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 Emlékeztető 
 

Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-16 
Hármas-Körös  alegységen 

Dátum: 2009.07.14. 

Helyszín: Vajda Péter Művelődési Központ 
5540 Szarvas Kossuth tér 3. 

Facilitátor: Henn Péter 

Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona 

Előadók: Henn Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium), Wágner Mária 
(Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (22 fő) 

Napirend: 14:00 – 14:30 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
14:30 – 14:35 Megnyitó  
14:35 – 14:45 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben  
Előadó: Henn Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium) 
14:45 – 15:15 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási 
problémákat megoldó intézkedésekre a Hármas-Körös 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen  
Előadó: Wágner Mária (KÖR-KÖVIZIG)  
15:15 – 16:10 A bemutatott intézkedési javaslatok 
megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával 
(vélemények, kérdések és válaszok) 
Szakértők:  
Galbáts Zoltán, Megyeri Mihály, Fadgyas Attila, Szula János 
(KÖR-KÖVIZIG) 
Dr. Wágner János (Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, 
Gyula) 
Greksza János (Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság) 
valamint az  Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei  
16:10 – 16:30 Kávészünet, Büféasztal 
16:30 – 17:20 A bemutatott intézkedési javaslatok 
megvitatása (folytatás) 
17:20 – 17:30  Összefoglalás, a fórum zárása 

 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
 
 
Dr. Szalóki Sándor 
Plentinform Bt. 

Ha a monitoring nem megfelelő, akkor mi alapján állapítják meg a 
vizek minőségét illetően, hogy valami jó vagy nem? Az Anna-liget 
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melletti holtág vizét megvizsgálva elmondható, hogy a foszfor a 
kimutathatósági érték alatti és a nitrát is nagyon alacsony 
koncentrációban van jelen.  
Magyarország különbözik az Európai Unió többi államától: más a 
domborzat, a felszín alatti vizek nagy nyomás alatt vannak. Ezzel 
kapcsolatban kérdés, hogy tudnak-e egyáltalán felülről pótlódni. 
Ha nincs beszivárgás, akkor a diffúz szennyezések sem juthatnak 
be.  
Kérdés tehát, hogy miért nem megfelelő a vízminőség, és mi az, 
amin javítanunk kell. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A víztestek kijelölése után mindegyiknél egy minőségi állapotot 
kell figyelembe venni a tervezés során. Ezt nagyban befolyásolja 
a jelenlegi monitoring pontok száma és azok elhelyezkedése. 
Sajnos nincs kapacitás sűrűbb hálózat működtetésére. A 
későbbiekben például az említett holtágat is több szakaszra kell 
osztani a megfelelő állapotfelmérés érdekében. 

Dr. Szalóki Sándor 
Plentinform Bt. 

De hogyan lehet most intézkedési tervet készíteni, ha nincsenek 
adatok? 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A most megfogalmazott intézkedésekkel nem követünk el hibát, 
és a kötelezően előírt, 6 évenkénti felülvizsgálatnál lesz mód 
korrekcióra. Egyébként minden intézkedés csak a javára válik a 
holtágnak. 

Dr. Szalóki Sándor 
Plentinform Bt. 

Folytatva a vitát elmondta, hogy most úgy néz ki a kép, mintha a 
felszíni vizeket a mezőgazdasági tevékenység szennyezné 
leginkább. Évtizedekig vizsgálta a szivárgó vizeket és a teljes 
anyagforgalmat. A műtrágya mennyisége negatív mérleget 
mutatott: hosszú ideig 5 kg/ha volt a kijuttatott mennyiség.  
Még egyszer hangsúlyozta, hogy más a helyzet Magyarországon, 
mint a nyugat-európai országokban, ahol lényegesen több 
nitrogén-műtrágyát juttatnak ki. Ezért nem szabad mindent szó 
szerint átvennünk, beleértve a mezőgazdaságra indokolatlanul 
hátrányos megszorításokat is. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet 

Az Intézet felkérést kapott a terv véleményezésére, aminek 
eleget is tettek, azonban nem látja, hogy a javaslataik bármilyen 
formában megjelentek volna. 
Nem tartja következetesnek a tervek területi lehatárolásait. 
Például a Peresi-holtágrendszer az alegységhez tartozik, de a 
valamivel lejjebb található Túrtői-holtágrendszer már nem pedig 
ennek a vízpótlása is a Hármas-Körösből történik. Ezeken kívül 
több nagyobb víztest is kimaradt a tervből, például a Falualja-
holtág, az Álom-zug, a szarvasi Nagyfoki-holtág. Ezzel szemben 
kérdés, hogy például a mesterséges víztestek között kell-e 
foglalkozni a Horvátpusztai halastavakkal, ahol már jó pár éve 
nem folyik halgazdálkodás és koros fák találhatók a mederben. 
Mert ha igen, akkor a többivel is kéne.  

