Emlékeztető
A VGT2 Társadalmasítása érdekében

„A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata a Rába alsó szakasz
és a Hanság térségében” című fórumot
a „Kvassay Jenő terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című
KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében szervezi az Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Időpont:
Helyszín:

2015. augusztus 18. 10.00 óra
HOTEL FAMULUS
(Győr, 9027, Budai út 4-6.)

PROGRAM:
10:00 - 10:10 Köszöntő
Sütheő László (ÉDUVIZIG)
10:10 - 10:50 Jelentős vízgazdálkodási problémák a térségben
Dénesné Érseki Gabriella, Nagy Anna, Szlibekné Molnár Katalin (ÉDUVIZIG),
dr. Ambrus András (FHNPI), Szabó Lajos (GY-M-S Megyei Agrárkamara)
10:50 - 11:20 Problémákra adható válaszok, lehetséges intézkedések
Simonffy Zoltán BME- Kiss Norbert ÉDUVIZIG
VGT2 intézkedések
Szilágyi Ferenc felkért hozzászóló
11:20 –
Fórum - vélemények, kérdések és válaszok

A programban meghirdetett előadások kissé változtak Simonffy Zoltán távolléte miatt Az
előadások után volt lehetőség észrevételek, hozzászólások kérdések elmondásához. A
Fórumnak ezt a részét Janák Emil, a VTK Innosystem Kft. részéről vezette le.

Fábián Ferenc, Pápóc polgármestere: A VGT foglalkozik‐e a Rába Pápoc oldali problémáival?
Erős a talajvíz süllyedés. A fenéksüllyedés megállíthatatlan. Segítséget kérünk!!!
Sutheő László, VIZIG: A Rába rehabilitációja több, mint ami itt bemutatásra került. Sajnos a
források szűkek. A felső szakaszon lesz egy fenékküszöb.
Székely Imre, Győr‐Moson‐Sopron Önkormányzati Hivatal. A Több település jelezte, hogy
sok gond van a Rábaközzel. Ezt jelezni fogjuk a kormány fele
Lajtmann József, Reflex: Ha egy folyón fenékküszöböt, vagy duzzasztógátat építünk, az
mennyire szolgálja a jó ökológiai állapotot?
Jó példa: Örömmel vettel a Győr és Koroncó közötti Marcal vízbeeresztést!

Szilágyi Ferenc, BME: A VKI terhelésnek fogja fel hidro‐morfológiai terhelést is. Tehát egy
fenékküszök, vagy gát az komoly terhelést jelent. Biztosítani kell a hosszirányú
átjárhatóságot is.
Sutheő László, VIZIG: Sajnos a medersüllyedést nem tudjuk műszaki beavatkozás nélkül
megoldani. A beruházást végig kell vezetni a 4.7 vizsgálati úton.
Szilbekné Molnár Katalin, VIZIG: A holt Marcal felmérése megtörtént Ez az anyag készen áll,
de nem került bele ebbe a ciklusba!
Szilágyi Ferenc, BME: A fenékküszöb jó megoldás a medred süllyedésre.

Budapest, 2015. augusztus 18.

dr. Major Veronika

Kérdés
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problémáival? Erős a talajvíz süllyedés. A
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megállíthatatlan.
Segítséget kérünk!!!

Válasz
Sutheő László, VIZIG: A Rába rehabilitációja
több, mint ami itt bemutatásra került. Sajnos a
források szűkek. A felső szakaszon lesz egy
fenékküszöb.
Székely
Imre,
Győr‐Moson‐Sopron
Önkormányzati Hivatal.
A Több település
jelezte, hogy sok gond van a Rábaközzel. Ezt
jelezni fogjuk a kormány fele

Lajtmann József, Reflex: Ha egy folyón
fenékküszöböt,
vagy
duzzasztógátat
építünk, az mennyire szolgálja a jó
ökológiai állapotot?

Szilágyi Ferenc, BME: A VKI terhelésnek fogja fel
hidro‐morfológiai terhelést is. Tehát egy
fenékküszök, vagy gát az komoly terhelést
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