésekre lenne szükség. 

Béres Lászlóné 
TI-KÖVIZIG 

Nem ért egyet az előadásban elhangzottakkal: ahol az ammónia, a 
nitrit és a nitrát is jelen vannak a felszín alatti vizekben, ott nem 
beszélhetünk pusztán természetes eredetű szennyezésről. 

Szőcs Teodóra  
MÁFI 

Egyetért, de hangsúlyozta, hogy az Alföldön jelentős a természetes 
eredetű ammónium-, és csupán a területek 20%-ánál beszélhetünk 
humán eredetűről. 

Deák József  
GWIS Kft. 

Elmondta, hogy 20 évvel ezelőtt vizsgálták a felszín alatti vizekben 
található nitrogén eredetét. A  reduktív környezet miatt általános a 
természetes eredet.  Természetesen egyetért azzal a felszólalással, 
hogy ahol a nitrit, a nitrát és az ammónia együttesen van jelen, ott 
nem beszélhetünk természetes eredetről. 
Elmondta, hogy az emberek eltérő módon  használják fel a trágyát. 
Általában keveset, de  akad 20-30%, elsősorban a tehetősebbek, akik 
a szükségesnél lényegesen több műtrágyát juttatnak ki. Ezzel a 
környezetet károsítása mellett a saját pénztárcájukat is megkárosítják. 
Ennek szabályozása a mezőgazdasági ágazat feladata lenne. 
A nitrát-érzékeny és -szennyezett területek kijelölése hazánkban 
árnyaltabb, , mint, amit az EU-s előírások megkövetelnek.  

Tahy Ágnes 
VKKI 

A Csányi György által elmondottakra reagálva kifejtette, hogy 
felvetődött, hogy ne a trágyából történő biogáz előállítását 
támogassák, hanem a kevesebb műtrágya-használatot és a szerves 
trágya megfelelő kihelyezését és szétterítését. 

ELŐADÁS  Simonffy Zoltán (MTA Vízgazdálkodási Kutatócsoport, BME) 
Deák József  
GWIS Kft. 

A monitoringgal kapcsolatban elmondta, hogy a mezőgazdaságnak és 
a környezetvédelemnek együtt kellene működnie, hiszen az 
értékelésnél nagy problémát jelent, hogy nem ismert a mérőpontok 
körüli művelés. 

Ányos József 
MAVÍZ 
Debreceni Vízmű Zrt. 

Az intézkedési csomaggal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, 
hogy a települési víziközmű szolgáltatók jogai és feladatai nincsenek 
jogszabályban rögzítve.  
Hangsúlyozta, hogy ki kell mondani, hogy az Ivóvízminőség-javító 
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Programot fel kell függeszteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
Szennyvízprogramból kimaradtak  a szennyvíziszapot és a folyékony 
hulladékot érintő kérdések. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Elmondta, hogy a háttéranyagok bemutatására itt nincs lehetőség. 
Hangsúlyozta, hogy a vízi közművekre vonatkozó törvényt meg kell 
alkotni.   
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyvíziszap elhelyezésének 
kérdése szerepel az intézkedési programban. 
Elmondta, hogy az önkormányzatokat érintő problémákkal külön 
tematikus egyeztetésen is foglalkoznak majd. 

EBÉDSZÜNET  
ELŐADÁS Dr. Török József (ATI-KÖVIZIG) 
Margóczi Katalin 
SZTE Ökológiai Tanszék 

Elmondta, hogy a Duna-Tisza-közi Homokhátság területének 
természetes vegetációit kutatja. A semlyékek szerepe 
kulcsfontosságú. Végeztek tájtörténeti elemzéseket is, ezek alapján 
kiderült, hogy a semlyékek gyepterületek voltak, a talajvízszint 
csökkenését megelőzően pedig volt bennük víz. Napjainkban azonban 
csatornák kötik össze őket, amelyek levezetik belőlük a vizet. A 
zsilipek és a tiltók tönkrementek, pedig ha a semlyékekben van víz, 
akkor a környező mezőgazdasági területeken is jobbak a feltételek. 
Kérdezi, hogy a tervezett intézkedések alatt belvízelvezetést kell-e 
érteni. Nem találkozott a belvízelvezési módszerek 
megváltoztatásának tervével, amelyek megakadályoznák az elfolyást. 

