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 Emlékeztető 
 

Esemény: A Tisza-tó és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés  
Tervezett intézkedések a Tisza-tó állapotának javítása érdekében 

Dátum: 2009. 09. 02. 

Helyszín: Kiskörei Szakaszmérnökség 
3384 Kisköre Tisza II. 

Levezető: Sátor Balázs 

Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona 

Előadók: Fejes Lőrinc (KÖTIKÖVIZIG), Háfra Mátyás (KÖTIKÖVIZIG), Dr. 
Kelemenné Dr. Szilágyi Enikő (KÖTIKÖVIZIG) 

Résztvevők: Ld. jelenléti ív (67 fő) 

Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
10:00 – 10:05 Megnyitó  
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond Lovas Attila igazgató, Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
10:10 – 10:20 A Tisza-tó bemutatása.  
Előadó: Fejes Lőrinc szakaszmérnök, Kötikövizig 
10:20 – 10:30 A Víz Keretirányelv és elvrendszerének általános 
ismertetése 
Előadó: Háfra Mátyás VKI koordinátor, osztályvezető, Kötikövizig 
10:30 – 11:00 A Tisza-tó kémiai és biológiai állapotának bemutatása 
Előadó: Dr. Kelemenné Dr. Szilágyi Enikő biológus, Végvári Péter 
laborvezető 
11:00 – 11:30 A Tisza-tó állapotjavítása érdekében tervezett intézkedések 
ismertetése  
Előadó: Háfra Mátyás VKI koordinátor 
11:30-11:40 Kávészünet 
11:30-12:55 A Tisza-tó állapotjavítása érdekében tervezett intézkedések és 
a hasznosítás összehangolásának megvitatása a tervezők, meghívott 
szakértők és jelenlévők részvételével  
12:55-13:00 A fórum zárása 

 
 
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben: 
 
 
 
ELŐADÁS  Fejes Lőrinc (KÖTIKÖVIZIG) 
ELŐADÁS Háfra Mátyás (KÖTIKÖVIZIG) 
Sebestyén Attila 
Sarud polgármestere 

Nehezményezte, hogy a Tisza-tó nem önálló vízgyűjtőként szerepel a 
tervben. 

Háfra Mátyás 
KÖTIKÖVIZIG 

A Tisza-tó a Nagykunság tervezési alegységhez tartozik, annak része, 
de önálló objektumként van jelen. A későbbi előadásban lesz még 
róla szó. 

Lovas Attila 
KÖTIKÖVIZIG 

Elmondta, hogy nagy előrelépés az, hogy a Tisza-tó egy alegységhez 
tartozik, mivel a kezdetekben, több alegységnek is része volt. Mivel a 
Tisza-tó egy egyedi dolog, ezért külön kell vele foglalkozni, ezért is 
van ez a fórum. A tó legfőbb értéke a mozaikosság, és ennek 
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egységként való kezelése biztosíthatja a fennmaradást. 
ELŐADÁS Dr. Kelemenné Dr. Szilágyi Enikő (KÖTIKÖVIZIG) 
Horváth Benő 
???? 

Ha az OOAO (egy rossz – mind rossz) elv érvényes, akkor hogyan 
jutottunk a legmagasabb minőségi szintre? Elmondta, hogy a 
galériaerdőkben sok a tájidegen faj, ami rossz eredményt ad a 
minősítésnél. 

Dr. Kelemenné Dr. 
Szilágyi Enikő 
KÖTIKÖVIZIG 

Válaszként elmondta, hogy természetesen, sok minden más mellett, 
figyelembe vették a fajokat is, és ezzel együtt kapták ezt az 
eredményt. A 3-as nem jelenti azt, hogy jó. A végén az integrált 
minősítésnél is a legrosszabb minősítés lett figyelembe véve. 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME VKKT 

Elmondta, hogy az OOAO-elv alkalmazására szigorú szabályok 
vonatkoznak, amelyektől nem lehet eltérni. Bizonyos összevonásokat 
lehet tenni a komponens-csoportokon belül, lehet átlagolni, de utána a 
legrosszabbat kell figyelembe venni. 

