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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató „A gemenci ártér többcélú hasznosítása” címmel 

Tájékoztatást ad: prof. dr. Berczik Árpád  professzor, MTA Ökológiai Kutatóközpont 
Duna-kutató Intézet 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bányai Gábor (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz) 
Kepli Lajos (Jobbik) 

  
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Jávor Benedek (független) dr. Szili Katalinnak (független)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP) 
Schmidt Csaba (Fidesz) Bányai Gábornak (Fidesz)   
Sebestyén László (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Prof. dr. Berczik Árpád kutatóprofesszor (MTA Ökológiai Kutatóközpont 
Duna-kutató Intézet) 
Csonka Tibor vezérigazgató (Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.) 
Felső Róbert polgármester (Érsekcsanád) 
Dr. Csepregi István szaktanácsadó 
Závoczky Szabolcs igazgató (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság) 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Felső Barnabás természetvédelmi őr (Duna-Dráva Nemzet Park) 
Telkes Róbert igazgató (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 44 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket. Azért álltam fel, mert 
szokatlan a mostani berendezkedésünk itt, a mai kihelyezett ülésünkön. (A meghívottak nem 
az asztal körül, hanem egymás mögött foglalnak helyet a teremben.)  

Alelnök úrral, elnök úrral abban állapodtunk meg, hogy sokkal egyszerűbb így 
egyrészről a tárgyalás is, másrészről pedig annak az előadásnak a meghallgatása is, ami 
egyébként a mai kihelyezett ülésünknek a célját jelenti, hiszen Bányai Gábor közgyűlési elnök 
úr, képviselőtársunk meghívására érkeztünk ma erre a kihelyezett bizottsági ülésre, amelynek 
a témája „Tájékoztató a gemenci ártér többcélú hasznosítása” címmel, amely kapcsán dr. 
Berczik Árpád úrtól, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet professzorától 
fogunk meghallgatni egy prezentációt. Ezt követően pedig a szakértők, szakhatóságok, 
hatóságok és intézmények részéről hallgatunk meg hozzászólásokat, és képviselőtársaim majd 
lehetőséget kapnak arra, hogy kérdezzenek vagy szóljanak a mai ülésünkön.  

Mielőtt az ülésünket elkezdenénk, engedjék meg, hogy néhány formális 
kötelezettségemnek eleget tegyek. Többek között bejelentem, hogy mai ülésünkön Nagy 
Andor alelnök úr Turi-Kovács Béla alelnök urat helyettesíti, Bányai Gábor képviselőtársunk 
helyettesíti Schmidt Csabát, Bartos Mónika Sebestyén Lászlót, ezen kívül Bácskai képviselő 
úr Aradszki András képviselő urat, jómagam pedig Jávor Benedek képviselőtársunkat.  

Elsőként kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a kihelyezett ülésünk 
napirendjét. (Szavazás.) Köszönöm. Úgy látom, hogy egyhangú támogatást élvez a 
napirendünk. Mielőtt még elkezdenénk az ülést, arra kérem Bányai Gábor elnök urat – mivel 
itt vagyunk Bács-Kiskun megyében –, hogy mint házigazda szóljon néhány szót. Köszönöm 
szépen.  

Bányai Gábor köszöntője 

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Nagy ember lettem, mert az elnöki asztalnál ülhetek, ez 
azt jelenti, mondta Andor, hogy nekem kell fizetnem, mert házigazda vagyok, úgyhogy félve 
mondok bármit is, nehogy többe kerüljön, mint amit terveztünk. De ez csak a vicc része volt. 
Egyébként az Erzsébet-program vendégeiként van itt a bizottság az ülésen, tehát nem az én 
kontómra történik a mai nap minden egyes perce.  

Először is erről a világról, amit Veránka-szigetnek vagy Gemencnek mondanak, bár a 
nem a legavatottabb ember vagyok ez ügyben, hogy itt erről csodákat regéljek, de Bács-
Kiskun megye egyik legszebb részén köszönthetjük egymást. Ez az ártéri erdőrész, ami több 
térképen még hibásan úgy van írva, hogy a Rezéti-Holt-Duna, ami körülvesz bennünket; ma 
még ez nem holt, de hogyha nem sikerül a kotrási munka – persze sikerülni fog –, akkor 
tényleg holtággá fog válni. Ma még egy élő, ős Duna-ág van mellettünk, a torkolatánál, a 
sziget csücskénél lehet látni, annak idején az 1800-as évek közepe vége felé történő átvágásig, 
ez egy nagyon szép vidék volt akkoriban is. A tájegységet tekintve, gyakorlatilag a Felső-
Bácskai-löszhátság, a kalocsai meg a szekszárdi Sárköz nagyon egyforma vidék a maga 
módján, a talajszerkezetében, növénykultúrájában, még a népszokásaiban is nagyon, szinte 
csak a Duna választ el bennünket bizonyos szempontból teljes egészében földrajzilag, de 
gyakorlatilag a tájegység minden tekintetben egymáshoz nagyon hasonló.  

Ami fontosabb ettől, Magyarország egyik legszebb része, az ország egykori víz- és 
tájrajzát bemutatva, itt lehet látni azt, ami Magyarországon volt az 1800-as évek elején. 
Nagyjából így nézett ki a Duna melléke, amíg a nagy szabályozási munkák nem hozták meg 
az akár kívánatos, akár később káros következményeket. Gemencről és a megye ezen részéről, 
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illetve Veránka-szigetéről amit érdemes még tudni, hogy ez az 1300 pár hektáros sziget, ami 
körbevesz bennünket, egy szigorúan védett terület. Egyébként nem tudom, hogy a vadak 
tudnak-e olvasni, de itt ki van írva, hogy ez egy szigorúan védett terület, és a tábla is kint van, 
a jószágok ezt tudják, és itt rengetegen vannak azok a különféle, időnként a vadászpuska elé 
tévelygő nagyvadak, amelyek híressé tették ezt, a Gemenc térségét. És miután ez a térség 
egész a magyar–horvát–szerb határig lenyúlik, ez a holtágakkal, átívelőkkel szabdalt terület 
egy nagyon gazdag vadászterület is egyrészt, mellette pedig, miután ez egy olyan talajtani 
adottsággal rendelkező vidék, aminek az az érdekessége, hogy az ország egyik legjobb 
termőterülete is itt fekszik tőlünk két kilométerre, a Duna túlsó partján, a Felső-Bácskai-
löszhátság. Tehát nagyon szép és gazdag adottsággal rendelkező vidékről van szó. Ez 
egyébként korábban magánszemélyeké volt, aztán később a megyei tanácsé lett, utána a 
megyei önkormányzaté, most az Erzsébet-program egyik oszlopos, exkluzív szállodája. Itt, ha 
valaki még nem járt, az jelentkezzen! (Páran jelentkeznek.) Ennyien voltak már itt? Nem 
hiszem el.  

Egyébként én két alkalommal tudtam itt aludni, és persze hét éven keresztül 
pedáloztam, hogy a bizottságunk ide jöjjön el. 2006-ban Szalóki Gyulának többször 
mondtam, hogy jöjjünk el, mert – akkor még nem volt ilyen szép az üdülő –, de azt látni kell, 
hogy milyen szép a gemenci erdő veránkai része. Tehát kétszer tudtam itt aludni, és javaslom, 
hogyha valakinek van rá módja, töltsön el egy hétvégét itt. Hét óra alvással az ember kibírja, 
hiszen olyan jó a levegő. Olyan csönd, nyugalom van, amit nem lehet pótolni semmilyen 
ötcsillagos szállodával, és ami még fontosabb: alig lehet telefonálni. (Derültség.) Ebben a 
sarki részben van vétel, a szobákban nem lehet, tehát ez egy zárt világ, úgyhogy ez ilyen 
szempontból is fontos. 

Zárásképpen azt írta Juhos László, egy e-mailben kaptam én is, hogy rosszkor jöttünk 
ide. Ide nem lehet rosszkor jönni, meg Bács-Kiskunba sem egyébként (Derültség.), a Duna 
vízállása túl magas ahhoz, hogy lássuk a problémákat. Abban meg igaza van, hogy a Duna 
alacsony vízállása, ami egyre nagyobb gondokat tud okozni többféle szempontból, ez nem 
mutatja azt az arcát, tavaly többször lezárult itt mellettünk a torkolat, mert nem bírt befolyni a 
rezéti-ágba, akkor tényleg holtággá alakult. Ez egyébként igaz. Egyébként én ezt elmondtam 
több fórumon – nem tudom, mi a megoldás, de –, hogy a Dunának a jövőjét egyszer elő kell 
venni, hogy mit akarunk kezdeni a legfontosabb folyónkkal, hiszen hajózási szempontok, 
turisztikai szempontok, egyéb vízállási szempontok, sőt itt a Gemencben egyéb szempontok is 
közrejátszanak, hogy mit kell vele csinálni. Valamit tenni kell vele, mert az, hogy kanálisnak 
használják ezt az élő folyót, ez szerintem kevés nekünk, az országnak, mert ez a folyó többet 
is tudna tenni a magyar szakaszon. Tehát valami döntést kell hozni. Nem beszélve arról, ha a 
paksi bővítés megvalósul, azért, hogy ha ott valaki bátrabban mer kérdezni, elmondják a 
mérnökök, hogy időnként a paksi befolyó ágnál nagyon alacsony vízállást tud mutatni, tehát, 
hogy ha még plusz reaktorokat fognak építeni a közeljövőben, annak víz kell. Tehát a Duna 
alacsony vízállása időnként olyan mérvű, hogy én láttam már nagyon kis vizet a Dunában, és 
itt vannak mérnökök a KÖVÍZIG-től, akik tudják, hogy itt nem hülyeséget beszélek, hogy a 
vízállás sok gondot okoz.  

Fog utánam szólni a község polgármestere, Felső Róbert úr, aki szintén pár szóban 
köszönt bennünket, el tudja mondani sokkal szebb szavakkal meg zengőbben is, hogy milyen 
szép ez a világ, és majd a program végén, ha kaphat szót, van itt egy fickó, akihez képest mi 
mindannyian „álzöldek” vagyunk. Ő „méregzöld”, és zöld ingben is van Felső Barnabás 
barátom, régóta ismerem, előtte féltem tőle, mondták, hogy veszélyes ember (Derültség.), hát 
itt ő a szigeten bent lakik, nem tudom, a felesége hogy bírja ezt elviselni, de egyébként ő itt a 
nemzeti park egyik őre. Ha kaphat pár szót, el tudja mondani még szebben, még jobban, hogy 
mekkora haszna van Gemencnek, ennek az ártérnek és Veránka-szigetének. Aki egyszer 
meghallgatja, az bele fog szeretni. (Dr. Nagy Andor: Nem a Barnabásba, hanem… – 
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Derültség.) Nem a Barnabásba, ott még nem tartunk, az nem kötelező, alkotmányosan ezt 
nem is tehetjük meg, hogy beleszeressük Barnabásba, de ebbe a pályába, amit ő véd és 
képvisel, abba fogunk beleszeretni. Sőt, hogy ha valaki ide eljön, és kér tőle egy egyórás 
beszélgetés, garantálom, hogy estig fog tartani, és a végén, aki meghallgatja őt és a kollégáit, 
valóban bele fog szeretni Magyarország ezen dunai végébe, és ha ez így van, eddig mindenki 
visszajött. Sőt, aki állami alkalmazott, annak még kedvezményt is adnak az üdülő gazdái, 
hogy idejöhessen. Magyarul Veránka-szigete mindenkit hív és vár.  

Jó lenne, ha egyszer elmehetnénk Bugacra is, most nem azért, mert ennyire szeretném, 
valószínűleg mindenki jönne minél többször, de a bugaci tavalyi nagy tűzvész, ami tönkretette 
a bugaci ősborókást, azt látni kéne, hogy mekkora kár keletkezett. Nem tudom, ki járt a 
tűzvész óta Bugacon. Érdemes megnézni, hogy mekkora munka lesz helyreállítani azt, amit a 
természetnek vagy éppen a gyújtogatóknak köszönhetően elvesztettünk.  

