
Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tematikus vitafórum: A Fertő tó és a 
Hanság vízgyűjtő-gazdálkodáshoz kapcsolódó kiemelt kérdése 

Dátum: 2009.09.09. 

Helyszín: Sopron, Fő tér 5. 

Facilitátor: Szabó Balázs 

Emlékezető 
készítő: 

Zsarnóczi Anikó 

Előadók: Szabó Balázs (Respect Kft.), Bartal György (Vidra Kft.), Pannonhalmi 
Miklós (Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), 
Ambrus András (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 

Résztvevők: Jelenléti ív (34 fő) 

Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció 
10:00 – 10:05 Megnyitó 
10:05 – 10:10 Köszöntő: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 
10:10 – 10:20 Főbb intézkedési javaslatok a vízgyűjtőn 
Előadó: Bartal György Vidra Kft. 
10:20 – 10:30 Fertő tó stratégia készítése a Magyar- Osztrák 
Határvíz Bizottság keretei között 
Előadó: Pannonhalmi Miklós – műszaki igazgató helyettes 
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
10:30 – 10:40 Élőhelyrekonstrukció, belvízreform 
Előadó: Ambrus András Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
10:40 – 11:30 A Fertő tó, Hanság állapotjavítása érdekében tervezett 
intézkedések és a hasznosítás összehangolásának megvitatása 
a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők részvételével 
11:30 – 11:40 Kávészünet 
11:40 – 12:55 A Fertő tó, Hanság állapotjavítása érdekében tervezett 
intézkedések és a hasznosítás összehangolásának 
megvitatásának folytatása a tervezők, meghívott szakértők 
és jelenlévők részvételével 
12:55 – 13:00 Fórum zárása 
 

 
Az egyes előadások után és a program végén elhangzott hozzászólások, kérdések és 
válaszok összesítése: 
 

1. Németh István (Fertőd, polgármester): 
• Fertőd település körüli belvíz veszélyt hogyan lehetne csökkenteni? 
• Válasz- Ambrus András (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság): Nem 

ismeri pontosan az említett területet, de tervezésnél prioritást élvez a meglévő 
épített környezet védelme. 

• Elképzelhető-e Fertőd külső határában a régebbi tocsogókhoz hasonló 
védelmi rendszer kiépítése? 
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• Válaszol- Kovács Mihály (ÉDUKÖVIZIG) 
Fertő árvízszintje felett van a terület, tehát a Fertő-tó vízszintemelése miatt 
nem fog a Hanságban a belvízveszély növekedni. Az övcsatornákat lehet úgy 
üzemeltetni, hogy a települést veszélyeztető vízmennyiség elvezetésre 
kerüljön, de annál több ne. 

 
2. Koch Péter (GY-M-S Megyei Mérnöki Kamara, és Magyar Hidrológiai Társaság, 

Soproni Területi Szervezete)  
• Írásos észrevételeik nem jelentek meg a honlapon. 
• Mi az az alapelképzelés, ami tervezési területet meghatározza. Mi döntötte el 

melyik víztest kerül bele, és melyik nem? 
• Vízmennyiség visszatartást területileg a vízfolyáson feljebb kell megkezdeni. 
• Felszín alatti vízkészletekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. 
• A költségtáblázat átgondolandó. Nem reális az önkormányzatokat gazdálkodó 

szerveknek tekinteni. 
• Jogszabály harmonizáció- területhasználatot a szabályzási tervekkel kellene 

harmonizálni. Ausztriával közös szabályozási terveket kellene készíteni, 
egyeztetést sürgetne. 

• Válaszol- Szabó-Horváth Ágnes (ÉDUKÖVIZIG) 
• Keretirányelv ökológiai szempontokat vesz figyelembe a lehatároláskor. 
• Az észrevételek bekerülnek a tervbe. 

 
3. Dr Szilágyi Ferenc (BME VKKT) 

• Víztest kijelölése központi feladat volt. A VKI ezt pontosan meghatározza (pl. 
tófelület mérete, vagy vízgyűjtő terület nagysága). 