Dr. Török József  
ATI-KÖVIZIG 

Elmondta, hogy fontos meghatározni a FAVÖKO-k célállapotát.A 
megfelelő működtetéshez szükséges műtárgyak helyre lesznek állítva 
és megfelelően működtetve lesznek, amint gazdaságilag ez 
lehetséges. 

Balla Iván 
Magyar Agrárkamara 

Csatlakozik a Margóczi Katalin által elmondottakhoz. Elmondása 
szerint a semlyékekben mindig volt víz az utóbbi évtizedet kivéve.  
Véleménye szerint csak ott lehet vízgazdálkodást folytatni, ahol 
megvan a megfelelő technikai és jogi háttér. Ki kell jelölni a vízjárta 
területeket és ennek a kijelölésnek törvényileg érvényt kell szerezni. 
Természetesen tisztában van azzal, hogy a korszerű létesítmények és 
azok üzemeltetése is pénzbe kerül. 

Balogh Péter 
Szövetség az Élő Tiszáért 

Elmondta, hogy nem kell tartani a területen túlzott vízbőségtől. A 
buckaközi mélyüléseknek az a feladatuk, hogy megtartsák a vizet. 
Hangsúlyozta, hogy a semlyékek nemcsak az élővilágnak fontosak, 
hanem az embernek is. Kíváncsi volt, hogy sikerült-e kimutatni, hogy 
a korábbi vízlevezető gyakorlatnak van-e köze a jelenlegi 
vízhiányhoz. 
Számára nem volt meggyőző az intézkedési csomag: nem érti, hogy 
mik azok, amiknek 2015-re jó lesz az állapotuk, mikor most ilyen 
rossz a helyzet. 

Dr. Török József  
ATI-KÖVIZIG 

Reagálva az iméntiekre elmondta, hogy ahol annak idején a 
szükségesnél nagyobb csatornák épültek, ott van összefüggés a 
vízelvezetés és a jelenlegi vízhiány között. Megosztottak a 
vélemények a tekintetben, hogy az éghajlati változások 
nagyságrendileg 80-85%-os hatással lennének a vízszintcsökkenésre 
és csak a maradék 15-20% lenne antropogén eredetű, azaz a 
különböző vízkivételek, túlzott erdősítések, a csatornák helytelen 
megépítése és használata. 
Amikor ott van a víz a gazda területén , akkor az a legfontosabb, hogy 
levezessük onnan, amikor nincs, akkor pedig pótolni kellene. Ezt az 
ellentmondást kell egy helyes vízgazdálkodás megválasztásával 
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feloldani és a legjobb körülményeket biztosítani. 
Deák József  
GWIS Kft. 

Elmondta, hogy 10-15 éve vizsgálták a felszín alatti vizek forgalmát. 
Azt tapasztalták, hogy a talajvízszint süllyedése a Homokhátság 
legmagasabb részein, azon belül is a buckákon volt a legjelentősebb. 
Ezzel összefüggésben van az, hogy a semlyékekben van-e víz. Ha 
van, akkor kevesebb víz folyik el a dombokról, és a talajvízszint a 
buckákon is magasabb. 

Bíró Marianna 
MTA ÖBKI 

Elmondta, hogy a Duna-Tisza-közén összetett vízáramlási rendszer 
működik, ami egyedülállónak tekinthető. Ha ez nem működik, akkor 
a közepes és a regionális szintű áramlásokkal is gond lehet. Ami 
menthető, az a kiáramlási terület, ahol a rendszer tehetetlenségéből 
adódóan még megvan a megfelelő vízszint.. Ezen a területen meg 
kellene tartani a vizet, az elvezetést pedig megszüntetni. A mérleg 
egyik serpenyőjében az egyedi gazdasági érdekek, a másikban pedig a 
közösségi érdekek állnak. Meg kell tanulni alkalmazkodni. Ugyanez a 
helyzet az egyedi kicsi halas- és öntözőtavakkal. Ezeket meg kell 
szüntetni, mivel ezek a talajvizet leszívják és hihetetlen átalakulást 
jelentenek botanikailag. Az utolsó órában vagyunk! 