Ez egy védendő érték, amit egyrészt turisztikával is lehet védeni, az erdészet, a 
vadgazdálkodók által, a vízgazdálkodás által kell védeni. De nagyon kell vigyázni, mert ez a 
Gemenc egy ritka rész Európában, szinte érintetlen, és számunkra mindenfajta szempontból 
hasznot terem, és ami még fontosabb, hogy ha valaki pihenni jön, akkor tényleg itt pihenni is 
tud, mert ez egy nagyon szigorúan arra alkalmas terület csak – szerintem –, hogy az ember itt 
jól érezze magát és kipihenhesse a fáradalmait.  

Úgyhogy isten hozott mindenkit, a bizottság tagjait, a sajtó képviselőit, és aki 
elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a vendéglátóknak, akik most lent készítik elő a 
halászlét. Gyakorlatilag a bajai halászlé más, mint a csanádi halászlé, a bajai előtt van a 
csanádi. Reméljük, hogy hasznos lesz az itt töltött idő. Köszönöm szépen. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Felső Barnabás (Közbeszólás: Róbert!), 

bocsánat Felső Róbert polgármester urat kérjük. Barnabást meg arra, hogy a legvégén szóljon, 
mielőtt elmegyünk ebédelni. Polgármester úré a szó.  

Felső Róbert köszöntése 

FELSŐ RÓBERT polgármester (Érsekcsanád): Tisztelt Elnök Asszony! Alelnök Úr! 
Államtitkár Úr! Hölgyek és Urak! Kedves Vendégeink! Községünk önkormányzata nevében 
köszöntök mindenkit itt nálunk, Érsekcsanádon. Először is egy felmentés, elnök asszony, 
számtalanszor jártam már úgy, a fizimiskánk hasonlít a Barnabással, hogy miután kiosztott 
egy-két büntetést akárkinek, hátulról láttak, és azt hitték, hogy nem én vagyok. (Derültség.) 
Ki is kaptam, tehát a tévesztéshez már hozzászoktam. Mivel Érsekcsanád, ahogy elnök úr is 
kiemelte, egy sárközi település, ezért különösen örülünk annak, hogy ez a téma 
Érsekcsanádon kerül megtárgyalásra. Sárközi település, ez együtt jár a Duna közelségével, 
ezen az oldalon egyébként Érsekcsanád, a másik oldalon kicsit több település, Decs, Báta 
többek között ilyen sárközi települések.  

Mivel a Duna itt van, nyilvánvaló, hogy az emberek élete ezzel összekötődött. 
Gazdálkodás, amiről ma tárgyalni fogunk, de természetesen a kulináris élvezetek is fontosak. 
Nagyon érdekes, a sárközi települések eredendően református települések, Érsekcsanád is 
ilyen, és nagyon érdekes az egymáshoz nagyon hasonló viseletük is, a néptáncos 
hagyományokra gondolok.  

Magáról a településről. A régészeti leletek a XI-XII. századra teszik az eredetét, 
azonban azt tudni kell, hogy az 1800-as évek elejéig maga a falu nem ott volt, ahol most van, 
ahol keresztüljöttek, hanem éppen a Duna másik oldalán. Maga a Duna sem itt folyt, hanem 
ott, úgy arra, és jómagam is éppen egy építkezés kellős közepén vagyok, és néha elkövetek 
olyanokat, hogy talicskával eltolok 20-30 talicska betont, és arra gondol az ember, hogy 
micsoda munka volt tényleg talicskával ezt a Duna-medret megteremteni. Hát biztos, hogy 
nem kis teljesítmény.  
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Tehát a település az 1800-as évekig, ahol parkolunk, nagyjából ott volt található, aztán 
az árvizek miatt felköltöztették mind Csanádot, mind Sükösdöt a jelenlegi helyére. Erről van 
egy anekdota. Azt tudni kell, hogy Sükösd és Érsekcsanád, mint minden rendes szomszéd 
település, olyan viszonyban van, hogy egy focimeccsen általában többször is kijön a mentő. 
Az érsek úr felbiztatta az érsekcsanádiakat, hogy menjenek Sükösdre, és rombolják le az 
ottani házak kéményeit, és nem kell félni, mert nem lesznek otthon a sükösdiek. Hát ez így is 
volt, merthogy a sükösdiek meg itt voltak Csanádon, és ugyanezt a tettet vitték véghez. 
(Derültség.) Végül is az anekdota szerint ez volt a fő ok, amivel el lehetett érni, hogy a 
lakosság fölköltözzön 1804-05 környékén. Akkor került fel a település. 

Ha valaki felülről nézi, akkor azt látja, hogy tipikus sakktáblaszerű település, nagyon 
széles utcákkal, nagyon nagy portákkal, amelyeket sajnos ma már egyre kevésbé 
hasznosítanak, nagyon sokan akáccal ültetik be a kertjüket.  

Amit még tudni érdemes, körülbelül 3000-en vagyunk, 2950 és 2980 között 
ingadozunk, nagyon sok gyerekkel, ami főként annak köszönhető, hogy Csanád vallásilag is 
egy összetett település. Tizenegynéhány felekezet található Érsekcsanádon, ebben a katolikus, 
református, baptista és nazarénus egyház a négy nagy. A nazarénus egyháznál a mai napig is 
szokásos, hogy egy-egy családban 6-8-10 kisgyerek van. Tehát még a mai nap is. Ennek 
köszönhetően van gyerek a faluban. Ez aztán biztosítja mind az óvodának a jövőjét, mind az 
iskola jövőjét, és nyilvánvalóan ebből adódóan a település jövőjét. Egyébként iskolát, óvodát 
együtt nézve, körülbelül ötvennel több gyerek jár nálunk, mint az ezer fővel nagyobb 
Sükösdön. Tehát ez egy érdekes szám.  

A településre nyilvánvalóan mai nap is rányomja a bélyegét a Duna. Aki víz mellett él, 
lakik, az tudja, mit jelent, mikor jön a tavasz, és érezni lehet azt a tavaszillatot. De 
nyilvánvalóan a mezőgazdaság is megtalálható, az ipar nem annyira jelentős. 

Ami még érdekesség, talán van önök között is olyan, aki járt már Regensburgban 
Németországban. Ha Regensburgban, a Duna mellett sétál valaki, előbb-utóbb találkozhat egy 
olyan hajóval, aminek az a neve, hogy Érsekcsanád. Ez egy múzeumhajó. Európa legidősebb 
vontatóhajója, amelynek menetlevele, műszaki engedélye van, bár múzeum maga is, dunai 
hajózással foglalkozik, és ez egy muzeális tárgy is.  

Én azt kívánom, hogy ma tényleg érezzék jól magukat itt a községünkben, remélem, 
hogy mindenkinek ízleni fog a halászlé. Elnök asszony idefelé mondta, hogy a legjobb 
halászlevet Érsekcsanádon ette. Bízom benne, hogy ezt majd a többiek is elmondhatják a 
jövőben, és jó munkát kívánok mindenkinek. (Taps.)  

Tájékoztató „A gemenci ártér többcélú hasznosítása” címmel 

ELNÖK: Megköszönöm Felső Róbert polgármester úrnak köszöntő szavait. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Megkezdjük a témánk megbeszélését, és Felső 
Barnabást majd a végén fogom arra kérni, hogy némi ízelítőt adjon a kirándulás előtt a 
térségből.  

Arra kérem professzor urat, hogy félórás időkeretben tartsa meg az összefoglalóját, ezt 
követően pedig Csepregi István szakértő urat fogom kérni egy tízperces, majd azt követően 
Závoczky Szabolcs igazgató urat szintén egy tízperces hozzászólásra, illetve vetítésre. 
Úgyhogy professzor úr, önt illeti a szó.  

Prof. Dr. Berczik Árpád előadása 

PROF. DR. BERCZIK ÁRPÁD (MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató 
Intézet): (Előadását kivetítő segítségével tartja meg.) Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Alelnök Úr! Államtitkár Úr! Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselők és Meghívottak! 
Tekintettel arra, hogy sokat szeretnék mondani, sokfélét, de gyorsan, lényegében a kötött 
szövegemhez fogok ragaszkodni. A bizottsági ülés témájához erősen szelektáltam bizonyos 
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előzmények felidézésével. Nem szólok az érintett magyarországi alsó Duna-szakasz 
hidrográfiai múltjáról, természetes változásairól, illetve a XIX. században megindult átfogó 
folyamszabályozási beavatkozásokról, sem az azt követő korrekciókról. Attól is tartózkodom, 
hogy ennek a csodálatos ártéri világnak a természeti tájképű szépségeit, élővilág-tarkaságát, a 
korabeli ártéri gazdálkodás találékonyságát felidézzem. Mindezek szakirodalma igen gazdag. 

Ezt előrebocsátva nézzük röviden a gemenci hullámtér kialakulásának a körülményeit. 
A gemenci terület. Ahogy hallottuk, az akkori tulajdonosa, a kalocsai érsekség nem 
engedélyezte a XIX. század végén, hogy az árvízvédelmi gát a részben újonnan kialakított 
főárral párhuzamosan, a partvonaltól legfeljebb 200-300 méterre létesüljön. Ez kényszerítette 
a folyamszabályozó mérnököket, hogy ezen a szakaszon a gátat az érseki birtokhatár mentén 
építsék meg, melynek következtében az átvágásokkal keletkező új főmedertől nyugatra 
elhelyezkedő ágrendszerek a hullámtéren maradtak. Az itt 1892 és ’98 között végrehajtott 
alapvető szabályozási munkálatok elvégzése után indult tulajdonképpen annak az erdős 
ártérnek a kialakulása, részben alakítása, amelyet mi itt megismertünk. 

A következő gondolatkör a terület létviszonyait alapvetően meghatározó ökológiai 
adottságok. Itt kicsit mélyebbre fogok menni, nem sovinizmusból, de elkerülhetetlen. 
Alapvető fontosságú az a tény, hogy Földünkön a vizes élőhelyek a legfajgazdagabbak, annak 
következtében, hogy a létviszonyok igen különbözőek lehetnek, amelyek következésképp 
sokféle, különböző környezeti igényű növény- és állatfajnak és persze mikroorganizmusnak 
felelhetnek meg. Az élővilág és az élőhelyek sokféleségének, tehát a biodiverzitásnak a 
fenntartását Földünkön jó ökológiai állapot biztosításával, a rontott területek 
helyrehozatalával kell ma már szavatolni, ezért sok más mellett az Európai Unió Duna-
stratégiájának is egyik prioritása a biodiverzitás fenntartásának a kérdésköre. Erre tekintettel 
ismertetem most nagyon tömören a gemenci terület elhelyezkedését, alapvető ökológiai 
adottságának különlegességét. 

Ez a 18 ezer hektárnyi kiterjedésű hullámtéri terület, ami hét Velencei-tó területével 
egyenlő, teljes egészében és folyamatosan a Duna közvetlen hatása alatt áll, elsősorban a 
vízjárás vonatkozásában. A Duna vízjárásának ingadozása ezen a szakaszon kereken 9 métert 
tesz ki. A közepes vízállástartományhoz képest a hullámtér felszíni vizei időlegesen 
nagymértékben összezsugorodhatnak, részben ki is száradhatnak, árvíz esetén viszont akár a 
teljes terület víz alá kerülhet. Ennek szeszélyességét érzékeltetjük a bemutatott négy vizsgálati 
kutatási évi vízjárási görbével, ami nagyon érdekes, de itt csak annyit mondok – ez 2006-tól 
2009-ig látszik különböző színnel –, hogy tessék az évek közti különbséget csak azáltal 
megnézni, hogy ez a három árvízi csúcs még véletlenül sem, még csak nem is egy évszakban 
volt az egymást követő négy évben. De túl azon, hogy megvan az évi ingadozás, és olyan 
szerencsénk van, hogy majdnem el is éri a 9 méter vízjátékot, 8,5-öt, véletlenül ebben a négy 
évben volt ilyen, azt mindenképp láthatják, hogy az egyes évek közti különbségek is óriásiak.  