• Tározni több helyen lehet (magában a tóban is vízszintemeléssel). 
• Felszín alatti vizek fontosak, és foglalkozik vele a tervezés. Nagyobb 

kiterjedésűek, mint a felszíni víztestek, ezért a felszíni és a felszín alatti 
víztesteket gyakran nehéz összekötve vizsgálni. 

• A területen találhatóak szárazföldi ökoszisztémák, melyek függnek a felszín alatti 
vizekről. Ezért a vízszint emelését meg kell fontolni, vigyázva a belvizekre. Az így 
művelés alól kieső területek tulajdonosait kárpótolni kell. 

• VKI alapelve, a költségmegtérülés. 
 

4. Tóth Ilona (GY-M-S megyei MeSzH) 
• Ma a mezőgazdaságban a legtöbb ágazat veszteséges. Miből fogja a szükséges 

önrészt biztosítani a mezőgazdálkodó? 
• Mikor fog megtörténni a puffer zónák kijelölése? 
• Belvízveszélyes területek mikor lesznek kijelölve? 
• Válaszol: Szabó-Horváth Ágnes Győri (ÉDUKÖVIZIG) 

• Egyelőre a módszertani kérdéseknél tartanak. Néhány éven belül várható a 
kijelölés. 

• Válaszol- Ambrus András (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 
• Minimális puffer zóna határokat már a jelenlegi jogszabályok mellett is ki kell 

jelölni. Ennél több terhet nem lehet elvárni a gazdáktól. Mindenképp meg kell 
téríteni. 

• Válaszol- Dr Szilágyi Ferenc (BME VKKT) 
• Védősávok esetében a telületkiváltás nem tisztázott. Jogszabályi és tervezési 

hiány van. 
• Újra kellene gondolni a vízgazdálkodási tervezést, általában fejlesztés 

centrikus legyen, és ennek egyik fontos eleme legyen a vízgazdálkodás.  
 

5. Dr Szilágyi Ferenc (BME VKKT) 
• Vízpótlás: A sztyepp tavak normális viselkedése a nagy vízingadozás, melybe 

beletartozhat, hogy rövid ideig kiszárad. Ezek a tavak gyakran sekélyek és 
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nádszigetek vannak bennük a vízmélységtől függő sűrűségben. Ezt a 
tulajdonságát szeretnék megőrizni a Fertő tónak. A vízszintemelés is 
megengedhető, ha nem veszti el a sztyepp tó jellegét. A másik megőrzendő 
unikális jelleg a szikes jelleg, ennek megtartására is figyelni kell az 
intézkedések során. 

• Klímaváltozás szerepe jelentősen befolyásolni fogja a tavak – így a Fertő tó - 
vízszintjét. 

• Kotrás: látszólag durva emberi beavatkozás. A feliszapolódás mértéke azonban 
emberi hatásokra jelentős mértékben megnőtt. Ez ellensúlyzható (és 
ellensúlyozandó) kotrással. A megfelelő követelményeket (természetvédelmi 
szempontok, és hogy mit kotrunk, hova tesszük a zagyot, stb.) meg kell 
vizsgálni. Különösen óvatosan kell bánni a nádkotrással, mert nem cél olyan 
nyíltvízi területek létrehozása, mint a Velencei-tavon. 

• Projekt kialakítás: A jövőt az olyan integrált projektek indítása jelentheti,  
amelyről Dr. Pannonhalmi Miklós beszélt. Ebben a vízgazdálkodás nagyon 
fontos elem, de nem egyedüli. Megjelenik benne a tájállapot javítása, a turizmus 
fejlesztése, és még sok más térségfejlesztési elem. Ez az, ami megéri a 
támogatást. 

 
6. Tóth Ilona (GY-M-S megyei MeSzH) 

• Belvízcsatornák állami tulajdonban vannak, de a kezelők sokfélék (például 
önkormányzatok, vízügyi hatóságok). Javasolja egy csatorna egy kezelő 
kezelésében legyen. 
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