Figeczky Gábor 
WWF Magyarország 

Örül, hogy a jelenlévők hasonló nyelvet beszélnek. Felvetette a 
kérdést, hogy a tervezők miként viszonyulnak a Duna-Tisza-csatorna 
kérdéséhez. Elfogadják-e, hogy a Duna-Tisza csatorna tervét a 
mérvadó szakmai vélemények egyértelműen elvetik, mivel a 
tudományos szempontból megalapozott álláspont szerint nem javítaná 
a homokhátságon a vízháztartás helyzetét, hanem rontaná azt? 

Balogh Péter 
Szövetség az Élő Tiszáért 

Még egyszer hangsúlyozta, hogy azért, hogy a táj élhető maradjon, 
fontos lenne, hogy a semlyékekben legyen víz. Ahol a víz természetes 
módon előfordul a felszínen,  ott nem kellene szántóművelést 
folytatni. Kíváncsi, hogy felmerült-e az a kérdés valakiben, hogy 
melyik van jobb helyen: a víz a mederben, vagy a szántó a mederben? 

Tóth György 
MÁFI 

Régen a vízgazdálkodási stratégia egy egyirányú utca volt; nehézkes 
most az átállás. Véleménye szerint bizonyos kérdéseket passzív 
módon is meg lehetne oldani.  
Elmondta, hogy erőteljesen termeljük ki a hideg- és a termálvíz-
készleteket egyaránt. A Homokhátság területén nem tudjuk pótolni az 
ivóvíz-kitermelést. Komolyan végig kell gondolnunk a 
vízgazdálkodást. 

Gondárné Sőregi Katalin 
Smaragd-GSH 

Megjegyezte, hogy különböző mezőgazdasági művelési módszerekkel 
is lehet hatni a vízháztartásra. Ma már tudunk figyelni a 
természetvédelemre is. A VKI nem a szélsőséges helyzeteket veszi 
figyelembe, hanem a társadalom érdekeit. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Elmondta, hogy a tervezésben nem tartunk a végén, még most folynak 
egyeztetések a VIZIG-ek és a Nemzeti Parkok között  a védett 
területekkel és a tájökológiai szempontokkal, valamint a 
belvízrendszer átalakításával és a belvízelvezetéssel kapcsolatban. Ez 
utóbbi nem jelenti azt, hogy ha a tábláról el is vezetik a vizet, azt a 
területről is el kell vezetni.  A belvízelvezetésben a vízvisszatartás 
szempontjainak érvényesítésével külön intézkedés foglalkozik.  
A Duna-Tisza-csatornával kapcsolatosan elmondta, hogy a VGT nem 
a felvetett szempontból tekinti a problémát.. Megszabott 
követelmények vannak az ilyen jellegű beruházásokkal kapcsolatban. 
Az új fejlesztéseket úgy kell kezelni, mint azokat, amelyek az emberi 
igények kiszolgálására már korábban létrejöttek, mint pl. a jelenlegi 
vízpótló rendszereink. A kérdés az, hogy milyen célra kívánjuk ezeket 
a beruházásokat megvalósítani, milyen kiemelt fontosságú emberi 
igényt elégít ki. Ilyen lehet pl. az öntözés vagy hajózás vagy 
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vízvisszatartás. Ha más módon ezek az emberi igények nem 
elégíthetőek ki, vagy csak nagyon drágán, akkor lehetséges a jó 
állapot követelményeivel ellentétes beruházások megvalósítása is. Az 
ilyen típusú beruházások esetében a jó ökológiai potenciál elérése a 
fontos, csakúgy, mint a negatív környezeti hatások csökkentése. 
Lényeges, hogy a beruházás a jelenlegi állapotokat nem ronthatja 
jelentősen, különösen, ha létezik más megoldás is. Az ilyen jellegű 
beruházásokat mindig szigorúan meg kell indokolni az EU felé. A 
fentieknek nem megfelelő beruházások nem csúszhatnak át ezen a 
rostán.  

Csizmazia Pál 
DTCS Zrt. 

Kérdésként tette fel, hogy a „Beszédes terv” által meghatározott célok 
között szereplő 50m3/s vízutánpótlás szükséges-e a Homokhátság 
életben tartásához, valamint, igaz-e az, hogy ha nem történik 
beavatkozás, akkor az életfeltételek megszűnnek? 