A területet ábrázoló, közhasználatú térképek nagyjából a közepes vízállás viszonyait 
tükrözik, ezek a turistatérképek, amin jól felismerhetők a mellékágakkal, holtágakkal, 
nagyobb-kisebb vízterekkel tarkított terek, ilyenkor közepes vízállás tartományával száraz, 
terresztris terület is van, amely nem teljesen sík, három-négy, azt hiszem, öt méterig terjedő 
szintkülönbségek vannak, ami nagyon sok, alacsony és magas ártér. Ezt azért kell 
hangsúlyoznunk, mert a Duna vízszintjének az emelkedésekor a középszint fölé a terresztris 
részek igen változatos szintviszonyainak megfelelően foltszerűen, mozaikosan kerülnek víz 
alá, amely a további vízszintemelkedés mértékétől függően egységes víztükörré is alakulhat. 
Igen fontos körülmény, van, ahol egy árhullám különböző fázisaiban a hullámtéri vizek 
dinamikája nagyon eltérő. Hiszen vannak elöntött térségek, amiket szép lassan elönt a víz, 
hosszabb ideig nyugvó vizek vagy alig áramló vízborítás, másutt pedig gyorsfolyású 
szakaszok alakulnak ki. Az apadás időszakának dinamikai jellemzői a térszintalakulattól és a 
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Duna vízszintcsökkenése ütemétől függően különösen nagyon változatosan alakulhat a 
levonuló víz.  

Mindezt azért vázoltam ilyen részletességgel, mert ezek a hatások alakítják ki azt a 
térben és időben rendkívüli mértékű mozaikszerű változatosságot az élőhelyviszonyokban, 
amely az élővilág sokféleségét, a gemenci terület természeti értékét megalapozza. 
Meghatározza a vizek és a terresztris részek anyagforgalmát, a biomassza különlegesen nagy 
produktivitását, vagy olyan, számunkra fontos hatásokat is – ezek nem ismeretlenek –, mint a 
növényi tápanyag-visszatartás, a vizek, a folyók öntisztító képessége, a folyó-ártér 
kölcsönhatások, táplálékbázis, ívóhely és a többi, itt mind hosszú taglalást bírna el.  

A fényviszonyok mellett is tetszenek látni ezeket a képpárokat, ahol egy alacsony és 
magas vízállás mellett nagyjából ugyanaz a terület látható.  

A további fejezetemnek azt a címet adtam, hogy „A terület természeti, gazdasági 
értékeinek felismerési folyamata, a természetvédelmi oltalom alakulása”. Tisztelt Bizottság! 
Az egykori természetes ártér felszámolásakor visszamaradt hullámtéri gemenci terület tájképi, 
természeti, gazdasági értékét – fagazdaság, halászat és a többi – 120 éves léte alatt a gemenci 
térnek egyre inkább felismerték. Azt persze nem mondhatjuk, hogy a XIX-XX. század 
fordulóján vagy a XX. század első felében ezek az értékek közismertté váltak az országban, 
mondjuk a vadászatot kivéve, de ezt is csak messziről tudhatták az emberek, hiszen nem volt 
általános használatban se autó, se film, még rádió sem nagyon, se tévé, hogy ez egy közismert 
kinccsé deklarálódhatott az országban.  

Tekintsük át röviden, hogyan alakult az idő során a terület természetvédelmi oltalom 
alá kerülése. A hazai természetvédelem szemléleti és szervezeti fejlesztésének nagy 
korszakában, 1977-ben már létrejött a Gemenci Tájvédelmi Körzet. A természeti érték 
elismerésének további igen jelentős szakasza az, amelyet a Duna-Dráva Nemzeti Parkot 
bemutató, 2002-ben megjelent könyvben nem más, mint Závoczky Szabolcs, jelenlegi 
igazgató szakszerű és korrekt leírásának idézésével ismertetek. Ebből nem lehet kihagyni, 
mert jelen van a szerző. (Derültség.) „A helsinki folyamatba illesztett, 1989. évi októberi 
szófiai környezetvédelmi találkozón beterjesztett magyar álláspont szerint a felszíni vizek 
természetes öntisztító képessége, a felszín alatti vízadó rétegek megőrzése érdekében az 
európai folyók és tavak part menti területein nemzeti és nemzetközi védett területek 
létrehozását tartották célszerűnek. Az akkor nyilvánosságot kapott magyar álláspont 
megerősítését és konkretizálását tartalmazta az Országgyűlés 28/1991. számú határozatával a 
Dunával kapcsolatos nemzetközi környezetvédelmi feladatokat. Az OGY határozat 2. 
pontjában a keretszerződésre vonatkozó szófiai magyar határozati javaslattal, valamint a dunai 
államok ’91. februári budapesti találkozóján előterjesztett magyar koncepcióval összhangban 
kezdeményezte, hogy ’95 végéig a Duna-Sió torkolat, Dráva-torkolat közötti 75 km-es 
szakaszán, valamint a Dráván a Magyar Köztársaság, valamint az akkori Jugoszláv Szocialista 
Köztársaság hozza létre a közös Duna-Dráva Nemzeti Parkot. A védetté nyilvánítás céljaként 
pedig az OGY határozat e folyók, mellékágrendszerük, valamint az érintett területek 
természeti értékeinek, a felszíni, felszín alatti vízkészleteknek, továbbá érintett területek 
erdeinek, termőtalajának és más, megújuló természeti erőforrásainak védelmét jelölte meg. A 
Duna-Dráva Nemzeti Park létrehozásáról a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 
7/96. számú KTM rendeletével rendelkezett, a nemzeti park kezelőjének a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóságát Pécs székhellyel jelölte meg.” Eddig az idézet. Azt hiszem, 
érdemes volt ezt ma itt elmondani.  

Ami a további lépést illeti a természetvédelmi elismertség tekintetében, csak utalok a 
szinte mindnyájunk által tudott Natura 2000-re és a ramsari egyezményre, teljes határig 
kiterjed a területre, legújabban pedig az utóbbi másfél évet nézve nem győzzük kapkodni a 
fejünket, az újságban írják, hogy két-három, de most hallottam azt is, hogy öt ország is 
magának akarja tudni mindazt, ami Dráva, Mura; és mi vagyunk itt, az északi végeken, azt 
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hiszem ebben a dologban, aki itt együtt óhajt lenni. Azt mondhatom tehát, hogy a természeti 
érték felismerésének és elismerésének ebben a rettenetesen növekvő folyamatában csak két 
elem nem jelenthetett meg. Az egyik az UNESCO általi bioszféra-rezervátummá nyilvánítás, 
a másik pedig a világörökség kérdése. Ezek elnyeréséhez ugyanis – és ezt meg kell 
mondanom – nem teljesíthető, nem voltak teljesíthetők az előírt kritériumok, éspedig nem a 
potenciális természeti érték hiányában, hanem a területhasználat természetvédelmi 
szempontját háttérbe kényszerítő, korábbi időkből konzerválódott, egysíkú hasznosítási 
formája miatt. És ezt azért merem így elmondani, mert magam személyesen részese voltam az 
öt magyar bioszféra-rezervátum létrehozásának az UNESCO-tárgyalásokban, részben 
Stefanovits Pál akadémikussal, részben aztán már külön, én tudom, hogy mennyire fájt volna 
a fogunk erre is, de egyszerűen ez így szóba sem jöhetett annak idején. És akkor még 
szigorúbbak voltak az előírások, mint a mostani, újabb felfogás szerinti bioszféra-
rezervátumoké.  

A következő fejezetben részemről a hazai és nemzetközi tudományos feltáró 
tevékenységről és a DBU – majd mondom miért – német alapítványi német–magyar 
projektről kell szólnom. A Nemzetközi Duna-kutató Szövetség, alapítva Bécs, 1956-ban, az 
éves konferenciát 1996-ban javaslatomra Baján tartotta „Természetközeli folyó menti tájék és 
vízgazdálkodás címmel”. A konferencia határozatában egyrészt köszöntötte az éppen abban 
az évben új Duna-Dráva Nemzeti Parkot azzal a megállapítással, hogy Európa legfontosabb 
hullámtereinek egyikét tették így nemzeti park részévé. Az ott hozott határozatok nyolc 
pontjából csak hármat idézek, azt is rövidítve: nemzetközi védelem a Duna-völgyi vizes és 
hullámtéri területeknek, együttműködés a Duna menti árterek nemzeti parkjai igazgatóságai 
között a természetvédelmet szolgáló hasznosítás fenntartása érdekében, harmonizált 
együttműködés a tudomány, a természetvédelem és a vízgazdálkodás között. A konferenciát 
követően – ennyire hadd legyek önző – egy évvel, 1997-ben kezdte meg az MTA az itteni 
rendszeres és szervezett kutatásait, nehezen csordogáló pénzekkel, némi kihagyással, de 
mégis rendszerességgel ezen a területen, ahonnan tudományosan feltárt, vízi vonatkozású, 
hidrobiológiai anyag nem volt azelőtt.  

Ez a bizonyos német projekt. Németországnak van egy csodálatos Német Szövetségi 
Környezetvédelmi Alapja, DBU elnevezésű szervezete, amelyet volt szerencsém alelnök úr 
társaságában – őt ott szívesen látták két napra, én vele voltam – megélni, és erről én most nem 
akarok többet mondani, azon túl, hogy rendkívül informatív volt számunkra az ottlét és sok 
minden tanulsággal jöttünk haza. 

2005-ben ennek a DBU-val történt előzetes egyeztetése után megkeresett bennünket, 
engem Emil Dister professzor, aki 8-10 évvel ezelőtt jelent már meg itt Gemenc térségében, 
és nagyon jól kiismerte magát, ő alapítója annak a Németországban működő WWF-
háttérintézetnek, amellyel ő most már hosszú ideje a karslruhei egyetemhez kapcsolódott, 
amit most szintén egész másképp hívnak, de a lényeget ez fedi. Ő javasolta azt, hogy a Duna-
kutató állomást elfogadná partnernek, és az ő intézete meg a mienk pályázzon egy átfogó 
kutatási projektre a DBU-nál, aminek a címe: „Kezelési-hasznosítási terv kidolgozását 
megalapozó állapotfeltáró kutatások a magyarországi Duna-Dráva Nemzeti Park dunai 
szakaszán – Gemenc és Béda-Karapancsa hullámtér” volt. Ennek volt egy hivatalos rövid 
címe is, úgyhogy a szerződésben is az van, a Duna dél-magyarországi hullámterének 
fejlesztése. Ez volt a köznapi használatban a cím. A másik legalább megmondta, hogy mit 
kívánnak tőlünk. A pályázathoz – és ezért is olvastam fel – be kellett nyújtanunk a DDNP 
igazgatóságának mint az eredmények potenciális felhasználójának támogató levelét, amelyet 
az akkori igazgató, dr. Iványi Ildikó igen pozitív megfogalmazással és jó szívvel meg is adott. 
Meg kell mondanom, hogy akkor a helyettese volt már Závoczky Szabolcs, de egymástól 
függetlenül és egymással együtt is ez volt a viszonyulás.  
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Az elnyert projekt teljes címét elmondtam. A négyéves támogatást hozó magyar 
önrészt is biztosítani kellett, ezt teljes egészében a Magyar Tudományos Akadémia 
biztosította. A DBU eljárási rendjének megfelelően fel kellett állítani a DBU-nak egy 
projekttanácsadó testületet, ahol megkívánták, hogy egy helyi és egy országos szintű 
képviselő legyen jelen. A helyi szintű Baja város akkori polgármestere, dr. Rétfy Zoltán volt, 
az országos szintre pedig dr. Nagy Andor képviselő urat, akkor is már alelnököt az előző nevű 
bizottságban kértük fel, mindketten minden elfoglaltságuk ellenére mindig a szükséges 
mértékben és teljes megértéssel álltak mellettünk.  