Wágner Mária 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Körösparti János felvetésére reagálva elmondta, hogy az 
állóvizek esetében 50 ha volt az alsó határ a tervezési 
alapegység, a víztest kijelölésére. Ez egy központilag, az EU által 
meghatározott nagyság. 
A Horvátpusztai halastavak a fatelepítés után megszűnnek, mint 
állóvizek. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 

A tervezés során lehet, hogy figyelembe kellett volna venni a 
hazai viszonyokat: sok kisebb vízfelülettel rendelkezünk. 
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Kutatóintézet 
Wágner Mária 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Válaszolva az iménti gondolatra: a jogharmonizációkor és a Víz 
Keretirányelv bevezetésénél meg kellett húzni egy határt. Nem 
volt célszerű túl sokat kijelölni. Minden víztestről jelentést kell 
adni minden tervezési ciklusban az EU felé. Például a 
vízfolyásoknál országosan 1200 víztest került lehatárolásra a 
tervezés elején, de a központi tervezőcsoport ezt soknak ítélte és 
le kellett csökkenteni. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet 

Folytatva a vitát feltette a kérdés, hogy akkor az EU felé a kisebb 
vizek vízpótlását hogyan fogjuk elszámolni. Ezek a vizek fehér 
foltok a tervezésben! Sokféle hasznosítás kapcsolódik hozzájuk, 
amik jelentős gazdasági hasznot is hoznak. Hogyan lehet velük 
számolni, ha kimaradnak a tervezésből? 

Wágner János 
Tiszántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség, 
Gyula 

Válaszolva Körösparti Jánosnak megjegyezte, hogy a 2000-ben 
megszületett direktíva az egész EU-ra érvényes, tehát 
Spanyolországtól Lengyelországig. Nehéz volt egy ilyen általános 
érvényű szabályozás megfogalmazása. 
A kisebb vizekkel kapcsolatban felmerülő gondolatokra reagálva 
emlékeztetett, hogy jelenleg a Duna vízgyűjtőjének a tervezése 
folyik. Kezelhetetlenné válna a rendszer, ha nem szabnánk határt 
a víztestekkel kapcsolatban.  

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Megjegyezte, hogy a kisebb holtágak sem maradnak vízpótlási 
intézkedések nélkül. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet 

Más témára áttérve elmondta, hogy a potenciálisan belvíz által 
veszélyeztetett területekkel kapcsolatban a tervezés az 1980-ban 
készült térképekkel számolt. Ezeknél már vannak újabbak is, és 
célszerű lenne a tervezés során azokat használni. 
Felvetette továbbá, hogy a visszatartott belvizek minőségét is 
vizsgálni kell. A különböző só- és szermaradvány-tartalmuk 
ugyanis ezeknek a vizeknek magas, ezért öntözésre nem 
alkalmasak. Amennyiben mégis ilyen célú hasznosítás van 
előirányozva, akkor azt csakis minőségjavító rendszerek 
kiépítésével, előkezeléssel szabad kivitelezni. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A belvízvisszatartás országos elképzelés, amivel az itteni 
szakemberek nem értenek egyet. A Nemzeti Park Igazgatósággal 
és a Vízgazdálkodási Tanáccsal folyik az egyeztetés, hogy hol 
lehet az eljárást alkalmazni.  
A térképekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy 2010. 
januárjában fog indulni egy új árvízkockázati térképezés. 

Rung Attila 
Békés Megyei Vízművek 
Zrt. 

A Maros-hordalékkúp vízkészletét illetően több becslés is 
napvilágot látott. A konzultációs anyagban szereplő érték szerint 
a kitermelhető vízkészlet csaknem teljes egészében ki is lett 
termelve. Most akkor melyik becslésnek lehet hinni?  
A Víz Keretirányelv szerinti jó vízminőség már szigorúbb 
határértékekkel számol, mint a korábbiak. Ezért a Maros-
hordalékkúp nem minden rétegét fogják tudni hasznosítani. Van-e 
arra mód, hogy a szennyezettebb rétegek vizét ne ivóvízként 
hasznosítsák? 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 

Az egyik tematikus fórum témája éppen a Maros-hordalékkúp 
lesz.  
A vízkészlet-becslésre egy központi elképzelés volt, tény 
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Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

azonban, hogy jelen esetben további monitorozás és földtani 
modellezés szükséges. Csak ezek után lehet foglalkozni az 
intézkedésekkel. 