Madár Henrietta 
Nyírségi VGT 

Véleménye szerint sok támadás éri a vízgazdálkodókat. 200 évvel 
ezelőtt, az akkori célokhoz az akkor elvégzett intézkedések voltak 
célravezetők. Prioritásokat kell meghatározni: fenntartsuk-e a 
gazdálkodást? A belvízelvezető-rendszer felülvizsgálata szükséges. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a gazdák termelni szeretnének, és ahol 
szántó van, ott nem lehet vizet visszatartani. 

Ungvári Gábor 
Corvinus Egyetem 

Felhívta a figyelmet az EU agrártámogatási rendszerére. Erre építve a 
kritikus területek művelésben tarthatók, a művelési ág 
megváltoztatásával. Ebben a helyzetben a gazdáknak is tudniuk kell 
alkalmazkodni. 
Az előadásban elhangzott modellezéssel kapcsolatban megkérdezte, 
hogy a vizsgálatnál mik lettek figyelembe véve. 

Dr. Török József  
ATI-KÖVIZIG 

Válaszolva az iménti kérdésre elmondta, hogy a modellel a Hátság 
déli részét vizsgálták a vajdasági területekkel együtt. Erre a területre 
állapították meg a következtetéseket, amelyeket az egész Hátságra 
érvényesnek tekintenek. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

A vízpótlással kapcsolatban elmondta, hogy a ’80-as évek közepe és a 
'90-es évek közepe között  a talajvízszint süllyedése alapján 
megállapított vízmérleg-hiány éves átlagban kb. 150 millió m3 volt, , 
ami 5 m3/s-nak felel meg. Jelenleg a vízháztartás nagyjából 
egyensúlyban van. Ha ugyanolyan  ütemben akarnánk emelni a 
vízszintet, mint ahogy súllyedt  - ami nem eldöntött kérdés -  akkor 
tehát átlagosan 5  m3/s mennyiségű többletre lenne szükség, amely 
körülbelül a kétszerese a jelenlegi ivóvízkivitelnek. Enélkül a többlet 
nélkül a helyzet legfeljebb csak lokálisan javítható (arra alkalmas 
területeken), regionálisan nem. 

ELŐADÁS  Csegény József (FETI-KÖVIZIG) 
Béres Lászlóné 
TI-KÖVIZIG 

Hozzászólásában elmondta, hogy a Nyírségre vonatkozó vízföldtani 
elemzések során megállapították, hogy a vízfolyások a szerkezeti 
törések mentén alakultak ki. A Nyírségben a vízfolyások a 
dombtetőkön erednek, ami csak úgy lehetséges, ha a Kárpátokban 
leáramló vizek itt bukkannak újra a felszínre. Felmerül tehát, hogy a 
Duna-Tisza-közi Homokhátság ökoszisztémájának problémája is nem 
abból adódik-e, hogy a Kárpátokban létrehozott víztározók miatt 
csökkent a beszivárgás. Érdemes lenne regionális vizsgálatot 
folytatni, hiszen a már említett debreceni példa kapcsán is a határ 
menti kutak hamarabb helyreálltak. 

Molnár Zsolt  
MTA ÖBKI 

Megjegyezte, hogy a VKI olyan súlyú változásokat generál, mint 
amilyenek anno Széchenyiék korában zajlottak. Felhívta a figyelmet, 
hogy az éghajlatváltozás hatására a mostaninál sokkal nagyobb 



  VGT társadalmi vitafórum 
 

8 

vízhiánnyal kell számolni. Kevésnek tartja a vízvisszatartással és a 
vízpazarlással kapcsolatos felvetéseket. Ha nem csökken az illegális 
vízkitermelés, akkor a beavatkozások el fognak homályosulni a 
klímaváltozás miatt. Úgy gondolja, hogy előre kéne gondolkodnunk 
50 évet és onnan visszafejteni a mostani tervezést. 

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Reagálva az iméntiekre elmondta, hogy megbecsülték az illegális 
vízhasználatok mértékét. Ez a Duna–Tisza közén az ivóvízkivétel 
fele, a Tisza északi és déli szakaszán nagyjából megegyezik az 
ivóvízkivétellel, a Hajdúságon, a Hortobágyon és a Maros-
Hordalékkúpon nagyjából az 1/3-a.  is Ezek az értékek jelentősek. 

Gondárné Sőregi Katalin 
Smaragd-GSH 

Megjegyezte, hogy senki nem azért termel vizet, hogy elfolyassa. A 
legtöbb illegálisan használt vizet locsolásra vagy öntözésre fordítják. 