A projekt irányultságát és felkészültségét tulajdonképpen úgy tudom leginkább 
ismertetni, hogy két írást nyújtanánk át, sajnos 30 példány van velünk, az egyik, hogy készült 
erről a munkáról egy nagy zárójelentés 286 oldalban magyar–német részről, és ennek a 
tartalomjegyzékét – egy nagyon részletes tartalomjegyzék – lefordítottuk magyarra, és ezt 
nyújtjuk át nagy tisztelettel a jelenlévőknek. Azon kívül egy füzetet is, amely abból a 280 
oldalból 28-at produkált, ez az ideális, hogy 28 oldalt csinálnak 280-ból. Ennek az az 
előzménye hogy az eljárási protokoll szerint kellett egy záró prezentációt tartanunk, ami 
március 19-én volt Baján, meghatározott körben. Ott el kellett mondanunk, hogy mit 
csinálunk, ez vita volt, volt lehetőség kérdésre, hozzászólásra, és erre a záró prezentációra – 
itt volt a német vezetés is természetesen – készült ez a füzet német és magyar nyelven, mind a 
kettőt kinn adták ki egyszerre, és ebből tudok egy kivonatot átnyújtani. Ami ebben szöveg 
van, az mind a nagy jelentésből készült.  

A kiadott tartalomjegyzéket illetően felhívom szíves figyelmüket, hogy az utolsó 
oldalon ráírtuk most azt, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy melyik fejezetet melyik 
országban írták, melyik volt a mi részünkről, melyik volt az ő részükről. Miután ott van a 
kezükben, engedjék meg, hogy ezt így külön ne is mondjam.  

Kérem szépen, tulajdonképpen az összegzés című részemhez értem. Az a címe, hogy a 
„Többcélú hasznosítás szükségessége és lehetősége”. A projektnek mind az öt munkarésze, 
terresztris, növénytársulások, vad- és erdőgazdálkodás, hidrobiológiai kutatások, vízépítéses 
medererózió, környezetvédelmi képzés és ökoturizmus, végül Gemenc védelme a 
jogrendszerben. Tehát mind az öt munkarész teljesen egybevágóan támasztja alá a következő 
alapvető megállapításokat. A jelen kiterjedésben létező gemenci terület eddigi 120 éves léte 
alatt fokozatosan felismerhetővé tette természeti értékeit, a lehetséges haszonvételi és 
gazdálkodási formákat. A hasznosítás módját, intenzitását helyileg a változó tulajdonos, a 
hasznosítási módok gazdasági és technikai fejlődése határozták meg. A természeti értékek 
felismerése, a természetvédelmi szemlélet fejlődésével nem utolsósorban a társadalom 
felelősségének erőteljes növekedésével élettelen és élő környezetének harmonizált, tartós 
fenntartását illetően válik egyre erősebbé. A második világháborút követően kialakult 
hasznosítási prioritások a mai napig fennállnak, melynek következtében a közel természetes 
hullámtéri erdős terület mai jellemzői és az erdészeti kezelés alapján eredményesen működő 
gazdasági erdővé változott át jelentős vadgazdálkodással. A természetvédelem viszont az 
eddig feltárt értékek alapján – tudom, hogy ismétlem magamat – ’77-ben tájvédelmi körzetté, 
’96-ban pedig DDNP-vé, nemzetközi Ramsar-, Natura 2000 oltalom alá került. A nemzetközi 
természetvédelem előtt ismertté vált, unikális európai értékké nőtt. 

Nem akarok megint a 2-től 4-ig meg 5-ig a nemzetközi nagy szuperpark eszméjére 
utalni. A DDNP igazgatóság sokoldalú értékes tevékenységet, a nevében szereplő két folyó 
közül a Dráván elismerten korszerű, jó munkát végzett és végez, de a nemzeti park dunai 
hullámtéri részein minimális védelmi intézkedésekkel volt és van jelen. Az igazgatóság eddigi 
17 éve alatt arra sem jutott el, vagy nem tartotta szükségesnek, lehetségesnek, hogy a pécsi 
székhelyétől 80 km-re lévő Baján vagy más alkalmas helyen legalább egy gemenci 
kirendeltséget működtessen.  
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Tisztelt kihelyezett ülés! Az így alakult helyzetet illetően nincs értelme okokat keresni 
erre vonatkozóan, és most engedjék meg, hogy Dister Emil projektvezető professzort szó 
szerint idézzem a jelentésből, és a kicsiben is benne van ez: „Nyilvánvaló, hogy a térségben 
gazdálkodó Gemenc Rt.-nek semmit sem lehet a szemére vetni. Célkitűzéseit és feladatait 
követve a vállalat gazdasági sikereit tartja szem előtt, mi több, még túl is lép saját 
feladatkörén, és megkísérli a természetvédelem céljait legalább olyan mértékben figyelembe 
venni, amennyire az üzemgazdasági követelmények lehetővé teszik”. Eddig az idézet.  

Most idézzük röviden az egyes munkarészeknek a megállapításait. Kérem szépen, a 
terresztris részt elintéztük az eddigi idézettel is. A hidrobiológiai munkarész megállapításain 
nyugvó észrevételt egyúttal a vízépítés és medererózió munkarészben foglaltakra is utalva, 
„mindnyájunk érdeke, hogy a mellékágrendszer fenntartásában ma már általános törekvés a 
hullámterek tágítása, revitalizálása, a gyorsuló feltöltődés lassítása, illetve megakadályozása. 
A vitathatatlanul nagy fontosságú hajózóút biztosítása érdekében e szakaszon alkalmazott 
szabályozások ma már korszerűbbekkel lennének felválthatók. Ezekkel a medererózió is 
javítható, és a mellékágrendszer vízellátása is javítható lenne. Erre vonatkozóan Bernhardt 
professzor, a karslruhei egyetem biológusa részletes leírásokat is adott, és miután vannak itt 
olyanok, akik most engem megértenek, időn túli egyetlen félmondat, Bernhardt professzor 
abban az intézetben volt, most már ő is nyugdíjas, ami Mosonyi Emil intézete volt, és amikor 
Mosonyi professzor meghalt, akkor az ő előzetes kérésére Bernhardt professzor volt az, aki a 
budapesti temetését neki megszervezte. Tehát ne tessék félreérteni, ő ennek ellenére olyan 
módszereket alkalmazott, és adott esetben szakemberekkel szívesen konzultál Ausztriában, 
amik valószínűleg itt is felhasználhatók, és amelyekkel ma már nyilván költségekkel, de 
hozzá lehet fogni más jellegű szabályozásokhoz a mellékágak fenntartása érdekében.  

A környezetvédelmi képzés és ökoturizmus munkarész alapos helyszíni gyűjtés 
alapján megállapította, hogy a környező települések a nemzeti parkról helyi vonatkozásban 
úgyszólván semmit sem tudnak, alig néhány tájékoztató tábla kivételével. A közismert 
Gemenc Zrt. azonban jól látható helyen van a helyszínen, és sokkal pozitívabb imázzsal bír. A 
környezetvédelmi képzés a területen igen kezdetleges, tendenciózusan visszafejlődő.  

Az ökoturizmus szinte teljes mértékben ismeretlen, bár az önkormányzatok ebben sok 
fantáziát látnak, és reményeket táplálnak.  

A „Gemenc védelme a jogrendszerben” című munkarész megállapításai szerint a 
jelenlegi állapot tulajdonképpen alkotmányellenes, mert a nemzeti park természetvédelmi 
kötelezettségét az adott keretfeltételek közt nem teljesítheti. Mindez a területre is érvényes 
nemzetközi egyezmények – Ramsar, Natura 2000 – mellett sem fogadható el.  

A fennálló problémák megoldásának az az alapvető feltétele, hogy a jelenlegi, 
területileg széttördelt adminisztratív jogkörök eltérő érdekkörének ütközése helyett a nemzeti 
park számára egyetlen szerv keretében kell megteremteni a jogi és az adminisztratív 
feltételeket. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A területhasznosítás évtizedes meghatározottsága súlyos 
jogi konfliktushelyzethez és a természeti értékek károsodásához is vezetett, amely 
nyilvánvalóan kizárólag politikai döntéssel oltható fel. Az ellentmondások fokozódó 
élesedése egyre magasabb és szélesebb természetvédelmi elismerések gyarapodásával már jó 
ideje szükségessé tette volna ezt a politikai döntést. Nyilvánvaló, hogy ilyen döntés elvileg 
csak két irányban lehetséges: áttérés új többcélú területhasznosítási formára a 
természetvédelem prioritása mellett, vagy a jelenlegi hasznosítás fenntartása és unikális Duna 
menti európai természeti értékterület kivétele a természetvédelmi kötelezettségek, kötelezések 
alól. Ez utóbbi aligha képzelhető el.  

Személyes meggyőződésem, hogy a tolnai és a kalocsai Sárköz táji, néprajzi, 
kulturális, nemzetiségi, gazdasági értékeivel egységben kell kialakítani azt a fejlesztési 
térséget, amelyben Gemenc és Béda-Karapancsa a természetvédelmi erdőgazdálkodás, 
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vadászat, környezetvédelmi tudat, ökoturizmus összefogásával európai rangú nemzeti parkok 
sorába emelhető. Ez nagy felkészültségű, felelős, széles spektrumú együttműködést kíván, 
amelynek meghatározó eleme az erdészet tevékenysége, az átalakítás, a kezelés, a fenntartás 
nyilvánvalóan évtizedes nagyságrendű feladataival. 

Befejezésül, Németország csodálatos nemzeti parkját, a bajor erdőket némileg hasonló 
nehézségekkel megküzdve hozták létre. Annak a Hubert Weinzierl úrnak a vezetésével, aki a 
DBU kuratóriumának elnöke, ezen kívül Németország legmagasabb polgári kitüntetéseinek 
tulajdonosa, és aki kétszer járt itt hosszabb időre a DDNP-nél is Pécsett, és itt a területen, 
Baján. A bajai sajtóértekezleten 2008. április 12-én a sajtó és a helyi tévé előtt kijelentette az 
összes szépségét, értékét Gemencnek és azt, hogy ez ma nem nemzeti park, de azzá kell 
lennie.  

És most már csak négy szó: Hubert Weinzierl úr erdész. Köszönöm szépen. (Taps.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ahogy jeleztem, Csepregi Istvánt kérjük, hogy 

mondja el kiegészítését. Azt követően pedig Závoczky Szabolcs úr következik.  

Hozzászólások 

Dr. Csepregi István 

DR. CSEPREGI ISTVÁN szaktanácsadó: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Asszony! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelenlévők! 

Nehéz helyzetben vagyok, professzor úr záró szavai után akár kezdhetném azzal a 
mondattal, hogy „rövid leszek”, szólt a szónok, és visszaült, és befejezhetném a mondókámat, 
hiszen rendkívül frappánsan összefoglalta azt, amit az általa vezetett projekt megállapításként 
tett munkája eredményeként. Ennek ellenére pár kiegészítést azért tennék, és néhol ismételni 
fogom professzor urat, amiért már most bocsánatot kérek.  

Egyrészt nekem a lehetőségem az volt, hogy az elkészült anyagokat tekintsem át, 
illetőleg ehhez hozzátegyem a saját tapasztalataimat, és ennek apropóján egy rövid 
kitekintéssel kell kezdeni. Magyarország területének 1,6 százalékát teszik ki a hullámterek, és 
ennek jelentős része nem erdőterület. Na most, innen rögtön lehet látni, hogy hihetetlenül kis 
területről, hihetetlenül unikális területről beszélünk, amelynek a megőrzése az értékek 
szempontjából stratégiai fontosságú, viszont nemzetgazdasági szempontból nem hatalmas 
földterületek termelésből való kivonásáról van szó, hanem kis kiterjedésű hullámtéri erdők 
megőrzéséről. Gemenc ebből az egyik legteljesebb ártéri élőhelyegyüttes holtágakkal, nedves 
rétekkel, puha-, keményfás ligeterdők együttesével, ehhez kötődik Béda-Karapancsa, illetőleg 
amiről itt nem volt szó, de azért egy vertikális tengely mentén végiggondolva, ennek szerves 
folytatása nem Magyarország területén, hanem Horvátországban a Kopácsi rét, és ennek 
különös apropója az, hogy július 1-jétől Horvátország az Európai Unió tagállama lesz. Tehát 
itt akár a fejlesztés vertikális tengelyre való felfűzése egy nemzetközi együttműködést is 
megvalósíthat, összhangban a korábban említett és talán feledésbe merült 28/1991-es 
országgyűlési határozat rendelkezéseivel, ami akkor bilaterális nemzeti park létrehozásáról 
rendelkezett, és tulajdonképpen ez az akkori országgyűlési határozat korát messze 
megelőzően mutatott a jövőbe.  

