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Göncz Benedek - Vízkárelhárítási Főosztály 
Rövid bemutatkozás.  
Tájgazdálkodás a VTT szempontjából ill. KEOP pályázati kiírás felvetése. 
Vízgazdálkodás meghatározásának kérdése: igények felmérése, ill. annak 
meghatározása, hogy mit is kellene csinálni                  nagy a társadalmi nyomás és az 
árvízi biztonság. Megegyezés a tájhasználatról (mert egy tájhasználathoz van 
vízhiány!)    műszaki feladatok elvégzése és a következő lépés a kártalanítás. 
 

VTT 
 

 
Árvíz      Település és infrastruktúra 

 
Tájgazdálkodás = a tájgazdálkodás területén semmi 

nem valósult meg! Fontos lenne a gazdák nagyobb mértékű 
bevonása. Ebben nagy szerepének kellene lennie Dr. 
Koncsos Lászlónak és Molnár Gézának! A tájgazdálkodás 
megvalósulása = mezőgazdasági- vagy agrárstratégia 
kiépítése, ami kedvet „csinál” a gazdáknak! 

 
 
Bozán Csaba - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
Rövid bemutatkozás. 
Belvíz kérdéskörének tisztázása, melyhez támogatást a VM-től várnának. 
Fontos felhívni a figyelmet az árvíz mellett a belvíz veszélyére is!  
Minden stratégiánál az érdekeltek maradnak ki, a gazdákat vagy nem kérdezik, vagy 
nincs kialakult véleményük – társadalmi tudatformálás kell! Társadalmi 
egyeztetéseken a gazdák nem jelennek meg. 
Fontos kiemelni a vízügyet   nem képes megoldani a problémákat  
más szektorokkal is együtt kellene működni! A táj-képet „egyben” kell 
előremozdítani.  
Másik fontos kérdés, hogy hogyan lehet(ne) a belvízzel gazdálkodni? Hogyan 
lehetne egy részével gazdálkodni, többletvizek átcsoportosítása, tározás és a 
vízminőség kérdése is lényegbevágó (pl. létesített vizes élőhelyek, ártéri gazdálkodás, 
stb)! 
Fő gondolat: vízkormányzás  vízkivezetés      vízvisszavezetés 
A koncepció összeállításánál a leglényegesebb, hogy a gazdákat meg kell 
kérdezni! 
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Valentinyi Károly - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
Rövid bemutatkozás. 
Feltérképezni a Tisza-völgy lehetőségeit - mély fekvésű területek, klíma, szélsőséges 
időjárás, ez mind probléma! 
Nélkülözhetetlenek az interjúk az érintettekkel  következtetések 
levonása  mennyire találkozik ez, az ott élők elképzelésével? Ez nincs 
benne az anyagban! 
Földtulajdon szerkezet, osztatlan közös tulajdon problémája. 
A vízgazdálkodási problémát 50-100 év kihatással/tervezéssel kell megoldani, nem 4 
éves tervekkel (választások). 
Magyarország tájhasználati terve: az ország területeire növény és állattartási javaslat, 
mert lényegében 20 éve nincs világos táj-, vízhasználati koncepció! 
 
A halászat kérdése: 
Halászati jog vásárlása   haltelepítés      vízkiengedés  kié a 
hal? Az árvízkor történő halászatoknál elszaporodtak a bírósági perek.   
A programokat nyomon kell követni, különben abbamaradnak! 
 
Prof. Dr. Koncsos László - Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Emeljük ki a Cigándi problémát: ott jelen voltak a gazdák, hogy hogyan alakuljon ki a 
rendszer! 

1. Támogatási rendszer; 
2. Mérnöki terv       tározók, modellezés 

Megindul a projekt és olyan terv alakul ki, amely nem oldja meg a problémákat 
(vízháztartás). 
 
Göncz Benedek - Vízkárelhárítási Főosztály 
Ha nincs területfejlesztés, nem marad ott senki! Miért lett a VTT árvízvédelmi 
beruházás? A Szamos - Kraszna közti tározó megépítésétől visszaléptek, mert 
lakossági tiltakozás volt! 
 
Prof. Dr. Koncsos László - Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Érdekeltségi rendszer – támogatás kidolgozása 
 
Göncz Benedek - Vízkárelhárítási Főosztály 
VTT indulása - Ángyán József tanulmánya:  VTT területeken megéri a 
tájgazdálkodás. 
Az emberek szellemi elkötelezettségének jelentősége.   
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Valentinyi Károly - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
A támogatási rendszer nem ösztönzi az embereket, a támogatásokból jól érzi magát, 
lsd.: a búza termelése a „legegyszerűbb” a többivel gond van (kukorica, napraforgó).  
A piacra való termeléssel és a támogatással együtt nyereséges a gazda. 
Haltenyésztésnél – génbanki tartás. 
 
Nagy József – Országos Meteorológiai Szolgáltat 
„Kialakulóban” van egy olyan társaság, melyet nem a politika hoz össze! 
A környezetünk megváltoztatásáért tennünk kell    igények felmérése, lehetőségek 
kiépítése   problémák kezelése. 
Kapcsolat a földhasználóval: miért kell azt termelni, amit termel? 
 
Vízhiány kérdése. Minden növénynek megvan a maga vízigénye. Ha olajosak 
termelése folyna, más lenne a vízgazdálkodás/vízfelhasználás, mert mélyebbről 
szívnák fel a vizet. (az intenzív öntözés elősegíti a szikesedést). 
Amit fontosnak tartok: gyümölcsösök létrehozása! 
 