Molnár Zsolt  
MTA ÖBKI 

Ha az emberek tisztában lennének azzal, hogy mennyibe kerül az 
általuk illegálisan használt víz és esetleg még fizetniük is kéne érte, 
akkor csökkenhetne ezek mennyisége. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

Fontos, hogy első körben az engedély nélküli használatok kell 
megszüntetni és amennyiben szükséges, korlátozni a legálisokat. Az 
államigazgatásnak jelen pillanatban nincsen kapacitása az engedély 
nélküli használatok visszaszorítására. Elmondása szerint ezt az 
intézkedést félve írták be a tervbe, mivel ezt akkor végre is kell 
hajtani, azonban technikailag még nem tudják, hogy hogyan is 
történhetne ez. 

Madár Henrietta 
Nyírségi VGT 

Megemlítette, hogy a nyírségi csatornák többsége mesterségesen 
létrehozott vízfolyás, amelyeknek a története bárki számára 
hozzáférhető. 

SZÜNET  
Deák József  
GWIS Kft. 

Elmondta, hogy az illegális kutak nem csak mennyiségi, de minőségi 
problémákat is jelentenek, mivel ezeket primitív módszerekkel 
hozzák létre. Gyakran ejtőaknaként működnek, a talajvízben található 
szennyezést a rétegvízbe juttatják. Nagyon fontos a megszüntetésük.  

Sátor Balázs 
levezető 

Mennyire tudják az emberek, hogy ezek a kutak illegálisak? 

Deák József  
GWIS Kft. 

20-30 éve minden településnek kellett volna vezetnie egy 
egyszerűsített vízföldtani naplót ezekről a kutakról. Ez egyedül 
Szentesen valósult meg. Félnek az emberek, hogy megadóztatják 
őket. Ha legálisan működtetnék, akkor már a létrehozásuk is az 
államnak lenne bevétel. 

ELŐADÁS   Dina Gábor (KÖR-KÖVIZIG) 
Tóth György 
MÁFI 

Feltette a kérdést, hogy a felsorolt intézkedések közül melyek azok, 
amelyek meg is fognak valósulni. Miben a legpesszimistábbak a 
szakértők? 

Csegény József  
FETI-KÖVIZIG 

Véleménye szerint a területi vízvisszatartásban rejlik a legnagyobb 
kockázat, mivel ezt elvileg mindenki támogatja, de a gyakorlatban a 
vízvisszatartásra alkalmas terület gazdájának támogatására van 
szükség, ami csak ritkán valósul meg.  

Dina Gábor  
KÖR-KÖVIZIG 

Mivel az ivóvízellátás biztosítása állami feladat, ezért nem lehet 
ennek korlátozásával biztosítani a megfelelő FAVÖKO-t. Az 
engedély nélküli vízhasználatok felderítése nagyon nehéz, az illegális 
kutak eltömedékelése is költséges. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

Véleménye szerint a szennyvízprogramról kevés szó esett. A felszín 
alatti vizekkel foglalkozó szakemberek örülnek, hogy a települések 
csatornázottsága javult, azonban a felszíni vízzel foglalkozók 
kevésbé. A tisztított szennyvizek 90%-a ugyanis a vízfolyásokba 
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kerül. A probléma az, hogy a felszín alól kitermeljük és bevezetjük a 
felszíniekbe ahelyett, hogy megpróbálnánk helyben tartani. 
Különösen a természetvédelem felől érkezett ilyen kérés, hogy ne 
vezessük a tisztított szennyvizet védett és érzékeny területeken 
keresztül, hanem tartsuk helyben. 

Balla Iván 
Magyar Agrárkamara 

Véleménye szerint a vizek helyben tartásához a megfelelő jogi háttér 
is szükséges. A helyben tartás nyilván pénzbe kerül, azonban ez 
közösségi érdek.  
Az illegális vízhasználatokkal kapcsolatban meg kell próbálni azt a 
módszert, hogy aki bejelenti, hogy van ilyen kútja, az a későbbiekben 
más úton kapjon ezek helyett vizet. Ez nyilván politikai kérdés is lesz. 
Nem szabad elfelejteni, hogy szakmai érdekeket kell képviselnünk, 
nem a pénzügyi korlátokat: nem tudunk 2027-re prognosztizálni, 
mikor a kormányváltások után sem tudjuk, hogy mi fog következni. 
Jól működő vízrendszerek kellenek, amikkel vissza lehet tartani a 
vizet, vagy ha arra van szükség, el is lehet vezetni. Vannak XXI. 
századi technikák, nem kell mindenhol ragaszkodni a gravitációs 
módszerhez, használni kell a korszerű technikai megoldásokat is. 