Seben Pál 
Békés Megyei Vízművek 
Zrt. 

Csatlakozva a témához megkérdezi, hogy időben hová lehet 
elhelyezni a modellezést. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A válasz: 2012-re kell elkészülnie. 

Dr. Szalóki Sándor 
Plentinform Bt. 

A vízellátottság, vízmennyiség témakörével kapcsolatban 
elmondta, hogy a térség vízgazdálkodása minden vonatkozásban 
meghatározó: aszályról és víztöbbletről is beszélni kell. Ezekkel 
kapcsolatban szabályozás szükséges. 
Nem csak a mezőgazdaság számára fontos a csatornahálózat 
fejlesztése, a klímahatásra is gondolni kell. Fontos az élővizek 
megóvása és a vízpótlás miatt is, továbbá az állatok számára is 
biztosítja az ivóvizet. Mezőhegyesen például, ahol fejlett 
csatornahálózat van sokkal gazdagabb az állatvilág, mint azokon 
a területeken, ahol nincs. Az Alföld élővilágát fenn kell tartani és 
gondoskodni kell róla. Ehhez szükség van a vízellátásra is. Ezt a 
szempontot is mérlegelni kell! 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Egy, a mezőhegyesihez hasonló hálózat kiépítése nagyon 
költséges beruházás lenne. Ahol csatornahálózat van, ott a 
belvízveszély miatt lett létesítve. Vannak olyan területek is, ahol 
pedig hidrogeológiai okok miatt nem lehet kiépíteni.  
Nagy hangsúlyt fektetnek a felszín alatti vizek hasznosítási 
lehetőségeinek vizsgálatára. 

Hetényi István 
Körös-szögi Kht. 

Más témára áttérve elmondta, hogy a Szarvas-
Békésszentandrási-holtág a turizmus és a halas hasznosítások 
szempontjából is meghatározó. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy 
a természetes vízi élőhelyek rehabilitációja során miért nem ad 
az Európai Unió támogatást az őshonos halak telepítésére. 
Minden beadványt kivétel nélkül elutasítottak. A KEOP nyújt némi 
támogatást a vizes élőhelyek kialakítására, de a haltelepítésre 
nem. Pedig a horgászturizmus megnőtt Szarvason: 2003-hoz 
képest az egyharmadával nőtt a látogatók száma ezt az ágazatot 
tekintve. Ezenkívül a haltenyésztőket is kedvezően érintené egy 
ilyen program megvalósulása. 

Greksza János 
Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság 

Reagálva a Hetényi István által elmondottakra megjegyezte, hogy 
ökológiai szempontból a Nemzeti Park Igazgatóság is támogatná 
az őshonos halak telepítését, azonban sajnos nincs rá anyagi 
keret. 

Hetényi István 
Körös-szögi Kht. 

Az őshonos halak telepítéséért lobbizni kell. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet 

Más témára áttérve megjegyezte, hogy a tervezés során kevés 
szó esik az egyes alegységek közötti kapcsolatról. 
A termálvizekkel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországon 
sok termálvizet használunk, de környezetvédelmi okokból nincs 
lehetőség a visszasajtolásra azokban az esetekben ahol a víz 
minősége megváltozik. Lehet, hogy az EU-ban működik a 
visszasajtolás, de itthon nincs szabályozva. Ezzel kapcsolatban 
mindenképpen szükség van megoldásra. Készül most egy 
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törvényjavaslat, amelyben benne van a visszasajtolás tilalma alóli 
egyedi mentesség, amit a KÖTEVIFE adhat ki. Jelenleg a 
törvényjavaslat további megfontolásra visszakerült az 
Országgyűlés elé. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Reagálva a Körösparti János által elmondottakra: a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv tíz fejezete közül az egyik az alegységek 
kapcsolataival fog foglalkozni.  
Elmondta, hogy a termálvíz az itteni fürdővízként történt 
hasznosítás után tározásra kerül és ha a Hármas-Körös 
vízhozama megfelelő, akkor történhet bevezetés minőségi 
kezelés után. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet 

A termálvizek minőségi kezelése ipari méretekben 
megfizethetetlen lenne, felhígítani pedig semmiféle egyéb vízzel 
nem lehet őket. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Nekünk, az itt élőknek lehetőségünk van javaslatot tenni a 
termálvizek kezelését illetően az itteni speciális helyzet miatt. 

Dr. Szalóki Sándor 
Plentinform Bt. 

