Emlékeztető
A VGT2 Társadalmasítása érdekében
„A Nyírség vízháztartása ” fórumon elhangzottakról

Időpont:
Helyszín:

2015. július 22. 10.00 óra
Felső‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság Székháza
(4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.)

PROGRAM:
10:00 ‐ 10:10 Köszöntő
Kató Sándor műszaki igazgatóhelyettes (Felső‐Tisza‐vidéki Vízügyi
Igazgatóság),
10:10 – 10:30 A Nyírség vízháztartása
Szabó Éva ügyintéző (Felső‐Tisza‐vidéki Vízügyi Igazgatóság),
10:30 – 10:50 A talajvízszintek alakulásának statisztikai vizsgálata a Nyírségben
Dr. Virág Margit főmérnök (VIZITERV Environ Kft.),
10:50 – 11:10 A Nyírségi régió felszín alatti vízmérlegének elemei vízföldtani modellezés
eredményei alapján
Dr. Szanyi János címzetes egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem),
11:10 – 11:30 Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) állapota a Nyírségben
Lesku Balázs osztályvezető (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság),
11:30 –
Fórum ‐ vélemények, kérdések és válaszok.
A programban meghirdetett előadások után volt lehetőség észrevételek, hozzászólások
kérdések elmondásához. A Fórumnak ezt a részét dr. Major Veronika, a VTK Innosystem Kft.
részéről vezette le.
Neuzer Valéria, TERV‐TECH BT: Hogyan illeszthető az öntözés vízigénye a most
elhangzottakhoz. Lehet‐e öntözni a Nyírségben?
Tahy Ágnes, OVF: Ez országos probléma. A VGT fontos eleme, hogy a víztestekkel
kapcsolatos célokat el kell érni. Tehát, akár még a kiadott vízjogi engedélyeket is felül kell
vizsgálni.
Tervezett intézkedések:
1. takarékos vízhasználatra ösztönzés: ivóvíz, öntözés, energetika vonalon
2. vízvisszatartás fejlesztése ‐ helyben tartás, csapadékvizek helyben tartása
3. az engedély nélküli vízhasználatok visszaszorítása
Neuzer Valéria, TERV‐TECH BT: Tehát akinek van vízjogi engedélye az használhatja, de újat
nem engedélyeznek?
Tahy Ágnes, OVF: Csak akkor lehet új kivételeket engedni, ha megtakarítások történtek.

dr. Major Veronika, VTK Innosystem Kft.: dr. Virág Margit előadásával kapcsolatba, a
beszivárgást is vizsgálták?
dr. Virág Margit, VIZITERV Environ: Most nem, de szeretnénk.
Tahy Ágnes, OVF: dr. Szanyi János előadásával kapcsolatba, szennyvíz hasznosításával
egyetértek, de jobbnak gondolja a tisztított szennyvíz újrahasznosítását.
dr. Szanyi János, Szegedi Tudományegyetem: A hasznosítás az, ha valahol bepótolunk és
tőle nem messze öntöznek ez is újrahasznosítás.
Tóth György, MFGI: A Nyírségben Bagamér, Létavértes környékén van illegális vízkivétel, ez
egy komoly gazdaságot alapoz meg. Itt mérlegelni kell a beavatkozás módját.
Budapest, 2015. július 22.
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