Nos, ennek apropóján maga az elvégzett projekt is, de több más szakmai 
dokumentáció az elmúlt években vitatkozott azon, hogy Gemencen, különösen az itt található 
erdőterületeknek a kezelése megfelelő vagy nem megfelelő, eleget tesz a követelményeknek 
vagy nem tesz eleget. Szeretnék egyvalamit előrebocsátani: a felelősök keresése helyett 
megoldást kell keresni. Itt nem felelősökről van szó, hanem arról, hogy egy kialakult helyzetet 
hogyan tudunk úgy megoldani, hogy az a legkevesebb konfliktussal járjon valamennyi 
érdekelt fél számára, és senki ne érezze azt, hogy pellengérre állítják amiatt a tevékenység 
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miatt, amit a szakma szabályai szerint megpróbált tisztességesen és jól elvégezni. És ez 
nagyon messzire vezet, hogy honnan datálódik.  

Közel négy évtizede tájvédelmi körzetként védett a terület, és ugye szinte napra 
pontosan 16 évvel ezelőtt szögelődött fel az a tábla, amelyik nemzeti parki státust biztosított a 
területnek. Egy kérdés nem dőlt el. Az alaphatározatot, ha valaki megnézi, az Országos 
Természetvédelmi Hivatal elnökének 1977-es határozatát, már abban a terület 
multifunkcionális használata szerepelt. Márpedig, ha végignézzük az akkori rendelkezéseket, 
az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a turisztikai hasznosítás mellett még 
megemlítésre került, hogy ahol nem zavar, ott van természetvédelmi cél is. Lássuk be, hogy 
olyan multifunkcionális hasznosítás, amelyiknél minden funkció szerinti használat 
maximálisan kiteljesedik, nincs. Mert valakinek engednie kell a multifunkcionális 
hasznosításból, valószínűleg minden félnek, de egy központi felelőst kell találni, aki meg 
tudja határozni, hogy milyen deal, milyen irányvonal mentén történik meg a használat. Nos, 
ennek apropóján kell feltenni azt a kérdést, hogy a nemzeti park ezen területén 
maradéktalanul érvényesülnek-e a természetvédelmi kezelés követelményei, és az egyedi 
konfliktushelyzetekben mindig a természetvédelem követelményei élveznek-e elsőbbséget. 
Ezt két oldalról lehet megközelíteni, az egyik a jogszabályi, a másik az intézményi 
végrehajtási háttér. Tulajdonképpen a jogszabályi háttérnél azt kell mondanom, hogy a 
kereteket a jelenlegi jogszabályi környezet megfelelően biztosítja mind a természetvédelmi, 
mint az erdőtörvény keretein belül annak ellenére, hogy vannak hiányosságok. Az alapvető 
hiányosság ebből a körből a természetvédelmi kezelési tervnek a miniszteri rendeleti szintű 
elfogadásának a hiánya. Ugyanis ez a jogintézmény normatív alapon lenne képes feloldani 
azokat a konfliktushelyzeteket, amelyek naponta generálódnak, és nem lehet az egyes 
hatóságok, kezelő, gazdálkodó aktuális érzelmi állapotától vagy támogatottságától függővé 
tenni. E mögött egy stratégiai célnak kell megjelennie. Tehát ez nyilvánvaló. Ebből 
következik a második elem, hogy a végrehajtás hiányosságai jelentkeznek markánsabban, és a 
végrehajtás hiányosságai az én olvasatomban négy alapkérdésre vezethetők vissza, illetőleg a 
használati konfliktusok négy alapkérdésre vezethetők vissza.  

Bocsánatot kérek, erdővel fogok példálózni, ez nem diszkrimináció, inkább a terület 
erdővel borítottságának a kiemelt jelentőségét próbálnám ezzel hangsúlyozni. Az első kérdés 
az erdők immateriális szolgáltatásainak a gazdasági elismerése. Ez egy fából vaskarika, hiszen 
általában az erdőnek is, de bármilyen területnek a tényleges gazdasági hasznával szokták 
mérni annak a hasznát. Ugyanakkor azt is látni kell – és ebben az erdészszakma teljesen 
egyveretű –, hogy az elmúlt évtizedekben felértékelődött az erdők védelmi és közjóléti 
funkciója, előtérbe került a gazdasági funkcióval szemben, legalábbis az európai erdők 
tekintetében ez a tendencia az irányadó. Ugyanakkor ezt nem követte egy olyan funkcióhoz 
kapcsolódó fogalomrendszernek mint a természet szolgáltatásai vagy az ökoszisztéma 
szolgáltatásainak a kibontása és anyagiakban való számszerűsítése. Erdész szakmai körökben 
általános az a vélemény, hogy az immateriális szolgáltatás az erdők esetében többszörösen 
meghaladja a tényleges gazdasági szolgáltatás értékét. Ebből a legradikálisabb számadat, amit 
én ismerek, az 30-szorosa. Ez iszonyatos szám. Nyilván ez egy szélsőséges álláspont, de a 
legenyhébb rendszerben is két-háromszorosát elismerik a szakmabeliek, ami nem a 
fatömegben meg nem a haszonvételekben, hanem az erdőnek a társadalom számára nyújtott 
szolgáltatásaiban manifesztálódik. 

A második pont a négyből az érdekeltségi viszonyok nem megfelelő megállapítása. És 
itt az érdekeltségi viszonyokat sok szempontból lehet értékelni, egy biztos, az az érdekeltségi 
szempontrendszer, ami tradicionálisan az anyagi javak termelésével méri le az érdekeket, az 
meghaladott. Főleg egy ilyen bizottság előtt szólhatok a fenntarthatóság alapelve miatt, hiszen 
önmagában a fenntarthatóságot nem lehet pusztán gazdasági mérőszámokkal mérni, 
közismert, hogy a jóléti index és egyéb olyan tényezők ma már közgazdaságtanilag is előtérbe 
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kerülnek, amelyek az immateriális szolgáltatásokat értékelik. Éppen ezért örültem annak, 
amikor professzor úr idézte Dister úrnak a szavait, hogy nem lehet az erdőgazdálkodót 
semmiért a területen elmarasztalni. Az erdőgazdálkodó mindaddig, amíg abban az 
érdekeltségi viszonyban kell hogy működjön, hogy javakat termeljen, hogy eredményes 
legyen a gazdálkodása, olyan tevékenységre fog kényszerülni, amely más tevékenységek 
érvényesülését nem biztos, hogy hatékonyan elősegíti. Tehát alapvetően az üzemgazdasági 
szintű, a tervezési szintű érdekeltségi viszonyokat kell megváltoztatni, mert ezen a területen 
erdőgazdálkodni továbbra is kell, mert anélkül a terület nem fog fennmaradni. Tehát ezt 
nyilván a legalaposabb zöld természetvédő sem mondhatja, hogy innen az erdőgazdálkodást 
teljes mértékben ki lehet tiltani. A kérdés az, hogy milyen prioritás mentén történik meg. 
Ennek az egyik része az eredményességi mutatóknak a más módon történő meghatározása, a 
másik akár egy tulajdonosi joggyakorlási formának a megváltoztatása, e tekintetben a 
minisztériumnak az elmúlt időszakban volt nagyon pozitív döntése, amelyet esetleg tovább 
lehet gondolni, hogy megvalósítható-e a területen.  

A harmadik a természetvédelmi erdőkezelés feltételei biztosításának az elmaradása 
védett természeti területen. Az elsődleges természetvédelmi rendeltetést feltétel nélkül 
biztosítani kell, és nyilván ez azt jelenti, hogy védett természeti területen a természetvédelmi 
erdőkezelésnek kell prioritást élvezni. Ez egyrészt nagyon komoly szakmai feltételt jelent a 
természetvédelmi kezelő számára, hiszen egy olyan kritériumrendszert kell kidolgozni, ami 
végrehajtható, másrészt az erdőgazdálkodó számára, akinek ezt végre kell hajtania, tehát 
fizikailag meg kell valósítania.  

És végezetül, de nem utolsósorban egy egyeztetési mechanizmus, a társadalmi kontroll 
viszonylagos alacsony szintje a területen, amelyet nyilván lehet javítani, hiszen abban az 
esetben, amikor a hatóságok, állami, önkormányzati szervek között konfliktushelyzet alakul 
ki, akkor a leghatékonyabb megoldás mindig az, hogy egyfajta sündisznóállásba merevedik, 
védelmi rendszereit bekapcsolja, mindenképpen megpróbálja elhárítani az engedményeket, és 
maximalizálásra törekszik. Ez teljesen logikus, de ha mindenki ezt végzi, tehát mindenki 
sündisznóállásban van, akkor soha az életben a konfliktust nem lehet feloldani. Ezért kell az 
adott szervezetek fölé emelkedve, akár társadalmi kontroll biztosításával garantálni, hogy 
ezek a konfliktusok feloldhatóak legyenek úgy, hogy egyébként az minden fél számára 
elfogadható, szakmai, műszaki tartalommal bír, és egyébként pedig a társadalom számára a 
legtöbb jót produkálja. Én, hogy az időkeretnél maradjak, köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy szólhattam, és bízom benne, hogy senkinek nem léptem a lábára. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én megköszönöm, mert eddig, azt gondolom, hogy 

nagyon jól tartjuk az időt, és igazgató úr jelezte, hogy vetíteni is fog. Gondolom, hogy némi 
reflexiót is majd kapunk az elmondottakra. Igazgató úr, önt illeti a szó.  

Závoczky Szabolcs 

ZÁVOCZKY SZABOLCS igazgató (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság): 
Többféle szempontból is meg lettem szólítva. Volt, amikor viszonylag kedvező képet festettek 
rólam, aztán utána már nem annyira. Valóban, a professzor úr szavainak jelentős részével én 
magam is egyet kell hogy értsek, hiszen ez egy tényfeltáró anyag, amit itt hallottunk, és az ő 
kollégái, akik ebben részt vettek meg ő maga is több alkalommal egyeztetett akár velem, akár 
a saját kollégáimmal is. Ugye, az alapkérdés az, hogy itt vagyunk Gemencen, és akkor 
innentől mindig nemcsak Gemencet, hanem természetesen a Béda-karapancsai területeket is 
értem, ezt a közel 28 ezer hektáros ártéri, részben hullámtéri, részben mentett oldali egységet. 
Az alapvető kérdés az, hogy mit akarunk ezzel a területtel, milyen funkciót akarunk ennek a 
területnek adni. Úgy, ahogy itt elhangzott már, ’77 óta tájvédelmi körzet, ’96 óta nemzeti 
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park, tehát egy kérdés valójában nem lett megoldva, mégpedig az, hogy itt valójában minek 
van prioritása.  

Csepregi úr elmondta, hogy azt nem lehet, hogy mindenféle funkciónak megfelelő 
irányt szabunk, aztán utána szép lassan azt mondta, hogy mégis ebbe az irányba kellene 
elindulni. Az, hogy a nemzeti park ilyen szinten van jelen Gemencen, ez alapvetően annak 
köszönhető, hogy bár 98 százalékban állami területről van szó, nincs a nemzeti park 
vagyonkezelésében ebből a 28 ezer hektárból csak összesen mintegy 2000 hektárnyi terület. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy rajtunk kívül ezen jelentős részben egy állami 
erdőgazdálkodó – pontos számot nem tudok mondani, körülbelül 18 ezer hektáron –, három 
vízügyi igazgatóság, még valamennyi maradék, volt szövetkezeti ingatlan és nagyon kevés 
magánszemély osztozik. Tehát a 28 ezer hektárhoz aránylik a 2000 hektár.  

Az, hogy a nemzeti park bármilyen fejlesztést csináljon a területen, legyen az egy 
élőhely-rekonstrukció, amit majd délután meg fogunk nézni a Rezéti-Dunával kapcsolatban, 
annak az első alapfeltétele minden európai uniós vagy korábbi hazai pályázatnál az, hogy én 
vagyok a tulajdonos képviselője. De jelen pillanatban nem én vagyok a tulajdonos képviselője 
jelentős részben, hanem más szervezetek. Tehát például a Rezéti-Dunánál azért tudunk egy 
közel egymilliárdos programot megvalósítani és ennek a hosszú mellékágnak az életét 
fenntartani, megmenteni, mert a mi vagyonkezelésünkben van, mert annak idején a vízügyi 
igazgatóságtól ezt megkaptuk vagyonkezelésbe, elsősorban természetvédelmi célból. Azon az 
erdős területen, ahol nem én vagyok a vagyongazdálkodó, vagy azon a vízterületen, ahol nem 
én vagyok, kezdeményezni sem tudok semmiféle ilyenfajta fejlesztést.  