Ha helyi szinten valamilyen kisebb szennyezés éri a folyókat, 
akkor azok a Tiszába vagy Dunába kerülésük után már 
elhanyagolhatóak lesznek, a nagy folyókba bekerülve 
jelentéktelenné válnak. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Reagálva az iménti gondolatra megjegyezte, hogy ennek ellenére 
nem szabad mindent megengedni helyi szinten sem. 

Henn Péter 
facilitátor 

Mivel nem volt több hozzászólás és a fórum légköre 
meglehetősen családias volt, megkérte a jelenlévőket, hogy 
mindenki mondja el, hogy az elhangzottak után mi az ami most 
foglalkoztatja őket a VKI-val kapcsolatban. Természetesen a 
passzolás jogával bárki élhetett. (Az alábbiakban ezek a 
gondolatok kerültek rögzítésre.) 

Szula János 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Az élővilág és a vízminőség kérdését tartja a legfontosabbnak. 

Kőváriné Szabó 
Erzsébet 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A nemzetközi, határ menti egyeztetések kimenetelét és hatását 
izgalmas kérdésnek gondolja. 

Wágner Mária 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

Szintén a határvízi egyeztetések foglalkoztatják, hiszen ami 
nálunk problémaként jelenik meg, az a románoknál nem 
feltétlenül. Kíváncsi, hogy sikerül-e velük egyességre jutni. 

Wágner János 
Tiszántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség, 
Gyula 

Észre kell vennünk, hogy nem tudunk válaszolni a kérdésekre. 
Nem tudjuk megmondani, hogy mit mikorra lehet megvalósítani 
az anyagi és a jogszabályi háttér miatt. Ha kívülálló lenne az 
érdekelné, hogy 2015-re tényleg megvalósulnak-e az 
elképzelések.  
Igaz, hogy rugalmas a rendszer, de képlékeny is! 

Greksza János A Magyarországon kívülről érkező behatások miatt sok minden 
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Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság 

nem rajtunk múlik a jó ökológiai állapotot illetően. 

Bende Lajos 
Körös-Berettyói 
Vízgazdálkodási 
Társulat 

Az ütemezés megvalósulására kíváncsi, képlékenynek tartja. 
Továbbá érdekli a vízkárelhárításnak a rendszerhez való 
illeszkedése. 

Körösparti János 
Halászati és Öntözési 
Kutatóintézet 

Sok mindent elmondott már, és mindezekkel kapcsolatban a 
legfontosabb: a hazai érdekeket kell képviselni. 

Dr. Szalóki Sándor 
Plentinform Bt. 

Szintén fontosnak tartja a magyar érdekek képviseletét az EU-n 
belül. 
Az Alföld egységes vízháztartási rendszer. A mi vízkészletünk 
átmenő vízkészlet, amelyet ha akarnánk se tudnánk elrontani, 
hiszen hatalmas vízmennyiségek haladnak keresztül. De ennek 
ellenére feladatunk, hogy vigyázzunk rá! 
Hangsúlyozni kell azt is, hogy a mezőgazdasági vonatkozása a 
hazai vizek minőségének kisebb, mint más országokban.  
A monitoringot érdemes lenne kiterjeszteni a Tiszán beérkező és 
távozó szennyező anyagok vizsgálatára. Véleménye szerint 
ebben nem lenne számottevő különbség. 

Megyeri Mihály 
Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság 

A továbbiakban is vigyázni szeretne a vizeinkre, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 2015-re minél jobb állapotot 
lehessen elérni. 

 
 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 

• A fórum egyik központi témája volt a vízminőségre vonatkozó adathiány és a 
tervezés kapcsolata. 

• Szintén kiemelkedő téma volt a kijelölt víztestek nagyságának kérdése és a kisebb 
vizek tervezésből való kimaradása, ami probléma lehet. 

• Felmerült a Maros-hordalékkúp vízkészletének becslési bizonytalansága, egyes 
rétegek nem megfelelő minősége és a hasznosítások kérdése is. 

• Hangsúlyosak voltak a belvízelvezető csatornákkal kapcsolatos felvetések: egyrészt 
a csatornahálózat kedvező hatása a vízellátásban, másrészt az esetlegesen 
visszatartott belvíz minőségi gondjai. 

• Természetvédelmi és gazdasági szempontból is előnyösnek tartanák a hozzászólók 
az őshonos haltelepítéseket holtágakba. 

• A használt termálvizek kezelése, a visszasajtolás vagy élővízbe elhelyezés problémái 
szintén meghatározó kérdések voltak. 

• Mindenki egyetértett a határon átnyúló egyeztetések fontosságát illetően. 
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