Bejenaru-Sramkó Gyöngyi - VM Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály 
2006 tavaszán beszél a Kiskunsági Nemzeti Park mellett lévő területeket művelő 
gazdákkal, akik nem preferálták a NP kollegák tevékenységét, akik a meglévő 
csatornákat megszüntetve árasztották el a NP területén lévő területeket, de ezek a 
tevékenységek hatással voltak a gazdák területeire a vízszint növekedés miatt. 
Tájgazdálkodásnál tervezési probléma lehet még, hogy a vízépítő- és a tájépítő-
mérnök teljesen máshogyan gondolkodik az adott területről. 
 
Bozán Csaba - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
Ezért fontos az megtervezett öntözés kérdése! 
 
Nagy József – Országos Meteorológiai Szolgáltat 
Megszűntek az nagy, összefüggő területek és a nyomon követés hiánya vált a legfőbb 
kérdéssé. 
 
Valentinyi Károly - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
A közgazdasági érdek nem a szakmai érdek alapján működik! 
 
Nagy József – Országos Meteorológiai Szolgáltat 
A gazda, a támogatás fejében legyen rákényszerítve a nyomon követésre! 
 
Valentinyi Károly - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
A gazdák egyáltalán nem végeznek mélylazítást! Joguk van, de kötelességük már 
nincs és kapják a támogatást! 
 
Nagy József – Országos Meteorológiai Szolgáltat 
A felszín alatti erek most is megvannak, vizet ki kell vezetni a gátrendszerből pl. 
homokhátság. 
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Prof. Dr. Koncsos László - Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
A homokhátság kérdésébe most inkább ne menjünk bele. 
 
Nagy József – Országos Meteorológiai Szolgáltat 
Tulajdonviszonyok megváltoztatása   területek növelése  csatornák 
beszántása  jogszabályi változások indítása, vagy mélylazítást kell végezni. 
 
Valentinyi Károly - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 

1. Mélylazítás tározás helyett, 
2. legeltető állattartás, 
3. vadgazdaság 

 
Prof. Dr. Koncsos László - Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Nem mérnöki módszerekkel kell megoldani a víztározást és akkor megjelennek a 
gazdák is!  
Felvetéseim mindig akadályokba ütköznek, miért? 
 
Göncz Benedek - Vízkárelhárítási Főosztály 
Mert társadalmilag nem megvalósítható! 
 
Molnárné Galambos Mária - Környezeti Ügyek Osztálya   
A Nemzetközi Tisza Csoport az ökológiai szemléletet tükrözi. 
Vízkészlet megosztási tárgyalásokra van szükség! 
 
Göncz Benedek - Vízkárelhárítási Főosztály 
Az árvíz meghatározásának módszerei becsődöltek! Kidolgozott anyagok (az 
Ukránokkal) nincsenek, csak tervek vannak. Érdekeltségi alapon kellene a költségeket 
megosztani – legalábbis az Ukránok ezt szeretnék. 
 
Balogh Péter – SZÖVET Tanácsadó Testületi Tag 
A Hegyvidéki Tiszán épülő tározók a nagy vizet nem fognák meg, de a kis vizet 
visszafognák! Nem reális, h. száraz tározóként üzemeltessenek odafenn. 
Nagyon fontosnak gondolom a táji víztározást, ennek megfelelő karbantartását és az 
ökoszisztéma szolgáltatást. 
 
Valentinyi Károly - Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
Társadalmi igényeket ne várjon el senki! 
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Összefoglalás 1 

 
1. Új árvízvédelmi rendszer biztonsági filozófiájának kidolgozása, amelynek 

alapvető elve: legolcsóbban biztonságot vásárolni a kockázat csökkentésével. 
 

2. Az árvízvédelem és a területhasználat kölcsönhatását feltáró, területhasználati, 
agrárökológiai adottságok feltérképezése, országos felmérés. Célja: intenzív 
művelés alól kivonható területek felmérése, tulajdonviszonyaiknak tisztázása. 

 
3. Az árvíz, a belvíz és az öntözés feladatainak integrált, tájba illeszkedő 

megoldási alapelveinek kidolgozása és elfogadtatása a társadalommal. 
 

4. Az árvizek rendszeres és természetes dinamikájú megjelenéséből származó 
haszonvételek és károkozások feltárása, közgazdasági elemzése, műszaki 
megvalósíthatóságának elemzése. 

 
5. Olyan érdekeltségi rendszer megteremtése, amelynek révén a tározás és a 

területhasználat minimális konfliktusban áll egymással. 
 

6. Veszély– és kockázattérképezés. Kockázatkezelési stratégiai tervezés 
folyóvölgyszinten, amely a fenyegetettségek (éghajlatváltozás, hullámtéri 
feliszapolódás és a nagyvízi meder levezető képességének romlása, 
területhasználatok változása a vízgyűjtőn, stb.), valamint a lehetőségek (tározási 
alternatívák, stb.) számbavételével megjeleníti a kockázatokat. 
 

7. A tározási területek birtokviszonyainak rendezése, ehhez pénzügyi terv 
készítése. 
 

8. Árvízvédelmi rendszer üzemelési tervének elkészítése. 
 

9. A rendszer működtetése, hasznainak kitermelését és az állam felé történő 
visszatérítését bonyolító új intézmény kialakítása. 
 

10.  Új módszerek kidolgozása a kockázatelemzésekre; az árvízi hidrológia 
folyamatok fizikai alapú, determinisztikus modellezése; a globális hatások 
leskálázása; a kontinentális léptékű társadalmi-gazdasági változások 
vízkészlethatásainak elemzése, de leginkább a területhasználat által motivált 
integrált árvédelmi és vízgazdálkodási tervezés területén szükséges az 
előrelépés. 

 
 
 
1 Prof. Dr. Koncsos László 2011. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. 
Árvízvédelem és stratégia. Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, Budapest 