ELŐADÁS Háfra Mátyás (KÖTIKÖVIZIG) 
 
A vitát az előadásban elhangzott, alábbi kérdések segítették: 
 

1. Az érdekek összehangolása üzemeltetési szempontból célszerűbbé válna, ha a víztestek 
összevonásával egy erősen módosított víztestként kezelnénk a tározót. Támogatható-e ez az 
elképzelés? 

2. Tekintettel a tiszai vízkészlet meghatározó szerepére (új tározók létesítésének tervezete 
külföldön, Körös-völgyi vízpótlás többletigénye) felmerülhet az igény a tervezett magasabb 
tározási szint (építési ütem) megvalósítására? Figyelembe véve az éghajlat változás 
esetlegességét is. Különösen a kisvízi időszak a mértékadó a vízkészletek biztosítása 
szempontjából. 

3. A vízparti turizmus szabályozásának kérdései  
 
Sátor Balázs 
levezető 

Feltette a kérdést, hogy a derogációkat illetően nem vagyunk-e 
kényelmesek. Nem lenne-e nyomásgyakorló eszköz a közelebbi 
időpont? 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME VKKT 

A VKI bevezetése előtt felmerült, hogy mik legyenek a határidők. A 
gazdagabb országoknak is irreális határidő a 2015, de mégis ezt 
hagyták, éppen azért, hogy kényszerítő ereje legyen. Mi erősen rá 
vagyunk utalva az EU-s forrásokra, ki kell tolni a határidőket 
(derogációt kell kérni), hogy reálisan teljesíteni tudjuk, amit ígérünk. 
Ma 2009-et írunk, 2015-ig már csak 6 év van hátra. Kissé szkeptikus, 
mind gazdasági, mind szakmai szempontból abban a tekintetben, 
hogy az összes víztestben jelentős számú (és arányú) nem jó 
állapotú/potenciálú víztest esetében lényeges javulás következik be 
2015-ig. Már csak azért sem lehet így, mert egyes  intézkedések 
hatásai időben elhúzódva (akár 5-10 éves késéssel) fognak 
jelentkezni. Ezt is figyelembe kell venni a tervezés és a határidők 
megállapítása során, ezért is lesz szükség derogációra, amit viszont 
szigorúan indokolni kell (nemcsak szóban, de alátámasztva adatokkal 
is). 
Ha nem teljesítjük a vállalt feladatokat határidőre, kizárhatnak egyes 
EU-s forrásokból, vagy akár egyéb büntető szankció is szóba jöhet.  

Márfai László 
VKKI 

A Tisza-tó részeinek egységben való kezelésével kapcsolatban az a 
véleménye, hogy mivel ez egy test, a mesterséges szétválasztás, a 
külön kezelés a térségek szétszakadását jelentené. Az itt élők között 
nőne az ellentét. Kezelési szempontból egy egységként kell tekinteni 
a tavat. 

Hegedűs Gábor Feltette a kérdést, hogy a víz minőségét és mennyiségét hogyan lehet 
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Tisza-tavi Sporthorgász 
Kht. 

megőrizni. Nem hallott olyan jellegű intézkedésről, amely az 
országon átfolyó szeméthalmazra vonatkozna. 

Háfra Mátyás 
KÖTIKÖVIZIG 

A hulladék ugyanolyan intézkedési típus, mint a nehézfémeké. 
Országhatárokon átnyúló szennyeződésekről van szó, amelyek 
megoldásra átfogó, nemzetközi intézkedések szükségesek. 

Lovas Attila 
KÖTIKÖVIZIG 

Elmondta, hogy az országos tervezés magában foglal részvízgyűjtő 
tervezést, ezek egyike a Tisza, amely az ország felét öleli fel. Vannak 
olyan intézkedések, amelyek nem csak lokálisan jelennek meg. Az 
említett probléma ismert az Igazgatóság előtt. 
A derogáció és a határidők között meghatározott szempontrendszer 
van: a határidők nem hasra ütés alapján lettek megállapítva, ezek 
igazodnak az EU költségvetési ciklusaihoz. A mostaninak 2013-ban 
lesz vége. Az intézkedéseket azok végrehajtása előtt 3 évvel 
nyilvánosságra kell hozni. Ha 2010-13 között az operatív programok 
úgy készülnek el, hogy már benne lesz a vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 
akkor az első akcióterveket már meg is lehet valósítani. A 
későbbieket pedig elő lehet készíteni. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés az intézkedéseket 
beépíti a megyei fejlesztési tervbe, amely később a régiós szinten is 
meg fog jelenni. Ez a garancia a megvalósulás elindulása. 