Van egy aránytalanság, hiszen az is elhangzott, hogy esetleg a Dráva mentén nagyobb 
fejlesztések voltak, hát nyilvánvalóan ott jelentős részben mi vagyunk a vagyonkezelők, több 
mint felerészben, azért van ott látogató központ, azért mi szervezzük a drávai vízi turizmust, 
ami méltán elismert. És talán valamiféle eredményes munkát azért végeztünk, mert a 
professzor úr azt mondta, hogy még nem bioszféra-rezervátum, de 2012 nyarán az UNESCO 
elfogadta és ki is hirdette a Duna-Dráva-Mura Bioszféra-rezervátumot, ami Szekszárdnál a 
Sió-torkolatnál kezdődik, és tart egészen az országhatárig. A teljes magyarországi Dráva-
szakasz benne van, sőt ráadásul ez egy első közös horvát–magyar bioszféra-rezervátum, 
ugyanígy a Duna mellett le egészen a Kopácsi rétig és a Dráva mellett végig bioszféra-
rezervátum, közel 600 ezer hektáron. Valóban nem olyan kritériumok alapján, mint ahogy az 
elsőnél, viszont a mostani sevillai stratégia szerint ezt a bioszféra-rezervátum elnevezést ez a 
terület is megkapta. Azt gondolom, ez egy első lépés lehet arra, ami a végén elhangzott 
professzor úr szájából is és Csepregi úr szájából is, hogy – ezt tekinthetjük egy első lépésnek 
– előbb-utóbb itt egy közös, határon átnyúló nemzeti parkot lehet létrehozni. Azt nem is 
mondom, hogy Szerbia ezt megelőzően már önmaga is kezdeményezte a bioszféra-rezervátum 
létrehozását. És nekünk mind a Kopácsi réttel, mind a szerbiai természetvédelmi szervezettel 
napi élő kapcsolatunk van. Az a kis rövidfilm, amit le fogok vetíteni, velük 
együttműködésben készült, a határon átnyúló természetvédelmi pályázati programok 
segítségével, most már benne vagyunk a harmadikban. Igyekszünk azokon a területeken 
fejlesztéseket csinálni, hangsúlyozom, ahol mi vagyunk a gazdák.  

Még egy nagyon fontos dolog, hogy ezen a területen, akár itt Gemencen, és ebben 
benne van Béda-Karapancsa is, három környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség gyakorolja a hatósági jogkört Székesfehérvár, Szeged, illetve Pécs központtal. 
Ez sem mindig könnyíti meg a munkát, talán a vezérigazgató úr tudna erről érdekes dolgokat 
mondani az erdészet részéről. Három hatóság, bizonyos fokig háromfajta személyi vezetés, 
háromfajta személlyel nyilvánvalóan.  

És hogy mi lehet a területnek a jövője? Nekem van egy idealizált elképzelésem, nem 
tudom, hogy valamikor is el lehet-e ide jutni, de egészen évre pontosan, 1996-ban, amikor a 
Duna-Dráva Nemzeti Parkot megalapították, akkor alapították meg Bécs és Pozsony között az 
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ausztriai Donauer Nemzeti Parkot, mintegy tízezer hektárnyi kiterjedéssel. Ott egyébként egy 
vízerőművet kívántak létesíteni, majd egy nagy civil ellenállás után egy nemzeti park került 
kialakításra. Picit talán hasonló a történet, mint nálunk a Dráván, ezzel a közös, annak idején 
tervezett vízerőművel, hogy talán ennek az eredményeképpen is lehetett itt a nemzeti park, 
ahogy a bevezetőben is hallottuk. Úgyhogy nagyon fontos lépés született, gyakorlatilag az 
első évben azt mondták, hogy ezen a tízezer hektáron, ami 90 százalékban erdőterület, 
innentől kezdve nincs erdőgazdálkodás. Van erdőgazdálkodás, mert természetvédelmi 
szempontból végeznek rekonstrukciót, de a területek 95 százalékán egész évben nem 
csinálnak semmit. Azt mondták az erdészek, össze fog omlani a terület, nem lesz erdő a 
területen. 

Nem olyan régen, tavaly jártam ott, nem omlott össze az erdő, van erdő a területen, 
lehet, hogy az erdészek elképzelésének – és a szó legjobb értelmében mondom – nem 
megfelelő az az erdő, amit itt látunk, ugye itt hallottuk, hogy alapvetően gazdasági erdőkről 
van szó, ezt jelentős részben meg tudom erősíteni, de ott volt egy merész, bátor döntés, ami 
valójában lehetővé teszi azt, hogy ott egy nemzeti park, saját vagyonkezelésben, saját maga 
végezze el azt a természetvédelmi tevékenységet. Nagyon szívesen invitálok mindenkit, akár 
a bizottságot is, hogy akár egy másik kihelyezett ülésen ugyanezt meg tudjuk mutatni a Dráva 
mentén, hogy ha megfelelő körülmények között tudunk dolgozni, akkor milyen eredményeket 
lehet elérni.  

Engedjék meg, hogy egy nagyon rövid, tízperces filmet megmutassak erről a 
területről. Ez a film egyébként egy horvát–magyar–szerb közös pályázat eredményeképpen 
készült, amit azért szeretnék mindenképpen bemutatni, mert egyrészt ad egy általános képet a 
területről, másrészt pedig azokat a természetvédelmi tevékenységeket, élőhely-rehabilitációt, 
környezeti nevelést mutatja be, amelyeket a nemzeti park igazgatósága végez. (Levetíti a 
filmet.)  

Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy megnéztem a parlament honlapját, és láttam, 
hogy húszan vannak ebben a bizottságban vagy néhánnyal többen, úgyhogy 18 DVD-t 
hoztam. Mindjárt át fogom adni. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Majd a bizottság munkatársait megkérem, a legközelebbi 

ülésünkön osszák ki, és professzor úrnak külön példányt adunk.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Kissé előreszaladt az idő, úgy 

terveztük, hogy körülbelül egy óráig tartjuk az ülést, de szerintem bele fogunk lógni az 
ebédbe, hiszen másfél órát terveztünk az ebédre. De ennek szerintem semmi akadálya nem 
lesz. Köszöntöm Szaló Péter államtitkár urat, és kérdezem, hogy most kíván-e szólni, vagy a 
vita későbbi szakaszában. (Később kíván szólni.) Köszönöm szépen.  

Akkor szeretném kérdezni a hatóságok, szakhatóságok, intézmények képviselőit, hogy 
kívánnak-e szólni, kiegészíteni az elhangzottakat, kérdést feltenni, hozzászólni. Kérem, hogy 
fáradjanak ide ki, és mutatkozzanak be a jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm szépen.  

Csonka Tibor 

CSONKA TIBOR vezérigazgató (Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.): Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Az érzékeny pontokkal kapcsolatban néhány dolgot én is szeretnék 
elmondani. Egyik oldalon nagyon nehéz helyzetben, a másikon egy picivel könnyebb 
helyzetben vagyok. Azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert itt elhangzott, hogy nagyon 
érzékeny témáról van szó, és ez az érzékenység, hogy mi vagyunk a meleg vas melegebbik 
oldala, mi, az erdészek, azt hiszem, nyugodtan fogalmazhatok így. Amivel, egy picivel 
viszont egyszerűbb a helyzetem vagy kényelmesebb, az az, hogy megkaptuk professzor 
úréktól az elkészült anyagot, ezt az anyagot, ami most kiosztásra is került, és ezt felküldtem a 
tulajdonosunknak, jelen esetben a Magyar Fejlesztési Banknak, akitől kaptam egy sillabuszt a 
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mai nappal kapcsolatban. Megmondom őszintén, ha nem lenne benne egy olyan gondolat, ami 
meghaladja az én lehetőségeimet, akkor nem vettem volna elő ezt a sillabuszt, de mivel van 
benne egy olyan gondolat, ezért engedjék meg, hogy én ebből a sillabuszból idézzek. 
Gyakorlatilag penge közgazdászésszel végigmentek a tanulmány pontjain, és amiben úgy 
gondolták, hogy ott néhány ütközés van esetleg jelen esetben a Gemenc és a 22 erdőgazdasági 
részvénytársaság gondolatköréből adódóan, oda megjegyzéseket fűztek, és hát ezeket 
mondanám most el. A legvégén pedig előjönne az a gondolat, ami miatt úgy gondoltam, hogy 
ezt nekem mindenképpen így kell elővezetnem.  

A tanulmány az Európában egyedülálló Duna-ártér jelenlegi állapotát ismerteti, majd a 
természetvédelmi szempontokat előtérbe helyezve javaslatot tesz a további lépés megtételére. 
A cél, a természet védelme és megőrzése támogatandó, azonban a dokumentum 
megállapításai és javaslatai helyenként nem veszik figyelembe az eddigi gazdálkodás során 
elért eredményeket, az abban meghatározó szerepet vállaló erdőgazdaság tevékenységét. A 
dokumentum politikai döntést vár a nemzeti park javára, az emberi beavatkozások zavaró 
hatásán túl bármiféle, gazdasági hasznosítástól mentes fejlődés biztosítása érdekében. 
Magyarországon az erdők emberi beavatkozással érintettek, ez alól a gemenci ártér sem 
kivétel. Ezért bármilyen további természetvédelmi, gazdasági kezelés csak további emberi 
beavatkozás mellett képzelhető el. Az erdők magára hagyása – a nemzeti park igazgatója 
említett pozitív példát – károsodást idézne elő a természeti értékekben. A dokumentumban 
megfogalmazottak – a természet minden megjelenési formája védelmének abszolút 
elsőbbséget kell kapnia bárminemű gazdasági hasznosítással szemben – csak hosszabb 
átmenet és megfelelő pénzügyi források mellett valósíthatók meg.  

Nem utolsósorban figyelembe kell venni az erdőgazdálkodásban dolgozó több ezer 
embert. Az erdőgazdaságnál 300-an dolgozunk, 300 közmunkás és elég meghatározó 
mennyiségű vállalkozó, tehát nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy itt, ebben a térségben az 
előbb említett 25 ezer hektáron több ezer ember él erdőgazdálkodásból. 

A tanulmányban a gemenci területként jelölt hullámtér szerves egységet alkot, 
azonban a vagyonkezelését, a Závoczky igazgató úr is említette, mint állami tulajdonú terület 
egy meghatározó társaság, jelen esetben a Gemenc Zrt. és több kisebb társaság – vízügy, 
nemzeti park – végzi. Célszerűnek tartanánk az egységes állandó vagyonkezelési elvek 
érvényesítését és a gemenci hullámtérhez tartozó területek többcélú területhasznosításának 
megvalósítása érdekében a terület vagyonkezelési jogát a Gemenc Zrt.-re bízni. A 
dokumentum felveti a gemenci hullámtér többcélú hasznosítását szabályozó fejlesztési 
alapelvek és annak végrehajtását tartalmazó átfogó koncepció kialakításának szükségességét. 
Feltétlenül szükségesnek tartjuk ezen koncepció kialakításába bevonni a térség 
erdőgazdálkodóját, hiszen a legnagyobb meghatározó növénytakaró az erdő itt, ezen a 
területen.  

A természetvédelmi kezelés kapcsán a dokumentum felveti a finanszírozás kérdését. 
Az erdők átalakítása, a hasznosítható fajok csökkentése jelentős többletforrás biztosítását 
igényli. Javasoljuk az erdőállományok életciklusának megfelelő folyamatos átalakítást, annak 
megvizsgálását és előre rögzítését, hogy az átalakítással járó többletköltségeket milyen módon 
lehet biztosítani. Forrás biztosítása nélkül a váltás komolyan veszélyezteti a tervezett folyamat 
végigvitelét és a jelenlegi állapot fenntartását is.  