Margóczi Katalin 
SZTE Ökológiai Tanszék 

Az előadásban elhangzott potenciális FAVÖKO-val kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a Kígyósi Puszta területének északi részén mocsár 
van, míg az előadásban ennek az ellenkezője hangzott el. 

Dina Gábor  
KÖR-KÖVIZIG 

Válaszolva az iménti észrevételre elmondta, hogy az információk a 
Nemzeti Parktól származnak. A probléma ezen a területen az, hogy 
nagyon sok csatorna érinti, amelyek levezetik innen a vizet, az 
elhangzottak erre vonatkoztak.  

Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Megjegyezte, hogy sajnos a talajvíztérképek sem tökéletesek, és nagy 
léptékben készültek, ezért előfordulhatnak kisebb tévedések. 

Rung Attila 
Békés Megyei Vízművek 
Zrt. 

A szennyvizek időszakos vízfolyásokba történő vezetésével 
kapcsolatban elmondta, hogy ezekből a csatornákból az vagy 
elpárolog, vagy beszivárog, de belátható léptékben helyben marad. 
Amennyiben pedig belvíz van, akkor az hígítja és így már nem jelent 
gondot. Ha a helyben tartásra tavat akarunk létrehozni, akkor ha kevés 
víz van benne, szúnyogosodik, ha hosszú ideig áll, akkor algásodik és 
eutrofizálódik. Tehát a tározással óvatosan kell bánni, mert lehetnek 
benne nehézségek. 
Hangsúlyozta, hogy szükség van a Maros hordalékkúp vízmérlegének 
pontos meghatározására. Amennyiben a terület vízigénye nem 
elégíthető ki, más megoldásokat kell keresni: akár északról, akár a 
határon túlról lehetne vizet hozni a területre. 

Balogh Péter 
Szövetség az Élő Tiszáért 

A korszerű technológiákkal kapcsolatban elmondta, hogy nem elég, a 
XXI. századiakat használni, de ahhoz hogy legyenek XXII. századiak, 
ahhoz a XX. századiakon túl kell lépni. A természet tud olyan 
működési mechanizmusokat, amelyekre lehetne támaszkodni. A vizek 
képesek tisztulni, igaz, hogy a gyökérzónás tisztítás nem növeli 
jelentősen a GDP-t. 
Észre kell vennünk a medreket az Alföldön és a vizek megtartására 
kell használnunk őket. 
Érdeklődött, hogy az emlékeztetőnek milyen utóélete lesz. Nem 
hozzászólni, hanem beleszólni kívánnak a tervezésbe. Fontos, hogy 
meglegyen az interaktivitás a társszakmák között is. 

Deák József  Hangsúlyozta, hogy a zsombékokban van víz, akkor az 
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GWIS Kft. visszaduzzasztja a dombtetők talajvízszintjét is. 
A szennyvízzel való öntözéssel kapcsolatban elmondta, hogy 
Cegléden 6 különböző mélységű kutat vizsgáltak meg olyan 
területeken, ahol előtte évekig szennyvízzel öntöztek. Sehol nem 
találtak rendellenességet. Kecskeméten szintén ugyanez volt a 
tapasztalat. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy néhány milliós 
nagyságrendű kutatással milliárdos döntéseket lehet megalapozni. 
Sajnos a korábban elindult kutatások az elmúlt években nem 
folytatódtak. 
Elmondta még, hogy az, hogy mennyi nitrát lesz a vízben, az attól 
függ, hogy mennyi denitrifikálódik. 25-30 éve erre is indultak 
kutatások, amelyek nem kerültek befejezésre. 
Véleménye szerint, ha a beszedett pénzek megfelelő helyre kerülnek, 
azokból lehetne monitorozni. 