Kalocsai László 
Nagykun Horgász 
Egyesület 

A medencék kotrásával kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi 3 
évben a Sarudi-medencében évente megháromszorozódik a 
növényzettel borított vízfelület. Kérdezte, hogy mi a kotrások 
elkezdésének határideje. Célszerű lenne az elszaporodott növényzetet 
külön szigetekre összetolni.  

Dr. Kelemenné Dr. 
Szilágyi Enikő 
KÖTIKÖVIZIG 

Válaszolva Kalocsai Lászlónak elmondta, hogy a beavatkozásokat 
kétfelé kell bontani. Amik eddig történtek, azokat a VIZIG saját 
költségén végezte. Idén semmilyen forrás nem áll rendelkezésre. Jelen 
esetben EU-s pályázati forrásokra van szükség, ebből következik, 
hogy a beavatkozás megkezdése 2015, vagy 2021. 
A hínár terjedésére alapos felmérés készült. A tapasztalat az, hogy 
idén jóval kisebb az érintett terület, mint az utóbbi években. 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME VKKT 

Ha betározunk egy nagy folyót és ebből csatornákon keresztül 
engedünk ki vizet az öblözetekbe, akkor ezeknek a csatornáknak, és 
maguknak az öblözeteknek is az a sorsuk, hogy feltöltődnek. Két 
megoldás lehetséges: vagy megkotorjuk vagy emelünk a vízszinten. 
Ez utóbbival azonban a probléma ökológiai időléptékben nem oldódik 
meg. A vízi növényzetet illetően a horgászok és a természetvédelem 
között ellentét van. A cél az, hogy olyan megoldásokat találjunk, 
amiket a jelenlévők támogatni tudnak, és amelyeket meg lehet 
valósítani. Ez lehet a részleges növényzet aratás a szükséges 
közlekedő helyeken. 
Azokra a tevékenységekre, amelyek ellenkeznek a VKI elveivel nem 
lehet EU-s forrásokat szerezni. A jogszabályi korlát miatt 
kényszerhelyzetben vagyunk. 
Ha jót akarunk, akkor az intézkedések megtervezésére nagyobb 
szabadsági fokot hagyunk magunknak. Ez azt jelenti, hogy nem 
célszerű a Tisza-tavat egy víztestként kezelni. Márcsak azért sem, 
mert nem lehet mindegyik víztestnek ugyanaz a referenciaállapota és 
környezeti célkitűzése sem. A VKI elveinek meg kell felelni, mivel 
szükségünk van a megfelelő finanszírozásra. Ha több víztestet 
meghagyunk, az növeli a szabadságot a beavatkozások szintjén. Az 
egyik víztest ráadásul védett terület. A védett területekre más 
intézkedések szükségesek, mert a védettség okának fenntartása 
nagyobb prioritású, mint az egyéb víztestekre vonatkozó, jó 
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állapot/potenciál elérését szolgáló, intézkedéseké. A védettség 
státusza minden más használaton felül áll. 

Andrási Lőrinc 
MGSZH Növényvédelmi 
Igazgatóság 
Vadásztársaság Tiszafüred 

Elmondta, hogy 1973 óta járja az árteret. A hulladék ezeken a 
területeken leszűrődik. Nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy a 
környéken egyetlen szeméttelepet sem rehabilitáltak, és szennyvizek 
folynak a Tiszába. 
A tervezett vízszintemeléssel kapcsolatban megemlítette, hogy ez 
mindenkire hatással lesz, de kérdés, hogy milyen mértékű lesz a 
száraz területek arányának csökkenése és milyen anyagi vonzatai 
lesznek. 