A Gemenc Zrt. az erdőgazdálkodás mellett a vadgazdálkodást is magas színvonalon 
végzi. Az ártéri területen kiváló a gímszarvas- és a vaddisznóállomány, a dokumentum a 
szarvasállomány drasztikus csökkentését javasolja, az állomány csökkentését csak egy új 
szarvasállomány minőségi genetikai állományának megtartása mellett szabad elvégezni.  

Eljutottam oda, ami miatt ezt a sillabuszt gyakorlatilag elővettem és felolvastam, 
amiért ezúton is elnézést kérek. A tanulmány felveti egy önálló Duna-Dráva Nemzeti Park 
létrehozását. A Duna-Dráva Nemzeti Park dél-magyarországi hullámterek egységes 
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kezelésére és védelmére lett létrehozva. Nem javasolt két különálló szervezet létrehozása a 
meglévő nemzeti park keretein belül, a térségi gazdálkodásban meghatározó Gemenc Zrt.-vel 
együttműködve javasoljuk a természetvédelmi kezelést megoldani. Javasoljuk, hogy a 
nemzeti park iránymutatásával a jelenlegi erdő- és vadgazdálkodás mellett a természetvédelmi 
feladatokat és egyéb területhasznosítási feladatokat – ökoturisztika, értékmegtartás, halászat, 
horgászat, vízhasznosítás – kísérleti jelleggel lássa el a Gemenc Zrt. A tapasztalatok 
ismeretében az együttműködés ezen formája a többi nemzeti park és az érintett 
erdőgazdaságok számára is példa lehet.  

Én ezt az utolsó gondolatot nem mertem saját magam felvállalni, hogy elővezessem, 
azt hiszem, ez nem is csoda, ezért olvastam fel ezt a sillabuszt, amit kaptam. Egy dolgot 
viszont szeretnék ezek után még hozzátenni, és nem húzva az időt, még pedig azt, hogy a 
Gemenc Zrt. eddig is és ezután is valamennyi magyar törvényt betartva élt és gazdálkodott, és 
ez a továbbiakban is így volt, és a sok törvény között a természetvédelmi törvényt is próbáltuk 
maradéktalanul betartani. Köszönöm szépen. (Taps.)  

 
ELNÖK: Megköszönöm Csonka Tibor vezérigazgató úrnak a tájékoztatását. 

Kérdezem, hogy a vízügy részéről ki kíván szólni. Tessék parancsolni!  

Telkes Róbert 

TELKES RÓBERT igazgató (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság): Köszönöm 
szépen. Több ponton is említésre került a vízügy, olvastam egy történetet, amit Berczik úr 
szándékosan kihagyott az idő rövidsége miatt, hogy hogyan jött létre a térség. Albrecht 
főherceg, aki 1851-től 1860-ig volt a hadügyekért felelős kormányzó, és Karapancsára járt le 
vadászni – van ott egy nagyon szép kastély, ami Gemenc tulajdonában van jelenleg –, utazott 
felfelé a Dunán, és a doromlási erdő térségében járt, amikor feltűnt neki, hogy mennyire 
kanyargós ez a Duna-szakasz, és a hajóskapitány megmutatta neki, hogy 6 mérföldnyi út 
lerövidíthető lenne egy mérföldnyi átvágással. 1854-ben elkészült ez a folyamszabályozás, 
illetve ez a része a Duna szabályozásának. A dolgok néha ilyen egyszerűen történnek. Az 
igazgatóság szerepe, ma igazából ennek a főágnak vagyunk a vagyonkezelői, illetve az árvízi 
töltésnek a bal parton, a másik igazgatóság, a székesfehérvári a jobb parton. A Dunán a 
hajózási feladatokat, illetve a jégtörési feladatokat látjuk el. 

A természetvédelem tekintetében sem vagyunk előélet nélküliek, hiszen az igazgató úr 
említette, hogy az ő vagyonkezelésükbe kerültek azok a mellékágak, amik a 
folyamszabályozás során létrejöttek. Ezeket 2006-ban adtuk át a nemzeti park részére, amit 
azóta is természeti kezelésben tartanak. Amíg vagyonkezelők voltunk, már elkezdtünk 
foglalkozni ezzel a feladattal és a Vén-Duna-mellékág megnyitását igazgatóságunk végezte el, 
és azóta is több közös ügyünk van, mint ahogy a film is utalt erre. Azt gondolom, hogy 
továbbra is ezt a szerepet kívánjuk betölteni, támogatni a nemzeti park és a természetvédelem 
feladatait ebben a térségben. Köszönöm szépen. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Ki kíván még szólni? Lehet 

képviselőtársaimnak is. Képviselő úr, tessék!  

Kérdések 

BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Van egy-két olyan vízügyi meg vadgazdálkodási 
vonatkozása az ajánlásoknak, amivel kapcsolatban kérdezem a szakembereket, a vízügyet, a 
Gemenc Zrt.-t, hogy van egy ilyen vízügyi vonatkozás, hogy a sarkantyúkat, ami miatt 
töltődnek fel a holtágak, visszabontásra kéne ítélni. Ez az egyik kérdésem, hogy mit szól 
ehhez a vizes szakma, hogy ez helyes-e így.  
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Valamint a vadgazdálkodás kapcsán kérdezném, hogy az ártéri erdőkön gyakorlatilag 
nagyobb a populáció, mint ami elviselhető lenne az erdők számára, tönkreteszi az új erdőket, 
erről szeretnék pár szót hallani. Mert nem mondta el, hogy ez az ország egyik leggazdagabb 
vadtermő helyei egyike, tehát hogy mennyire tud az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás 
együttműködni. Gyakorlatilag a nemzeti park számára az egész itteni ökoszisztéma 
hármasában – vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, természetvédelem – érezhetően viták voltak, 
amik nem feltétlen rosszak egy ilyen szakmai körben, de az összehangolása fontos. Mennyire 
tudják védeni a túlzott vad- vagy erdőgazdálkodási szempontok ellenében a saját érdekeiket. 
Itt mindenki szerényen hallgat, de azért érdekelne, hogy hogyan tudják megoldani, mert a 
tanulmány arra is kitér, hogy nehéz összehangolni ezt a hármas érdeket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gyűjtsük össze a kérdéseket. Nagy Andor alelnök urat illeti a 

szó. 
  
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Én egy kicsit hosszabban szeretnék hozzászólni, 

hogyha lehetséges, mert egyrészt személyesen is érintett vagyok egy kicsit az ügyben. Mondta 
a professzor úr, hogy ő keresett meg azzal, hogy a DBU keresett németül tudó és a 
környezetvédelemben dolgozó politikust, és engem választottak ki erre a feladatra. Jártam is 
az alapítványnál. 

Másrészt meg, amikor a Gábor felajánlotta újra, hogy jöjjünk le Veránkára, ahol 
nagyon jó a halászé (Bányai Gábor: Nemcsak ezért! – Derültség.), ezt már többen elmondták, 
azt gondoltam, hogy kapcsoljuk össze a két dolgot, és legyen ez a téma. Én azt gondolom, 
hogy ma sem keltünk fel hiába, én mindig ezt szoktam mondani, amikor valami olyan dolgon 
veszek részt, ami érdekes. Aztán, hogy itt valamiféle megoldásra jutunk-e, az majdnem hogy 
másodlagos kérdés. Tennék egy javaslatot is, mert végiggondoltam, hogy miért 
kezdeményezek egy ilyen bizottsági ülést itt és ilyen témával, hogy mit segíthetne a bizottság 
maga abban, hogy itt valamiféle megoldás legyen. De, szeretnék néhány alapvető 
megállapítást tenni. Mivel én beszéltem először a németekkel a Tudományos Akadémián a 
tanulmányról a jelenlévők közül, ezért szeretném azt elmondani, hogy én nagyon sok 
mindennel nem értek egyet, ami ott le van írva.  

Azzal egyáltalán nem értek egyet, hogy születik egy tanulmány és az valakire 
valamilyen felelősséget kíván ráróni. Itt egy eklatáns példáját látjuk a fenntartható fejlődés 
kapcsán annak, hogy természetvédelmi, gazdasági érdekek hogy ütköznek össze. Ez az élet 
rendje egyébként, nemcsak itt van ilyen helyzet, hanem máshol is. Nekem az a személyes 
tapasztalatom az összes ilyen helyzetekben, hogy ha nem mozdulunk el egy olyan irányba, 
ami mögé mindenki be tud állni, tehát szövetséget kötünk egymással, akkor sose születik 
megoldás, és én azt szeretném kérni – és Árpád ezt ne vegye zokon –, hogy ezt a tanulmányt 
ne felejtsük el, de tegyük egy kicsit zárójelbe, mert nem ez a lényeg. Én annyi tanulmányt 
láttam már életemben, hogy ez a tanulmány landolhat a fiókban. Most be tudom ide tolni, ez a 
bizottsági ülésünk le fog zárulni, hazamegyünk és mindenki szép emlékekkel haza menve azt 
mondja, hogy jó szándékú emberek írtak egy szép tanulmányt, egy csomó igazság van benne, 
na de megoldást is kell találni. És ezt azért mondom el, mert nem szeretném, hogy ha csak a 
tanulmány megállapításaiból indulnánk ki, de ugyanakkor azt szeretném, hogy ha most a 
teremben ülők egyfajta szövetségest látnának egymásban, és bennünket, politikusokat 
használhatnának arra, hogy itt mindenkinek az érdekeit szolgáló jövőbeni megoldás legyen.  

Én abban biztos vagyok személyes élmények miatt is, ha másért nem, a film miatt, 
hogy az egész Gemenc egy csoda. Ez egy olyan európai érték, amire mi, magyarok, a helyben 
élők is, meg azok, akik néha ide elvetődnek, azt tudjuk mondani, hogy hú, emberek, ilyenből 
nem sok van Európában. És nem tartom azt kizártnak, hogy ha itt mi kitalálunk valami okos 
dolgot, és ahhoz az európai uniós pénzeket hívjuk segítségül, akkor ezt az „európai 
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Amazóniát” például azok a nagy turistahajók, akik megállnak Budapesten meg Belgrádban, 
egy ilyen köztes állomáson kiszállva megnézik, elköltik a pénzüket itt helyben, megetetik 
ezeket az embereket, körbeviszik őket és a többi.  

Tehát arra akarok kilyukadni, hogy itt lehetőségeket látok, és nem problémákat. Pedig 
problémából is van elég, mert láthattuk a nemzeti parknak, az erdészetnek és a vízügynek a 
hozzászólásából is – mind a három állami szerv egyébként meg állami tulajdon, csak halkan 
jegyzem meg –, hogy másfajta érdekek dolgoznak. És mindenki nagyon jó szakember, akiket 
itt hallhattunk, mindenki nagyon tisztességesen végzi a dolgát, de itt a területen valamilyen 
módon az érdekeik kicsit ütköznek. Szerintem akkor járnánk el helyesen, hogy ha ezt 
valahogy át tudnánk pozícionálni, és mindenki a végén azt tudná mondani, hogy igen, ne 
hagyjuk úgy a dolgokat, ahogy most vannak, mert egyébként lehetne úgy hazamenni, hogy 
egyébként jó ez így, ahogy van. Ha ide eljön valaki, látja a prospektusokat, a helyet, és nem 
ért a dolgokhoz, olyan benyomással megy haza, hogy emberek, ez egy gyönyörű dolog. Ha 
meg egy kicsit a mélyére nézünk, meghallgatunk előadásokat, akkor megértjük, hogy lehet, 
hogy hosszú távon, ha minden úgy marad, ahogy van, akkor az már 20-30 év múlva nem 
olyan lesz, mint most. Én ezért azt gondolom, hogy nekünk, a Fenntartható fejlődés 
bizottságának – személyesen nekem is, aki egy kicsit ebbe az egészbe belecsöppentem – az 
lenne a feladatunk, sőt talán mondhatnám küldetésnek is, hogy próbáljunk meg ebből egy 
európai mintaprojektet csinálni. Hogy hogyan, azt én még nem tudom megmondani, mert azt 
látom, hogy nem lesz egyszerű, hiszen magának a 28 ezer hektárnak több vagyonkezelője 
van, de a nemzeti park igazgatója meg az erdészet is világosan elmondta, hogy abból a 28 
ezer hektárból kétezer a nemzeti parké, 18 ezer Gemencé, van a vízügyi igazgatóság, 
magánszemélyek, ez már egy bonyolultság. Három hatóság illetékessége van jelen a területen, 
már nem is tudom, hány megye, az is három. Mennyi település? Tehát itt egy olyan valamivel 
van dolgunk, amit nagyon nehéz mint egy nyájat egy irányba terelni, de mégsem lehetetlen 
szerintem, mert ezt valahogy meg lehet oldani.  

