
Emlékeztető 
A VGT2 Társadalmasítása érdekében 

 
„A TISZA-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK JELENE ÉS JÖVŐJE” 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 a Közép- 
Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Időpont:  2015. augusztus 19. 10.00 óra 

Helyszín:  KISKÖRE 

Kiskörei Vízlépcső, Kiskörei Szakaszmérnökség Irodaház III. emelet „Panoráma 
terem” 

PROGRAM: 

10:00 - 10:10 Köszöntő 

  Horváth Béla igazgatóhelyettes, főmérnök (KÖTIVIZIG), 

10:10 – 10:30 Tisza tó létesítmény rendszerének bemutatása 

  Fejes Lőrinc szakaszmérnök (KÖTIVIZIG) 

10:30 – 10:50 Tisza tavi turizmus, vízhasználatok turisztikai lehetőségei 

  Szabó Lajos Magyar Turizmus Zrt. Manager 

10:50 – 11:05 Tisza tó kémiai minősége 

  Aranyné Rózsavári Anikó vegyész (KÖTIVIZIG) 

11:05 – 11:20 Tisza tó biológiai minősége 

  Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann   laborvezető  (KÖTIVIZIG) 

11:20 – 11:35 Tisza tóra tervezett intézkedések bemutatása   

  Háfra Mátyás osztályvezető (KÖTIVIZIG)  

11:35 – 11:50 Szünet 

11:50 – 12:05 A vízenergia, mint megújuló energiaforrás, a Kiskörei Vízerőmű bemutatása 

  Ötvös Pál ügyvezető igazgató 

12:00 –  Fórum - vélemények, kérdések és válaszok. 

 
A  programban meghirdetett  előadások megtartása  után  került  sor  az  észrevételekre  és  a 
vitára. A Fórumnak ezt a részét dr. Major Veronika, a VTK Innosystem Kft. részéről vezette le. 
 
 
Hancz Gabriella, Debreceni Kispark Kft.: Hisz abban, hogy a VKI hatékony eszköz. Település 
csapadékvíz gazdálkodás nem kap elegendő hangsúlyt a VGT‐ben. Felhívja a figyelmet a zöld 
infrastruktúrára! 
 
Szilágyi  Ferenc BME:    Búzás  Kálmán helyett  válaszol.  A  VGT2‐ben  a  víz‐visszatartás  fontos 
intézkedési  pont.    Pl.  legyen  elválasztott  rendszer,  legyen  tároló.  Ezzel  a  kérdéssel 
foglakozunk.  
 
Hegedűs  Gábor,  Tisza  tavi  Horgász  szövetség.    Tisza‐tó  jó  kezekben  van!  Hiányolja  a 
jövőképet.  A Tisza‐tó nagyon sekély víztározó. Ez a tározó most már az öreg állapotában van 
és már nincs olyan sok hal, mint régen. Ez a tározó már mindennapos gondoskodást igényel. 



Nagyon érdemes itt kotorni! El kell távolítani az üledéket. Csak így lehet fenntartani a tavat! 
A Komplex Tisza‐tó program azt mutatja, hogy a jól megkotort terület 30 évre fennmarad. 
 
Sajnos a horgászlétszám nem nő!! 
 
Javaslat  az,  hogy  a  VGT  térjen  ki  a  halállomány  minőségének  és  mennyiségének 
fenntarthatóságára a kotrás segítségével. 
 
 
Juhos László Reális Zöldek: Fontos a közvélemény reális tájékoztatása.  

1. A jegyzőkönyvben kéri rögzíteni, hogy itt a duzzasztott szakaszon jó a vízminőség. 
2. Lobbi  tevékenységet  kell  folytatni,  hogy  hozzon  a  kormány  új  határozatot  a    93‐as 

határozat helyett. 
3. 37‐ben elfogadták az öntözési tvt.! Az elődökben volt előrelátás! 
4. A biciklitúrázás a víztározó körül is meg tudna  valósulni! 

 
 
Kerekes László, magánember: A létesítmény építésében is részt vett.   Figyelembe veszi‐e a 
VGT a felvizi országok hatását? Várjuk a Nemzetközi Tisza Bizottság létrejöttét! 
 
Szilágyi  Ferenc BME:   A VGT a Duna vízgyűjtőjére  vonatkozik, melyben benn van a  román 
szakasz is. Vannak határ vizi bizottságok  és early warning rendszerek is.  
 
Péteri László Reális Zöldek:  Az intézkedések között a médiával való kapcsolat fontosságának 
is  szerepelnie kellene. A média tájékoztatása nem mindig reális. A médiát a vízügy oldalára 
kellene állítani. 
 
Juhos László, Reális Zöldek:   A média viselkedése néha félrevezető .A lakosságnak joga van a 
kiegyensúlyozott tájékoztatásra. 
 
dr.  Major  Veronika,  VTK  Innosystem:  A  VGT‐ról  szóló  cikkek  rendszeren  megjelennek 
médiában. 
 
dr. Nagy Sándor, Vízvonal Kft. Megtudtuk, hogy  a hatásvizsgálat jóváhagyása folyamatban 
van.  A  tervezésnél  fontos  lenne  tudni,  hogy  milyen  szintekre  lehet  számítani.  Lassan 
elkezdődik  a  kikötök  rekonstrukciója.  A  VGT‐ben  legyenek  nyomatékosítva  a  tervezett 
duzzasztási szintek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. augusztus 18.           dr. Major Veronika 
 



 
 
 
   



Kérdés  Válasz 
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Szilágyi  Ferenc  BME:    Búzás  Kálmán  helyett 
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