Molnár Imre 
TIKÖVIZIG 

A Tisza-tóban különböző vízmélységek vannak, de a vége mindig 
természetvédelmi terület. Érdemes külön medencékre bontani? Azért 
van szétbontva, mert nem lehet a tó-tipológiába besorolni. De miért 
nem lehet saját maga referenciája? 

Kalocsai László 
Nagykun Horgász 
Egyesület 

A Sarudi-medencének nincs védett növényvilága, viszont sok sulyom 
van, régen sokkal kevesebb volt. Véleménye szerint nem szükséges az 
egész medencét megkotorni csak ahol nagyon elszaporodott a 
növényzet, mivel feliszapolódik. Ehhez hozzájárul az is, hogy a 
nádasok nincsenek kezelve. 

Godó Lajos 
Országgyűlési képviselő 

Elmondta, hogy az itt élők szeretnék, ha a terület egy önálló Tisza-
tavi projektként lenne kezelve, ne a Nagykunság, ne a Körös-vidék 
részeként, és a költségek is különüljenek el. 

Fejes Lőrinc 
KÖTIKÖVIZIG 

Elmondta, hogy azért van a területen sok vízi növényzet, mert jól 
érzik itt magukat, ideálisak számukra a körülmények. Ugyanez 
vonatkozik a halakra és a szúnyogokra is. 
A Komplex Tisza-tó Projektben benne vannak a felvetett témák, ezek 
pedig el fognak jutni a megvalósításhoz is. A jövő év a tervezés és az 
engedélyeztetés időszaka, ezután következhet a megvalósítás. 
Többféle beavatkozásra van szükség.  
Elmondta, hogy a Tisza-tó helyzete különbözik a Balatonétól. Örül 
annak, hogy többen is azt az álláspontot képviselik, amit ő: a Tisza-tó 
legyen önálló víztest és saját maga referenciája. 
A vízszintemeléssel kapcsolatban elmondta, hogy figyelembe kell 
venni, hogy mi az, amit még a közvélemény és a területet használók, 
valamint a környezet elvisel. Nem az a cél, hogy az ökológiai 
sokféleség eltűnjön, éppen ellenkezőleg, meg akarják tartani. 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME VKKT 

Elmondta, hogy a VKI tervezési alapegysége a víztest, amely 
homogén vízterületet jelent. Ezzel az alapegységgel lehet a 
továbbiakban tervezni, ezt lehet minősíteni. Nagy a különbség a 
hagyományos vízgazdálkodás és a VKI között: a minősítésnél a 
referenciaállapothoz viszonyítunk, és nem a vízhasználathoz. A VKI 
úgy szolgálja a fenntarthatóságot, hogy a vízi ökoszisztéma 
„egészségét” veszi alapul, és az ilyen ökoszisztéma hosszú távon 
biztosíthatja a megfelelő minőségű vizet az emberi vízhasználatokhoz 
is. 
Fontos az, hogy a Tisza-tó különböző öblözeteit, a mozaikosságát 
megtartsuk. Nem szabad ugyanazt a referenciaállapotot minden 
részére ráhúzni. 

Dr. Kelemenné Dr. 
Szilágyi Enikő 
KÖTIKÖVIZIG 

A növényzet gyérítésével kapcsolatban elmondta, hogy sok faj van, 
ami védett, ezek gyérítése pedig csak engedéllyel történhet, ami 
vonatkozhat közlekedési utak és mintavételi helyek kialakítására. 
Természetesen a horgászok igényét is figyelembe kell venni, de a 
sulyom Vörös Könyves faj, erre pedig nem adnak engedélyt.  
A gyérítésnél figyelembe kell venni, hogy melyik fajról van szó, és 
ezek milyen szaporodási tulajdonságokkal rendelkeznek. 



  VGT társadalmi vitafórum 
 

5 

Kalocsai László 
Nagykun Horgász 
Egyesület 

Ellentmondást vélt felfedezni: Háfra Mátyás azt mondta, hogy 2015-
től kerülhet sor gyérítésre, míg Fejes Lőrinc azt, hogy 2011-től.  