Bíró Marianna 
MTA ÖBKI 

Hangsúlyozta, hogy a belvíz elvezetések újragondolása sehol nincs 
leírva, pedig fontos lenne, hogy ne csak beszéljünk róla. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

A vélemények figyelembe vételével kapcsolatban elmondta, hogy aki 
végigkövette a folyamatokat, az tapasztalhatta, hogy a jelentős 
vízgazdálkodási problémák is át lettek írva a hozzászólások után. 
Minden véleményt meg fognak vitatni a vízgazdálkodási tanácsok is.  

Nagygál János 
Árpád Zrt. Szentes 

A termálvizekkel kapcsolatban elmondta, hogy Szentesen 20 
termálkút működik, amelyek közül egyiknél sem történik 
visszasajtolás. A '80-as évek elején két tavat alakítottak ki a tározásra, 
ezek közül a 40 hektáros hűtőtó még télen sem fagy be teljesen. A 
terület Natura2000 oltalom alatt áll: 176 madárfaj lakó- és 
pihenőhelyeként szolgál. Szakmai szempontból a visszasajtolás lenne 
jobb, azonban az élővilág szempontjából ez a terület mára már 
egyedülálló. A Nemzeti Park örül ezeknek a tavaknak, és szeretnék, 
ha nagyobb lenne a területük, a vízszint pedig csökkenne. 
A jogi szabályozásban sok a kiskapu, amelyeket be kellene zárni, 
hogy érdemben lehessen bármit is elérni. 
Tudomása van olyan visszasajtolásról, ahol a kitermelt réteghez 
képest 500m-s különbséggel történik a visszasajtolás, ami pedig nem 
felel meg az előírtaknak. 
A jogszabályok előkészítésénél arra is gondolni kell, hogy a 
mezőgazdaság sokak megélhetését biztosítja, és az előírások 
gyakorlati bevezetéséhez időre van szükség. 

Balogh Péter 
Szövetség az Élő Tiszáért 

Felhívta a figyelmet arra, hogy minden szakmának megvannak a saját 
keretei, aminek köszönhetően az egyiknek bizonyos érv belefér, a 
másiknak nem. A jelenlegi helyzeten változtatni kell, nem csak a 
vízügyi ágazatnak kell dolgozni a problémák megoldásán, hanem a 
többiek álláspontját is figyelembe kell venni. 

Tahy Ágnes 
VKKI 

Nagygál Jánoshoz intézte a kérdését: Ha lenne megfelelő támogatási 
rendszer, akkor is az lenne-e a vélemény hogy nem lehet 
visszasajtolni? 

Nagygál János 
Árpád Zrt. Szentes 

Nem ez a véleménye, de önerőből nem lehet megoldani, kísérleteket 
pedig egy gazdálkodós szervezet egyáltalán nem tud végezni. Ha 
rendelkezésre állna kész technológia, amit csak be kell építeni, ezt a 
beruházást tudnák vállalni, de ilyen jelenleg nincs. 

Bíró Marianna 
MTA ÖBKI 

Megköszönte a lehetőséget, hogy itt lehetett, és köszönetet mondott a 
szervezőknek is, mindennel elégedett volt. Hangsúlyozta, hogy a 
„vizes élőhely vagy szántó” probléma nem vagy-vagy kérdés. A vizes 
élőhelyek mellett most is van szántó, és ezeket csak extrém nagy 
belvíz esetén nem tudják művelni, ami sokévente fordul csak elő. A 
visszatartást ezekre az időszakokra kell kidolgozni. 
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Simonffy Zoltán 
MTA Vízgazdálkodási 
Kutatócsoport 
BME Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék 

Megköszönte a sok jó tanácsot. Ígéretet tett arra, hogy ezek jelentős 
részét figyelembe fogják venni. Hasznos szempontok kerültek elő, 
amelyek főként finomításokat, pontosításokat és a hangsúlyok 
áthelyezését jelentik.  Alapjában véve nem érzékelt jelentős 
ellenvéleményeket  az  elképzelésekkel kapcsolatban, és ezt nagyon jó 
dolognak tartja. 

Kerpely Klára 
WWF Magyarország 

Néhány technikai jellegű információt osztott meg a jelenlévőkkel: az 
emlékeztetők és az előadások elérhetőek lesznek a www.vizeink.hu -
n, ahol az elkészült tervek kéziratai is olvashatóak, és – egy 
regisztráció után – a vélemények is itt küldhetőek be. 
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