Fejes Lőrinc 
KÖTIKÖVIZIG 

Itt két dologról van szó: 2011-től a Komplex Tisza-tó Projekt fog 
indulni. Háfra Mátyás a VGT-ről beszélt. 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME VKKT 

Godó Lajos felvetésére reagálva elmondta, hogy a Tisza-tó Projekt 
garantálja, hogy a tó egységként lesz kezelve, ezért is vagyunk itt, de 
ez nem jelenti azt, hogy egy víztest is kell, legyen. A Tisza-tó a 
kiemelt vízterületek között szerepel az országban. Ezek 
potenciáljának a javítására külön programok vannak. Ez nem 
feltétlenül következik az egy víztest állapotból: egy víztéren belül is 
lehet több víztest, mint például a Velencei-tónál. Ez azért jó, mert 
megkönnyíti a beavatkozást és a finanszírozást. 

Szabó Lajos 
Magyar Turizmus Zrt. 
Tisza-tavi Regionális 
Marketing Igazgatóság 

A Tisza-tó önálló turisztikai régió, ezért is fontos lenne, hogy önálló 
alegység lehessen, és megjelenhessen a négy víztér. Azért is 
szerencsés lenne, mert az alegységen belül más, hasonló terület 
nincsen. 

Lovas Attila 
KÖTIKÖVIZIG 

Feltette a kérdést, hogy mi akadályozza azt, hogy a Tisza-tó önmaga 
referenciája legyen. 

dr. Szilágyi Ferenc 
BME VKKT 

A víztest kritériuma a homogén jelleg, ez ebben az esetben nem 
teljesül. Jó volna, ha ez így is maradna és a továbbiakban is mozaikos 
lenne a Tisza-tó.  

Lovas Attila 
KÖTIKÖVIZIG 

Potenciális konfliktusforrás lehet, hogy a Tisza-tavat tónak hívjuk, 
ugyanis ez nem tipikus tó, a Tisza határozza meg a paramétereit, a 
vízszintet. Ez nehezen magyarázható el a laikusok számára. Ha a 
tipológiában azt mondom, hogy állandó a mélység, ez nem igaz. 
Tehát önmagához kellene hasonlítani, mozaikos tájként. Aki itt él és 
köze van hozzá, annak fontos, hogy a mozaikosság megmaradjon. 
Semmi sem indokolja a mesterséges határrendszert. 

Horváth Benő 
???? 

Elmondta, hogy 20 éve foglalkozik a Tisza-tóval. Elkerüli az emberek 
figyelmét, hogy ez egy duzzasztott hullámtér, ami a tavak esetében 
nincsen. Ősszel leengedik a vizet, így a meder egy része szárazra 
kerül. Egy tó esetében ilyenről sem beszélhetünk.  
Elmondta, hogy szem előtt kell tartani, hogy egy folyó 
középszakaszán a leggazdagabb az élővilág, a duzzasztás fölött 
azonban ez drasztikusan csökken. 
Az, hogy a Tisza-tó a Nagykunság része az nagy hiba. A Borsodi 
Mezőség régen nyílt ártér volt, és egy vízgyűjtő is kapcsolódik a 
Bükkhöz. A Hevesi Füves Puszták TK területének is fontos lenne, 
hogy vizet kapjon. Mindenképpen egységes rendszerben kellene tehát 
gondolkozni és a természetes kapcsolatokat figyelembe kellene venni. 
A Tisza-tó egy sajátos, egyedi jelenség. 

Márfai László 
VKKI 

Saját véleménye szerint a Tisza-tó az a tó ami folyik és az a folyó ami 
áll. A Tisza-tónak nincs olyan reprezentatív része, amely képviselné a 
felette lévő részt. Amikor a teljes rendszert egy víztestté tettük, akkor 
egy inhomogén rendszer keletkezett, amit most szétszabdalunk. 
Véleménye szerint az alegységi kijelölés jó.  
A Tisza-tavat nem egy víztestként, hanem egy egységként kell 
kezelni. Sajnos egy kicsi egységet vizsgálunk a környezete nélkül. 
Azt kell néznünk, hogy miből van nagyobb hasznunk, a 
szétszabdaltságból, vagy az egységből. 

Tálas László 
Tiszakürti Arborétum 

Elmondta, hogy nem a turizmus miatt lett annak idején létrehozva a 
Tisza-tó, hanem a vízellátás megoldására. Kérdezte, hogy 
megvalósul-e ez az elsődleges cél. A többletvízigénnyel kapcsolatban 
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megvalósul-e az a kompromisszum, hogy a csatornákba is betöltésre 
kerüljön. 

Fejes Lőrinc 
KÖTIKÖVIZIG 

Válaszolva az iménti felvetésre elmondta, hogy a tervezés során 
meghatározott prioritási sorrend megváltozott, még mindig a vízpótlás 
az elsődleges, de a turizmus előrébb sorolódott.  
Elmondta, hogy a TIKEVIR-en keresztül két helyen lehet leadni a 
vizet: a Keleti- és a Nagykunsági-főcsatornán. Ez utóbbi 
rekonstrukciója fontos része a Tisza-tó Projektnek. A Körös-völgybe 
belépő folyók 0-5m3/s vizet szállítanak, ami vízminőségi 
problémákhoz vezet. Ahol a főcsatornák becsatlakoznak, ott 
megtörténik az átöblítés, igaz sajnos nem az országhatártól.  
Elmondta, hogy ökológiai vízpótlásra most is 25 m3/s-ot adnak le, és 
sajnos lassan előáll a negatív vízmérleg. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni a párolgási veszteséget is.  
Okulva a tapasztalatokból az a gyakorlat, hogy a maximális vízszint 
felett +5-10 cm betározására kérnek engedélyt, így a Kiskörén mért 
vízállás a normál 725 ± 5 cm helyett most 735 ± 5 cm. Meg kell 
gondolni, hogy erre emelünk-e még. Ma már nem jelentkezik akkora 
igény, mint a tervezésnél. 

Háfra Mátyás 
KÖTIKÖVIZIG 

Elmondta, hogy a TIKEVIR előkészítés alatt van. Ez a projekt 3 
VIZIG-et is érint. Most azért nem lett bemutatva, mert nem szorosan 
kapcsolódik a Tisza-tóhoz. De a témával foglalkozni kell. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a még be nem érkezett vízkészleteket 
nem szabad lekötni. 
Elmondta, hogy a Nagykunság alegység része a Tisza-tó, de önálló 
egység, ahogyan a Tisza is. Az alegységek természetes határokkal 
lettek lehatárolva, nem lehet többfelé osztani Magyarország területét. 

Nagy Gyula 
Közép-Tisza-Vidéki 
Horgász Egyesületek 
Szövetsége 

Háfra Mátyás kérésének eleget téve elmondta, hogy a nagykunsági-
főcsatornán a szerves anyag bevitelt korlátozni kell. A horgászok 
szokása a beetetés, meg kell vizsgálni, hogy okoz-e ez kárt. Ha elég a 
hal, akkor nem lesz probléma. Természetesen ahol ivóvízbázis van, 
ott ezt korlátozni kell. Véleménye szerint a Nagykunsági-főcsatorna 
esetében jó a vízminőség, nem jelent gondot a beetetés. 

 
Elhangzott vélemények összefoglalása: 
 

• A legkiemelkedőbb kérdés az volt, hogy a Tisza-tó öt különálló vagy egy egységes víztestként 
szerepeljen-e a tervben. Ehhez kapcsolódóan többen is az egység mellett érveltek, 
mindemellett hangsúlyozták a mozaikosság fenntartásának fontosságát.  

• Többen is megfogalmazták azt az elvárást, hogy a Tisza-tó legyen saját maga referenciája, és 
ne a tó-tipológia szerint legyen besorolva. 

• Felmerültek a különböző funkciók prioritásai, ezek közül a legkiemelkedőbb az öntözés és a 
turizmus voltak. A kérdéskörhöz kapcsolódóan a vízkészlet-gazdálkodás is hangsúlyos téma 
volt. 

• Felmerültek még a vízi növényzet gyérítésével és a hulladékkal kapcsolatos kérdések. 
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