Én érzek magunkban annyi erőt is talán, meg annyi, mondjuk így, ezt elnök 
asszonnyal előtte végigbeszéltük, mondhatom a nevében is: feladatot meg küldetéstudatot, 
hogy próbáljuk meg ezt segíteni a magunk eszközeivel. Én, mikor a németeknek is meg 
professzor úrnak is elmondtam, hogy az nem megoldás, hogy ők azt mondják, hogy politikai 
döntést kell hozni a nemzeti park javára, az erdészet meg persze itt van, fontos feladatot lát el, 
de hát kicsit vonja hátrébb az agarait. Így nem lehet az államigazgatásban sikert elérni.  

És én azt gondolom, hogy ha nem találunk egy eszközt vagy valamilyen megoldást, 
amiben az erdészet érdekei is benne vannak, amely a Magyar Fejlesztési Bankhoz van 
részvénytársaságként besorolva, üzleti tervek alapján dolgozik, igazgató úrnak levágják a – 
elnézést kérek – (Közbeszólás: Fülét, fülét! – Derültség.) fülét, hogyha nem hozza a 
számokat, a nemzeti parkok a VM-ben vannak, a vízügy most a VM-ben van, aztán részben a 
BM-nél, tehát a dolog ugyan bonyolult, de itt, Gemenc kapcsán nem tudom elképzelni, hogy a 
helyi vezetők ne tudnának egymással dolgozni, mint ahogy dolgoznak is. Hogy a 
polgármester úr meg a többi település akár a megyékkel karöltve ne tudna egy olyan projekt 
mögé állni, amihez még a pénzt is meg tudjuk szerezni.  

Miért voltam ilyen hosszú? Azok a német alapítványi emberek, akikre a professzor úr 
utalt, azok benne ülnek azokban a döntéshozó testületekben, akik odaítélik az EU-s pénzeket. 
Ez a helyzet. Ez maradjon köztünk, bár a jegyzőkönyvben benne szerepel. De elárulhatom 
professzor úr, ha megengeded, hogy személyes ígéretünk van arra, hogyha erre összerakunk 
egy értelmes projektet, ezek a német emberek, akik egyébként ismerik a területet és az 
Európai Bizottság az ő véleményük alapján dönti el, hogy melyik LIFEife+ vagy nem tudom, 
milyen programot támogatja, ezt prioritásként kezelik. Ezek idős emberek, nemsokára nem 
lesznek benne ezekben a testületekben, ez is motiválja őket, hogy még mielőtt onnan 
elmennek, le tudják tenni a névjegyüket, hogy nem hiába kutatgatnak itt, itt lehetne valami 
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nagyszabású dolgot csinálni úgy, hozzáteszem, hogy ebben az erdészetnek partnernek kell 
lenni. Ne adj’ isten, még azt is el tudom képzelni, ehhez ugyan nem értek, ezt majd a 
hozzáértők elmondják, hogy az erdészet lesz a gesztora a projektnek, a nemzeti parkkal 
szorosan együttműködve, a hatóságokkal szorosan együttműködve. De nem tudom, hogy ez-e 
a megoldás, de vétek lenne nem kihasználni azt, hogy ha már ez a tanulmány megszületett, 
ezek az emberek itt jártak, ez a német alapítvány segítene abban, hogy mi, magyarok egy 
európai szintű mintaprojektet létre tudjunk itt hozni, azt ne használjuk ki. És erre szeretném 
felszólítani a jelenlévőket, legyen az – még egyszer mondom – cégvezető, hatóság, politikus 
vagy a média vagy bárki, hogy csináljunk ebből egy olyan világraszóló dolgot, ami után 
mindenki megemelheti a kalapját. Én valahogy így állok az egészhez, és azért gondoltam, 
hogy kezdjünk el itt beszélgetni erről, mert a nagy bizottsági ülésen többre nem nagyon 
tudunk menni, mint talán annyira, hogy hozunk mi bizottságként egy határozatot, hogy 
szeretnénk, hogy ha itt valami olyan projekt létrejönne, amire valamennyien, az összes érintett 
büszke lehetne, és mindenki megtalálná benne a számításait.  

Tehát én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel ez egy formális bizottsági ülés, átadom az 

elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak, én is szólnék néhány szót.  
 

(Dr. Nagy Andor alelnök veszi át az ülés vezetését.)  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Szili 

Katalinnak.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Én ott szeretném folytatni, ahol 

alelnök úr abbahagyta, hiszen én a professzor úr felvezetőjét és a megszólalásokat olyannak 
tartottam, ami kellőképpen provokatív volt ahhoz, hogy körülbelül körvonalazódjon az, hogy 
nekünk mit kell tenni. Alelnök úr javaslatát elfogadom, ami arról szólt, hogy szülessen 
valamilyen bizottsági határozati javaslat. Én mielőtt a felszólalásom további részét 
elmondanám, formailag azt javasolom, hogy értsünk ma egyet abban, hogy előkészítünk egy 
olyan bizottsági határozati javaslatot, ami elősegítheti azt, hogy valóban egy olyan európai 
uniós pilot projekt kerüljön megfinanszírozásra, ami közös érdekünk. Nyilvánvaló, hogy jelen 
esetben is figyelemmel az én elmúlt, közel húszéves működésemre is, alelnök úr, 
képviselőtársaim, kedves vendégek, ha visszaemlékszem, sok mindent megéltünk, ami 
környezetvédelemben, természetvédelemben, egyebekben történt, és nyilván olcsó lenne az a 
megszólalás részemről, ami esetleg most csak arról szólna, hogy milyen rossz az azért, hogy 
szétszabdalásra került a környezetvédelem, hogy még mindig nem tudtuk megteremteni 
mindannak a hátterét, ami a gazdálkodás, kezelés, hatósági, szakhatósági feladatok 
harmóniáját jelenti, de nem erről fogok szólni.  

Én azt gondolom, hogy – megfogadva Csepregi Istvánnak azt az intelmét –, hogy ne a 
probléma részévé váljunk, hanem a megoldás részévé, hogy tudunk tenni azért, hogy 
megfelelő hátteret biztosítsunk ahhoz, hogy történjenek azokban a kérdésekben, amelyek 
operatívak és előttünk vannak, előrelépések. Gondolok itt például arra, ami a 
természetvédelmi kezelési terv elfogadását jelenti, ami egy alapvetés, a kezünkben lévő olyan 
feladat, aminek, ha eleget tudunk tenni, ez nyilván valamelyest segít egy következő lépéssel. 
Úgyhogy én azt javaslom, hogy például a mi határozati javaslatunkban szerepeljen az is, hogy 
készüljön el ez minél előbb, hiszen ez közös érdekünk. De nyilván szükséges az is, hogy 
szerepeljenek olyanok, amelyek az érdekeltségi viszonyoknak a harmonizálását jelentik, ne 
abban gondolkodjunk, ami az egyes érdekeknek a prioritását jelenti, hanem abban, hogy 
hogyan tudjuk azt közös érdekké formálni, beleértve azt is, ami a szerb, illetőleg a horvát, 
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figyelembe véve azt is, hogy Horvátország idén európai uniós tagország lesz, Szerbia aláírta a 
társulási megállapodást. Nyilván egy közös érdek, hogy akár egy olyan európai projektté is 
váljon, ami szerintem Európának is érdeke, hogy éppen a csatlakozási folyamatokat is 
figyelembe véve egy ilyen mintaprojektet támogasson.  

De nyilván ehhez hozzátartozik számomra az is, amit szintén egy pontban 
szerepeltethetünk, ami az egyeztetési mechanizmusoknak, ahogy ezt Csepregi István 
javasolta, a kialakítását jelenti, a társadalmi kontrollt, hogyan lehet a társadalmat ebbe 
bevonni. Úgyhogy, alelnök úr, ha megengeded, azt javaslom, hogy a következő egy-két 
hétben mi magunk készítsünk el, illetőleg a bizottság vezetése elkészít egy ilyen bizottsági 
határozati javaslatot, amit utána újra a bizottság elé fogunk terjeszteni. És nyilvánvaló, azzal a 
tanulmánnyal együtt is és azokkal a megszólalásokkal, akár kritikákkal, ami most itt 
megjelent, szeretném, ha ez abba az irányba mutatna, ami egyrészről a tárcák részéről történő 
kooperációt, illetőleg azt az eredőt jelenti, hogy egy sikeres európai uniós pilot projektnek 
legyen Magyarország, illetőleg ez a térség a részese. Úgyhogy én majd arra kérem 
képviselőtársaimat, szerintem erről szavaznunk nem kell, de ha egyetértetek vele, egy ilyen 
térjen vissza hozzánk, és legyen ez annak a mai bizottsági ülésünknek az eredője, ami 
szerintem részünkről fontos és elvárható.  

Én ezzel a megszólalással nem szerettem volna gátat vetni a további felszólalásoknak, 
és köszönöm elnök úr, hogy szólhattam, és várjuk a következő megszólalásokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést Szili Katalinnak.  
 

(Dr. Szili Katalin elnök visszaveszi az ülés vezetését.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még szólni valaki. Időnk még 

temérdek van. Szaló Péter államtitkár úr, tessék! 

Dr. Szaló Péter 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Mindenkit 
tisztelettel köszöntök a vidékért is felelős miniszter úr nevében. Nagyon örültem az előző 
felszólalásoknak. Azzal a mondattal akartam kezdeni, hogy nehogy már itt Budapestről vagy 
Németországról összeugrasszuk a helyi szereplőket, akik valószínűleg sokkal nagyobb 
békében élnek egymás mellett, mint ahogy adott esetben egy tanulmányból látszik.  

Területfejlesztőként és településtervezőként is úgy gondolom, hogy csak egyetlenegy 
megoldás létezik, hogyha területi elven készül olyan hasznosítási stratégia, amit egyébként 
láttunk más térségekben is. Tehát, ahogy a Tisza-tó térségében övezetekre osztva 
differenciáltan határozták meg az egyes funkciókat, hogy az északi övezetben a szigorú 
természetvédelmi kategóriák, a turizmus vált lehetségessé, úgy gondolom, hogy itt egy 
differenciált szabályozásra van szükség. Mindennek a lényege, az alfája és omegája a kezelési 
terv, mint ahogy Nagy Andor alelnök úr is mondta, hogy minden szereplőnek meg kell 
ismernie, vitatnia kell, mindenki hozzáadott értékét meg kell benne jeleníteni, és akkor jóvá 
lehet hagyni valamennyi szereplőnek, kicsit úgy, mint a világörökség bizottságai kellene hogy 
működjenek, de amik a gyakorlatban még nincsenek igazán kipróbálva.  

Korábban a Duna-stratégia előkészítője voltam, és nagyon örültem annak a 
megszólalásnak, hogy valóban bele kell kapcsolni ezt a térséget a dunai turizmusba. A 
jachtturizmus Pozsonyig jön, a nagy hajók ott forognak Budapest belvárosában, holott látniuk 
kellene a százhalombattai fantasztikus halomsírokat, Dunaújvárost, Kalocsát és Gemencet, és 
ezért fontos a nemzetközi összefogás, mert az a hajó, ami elmegy a Duna-deltáig vagy 
délebbre, a Vaskapuig, az itt is meg fog állni, hiszen szükségük van a helyi vagy a napi 
megállásra, látványosságokra. És akkor van lehetősége a helyi gazdaságnak is fejlődésre, 
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hiszen akkor lesz panzió meg étterem, és mindenféle szolgáltatás, amire nagyon nagy szükség 
van. 

Egyébként pont, amikor a jövő tervei megfogalmazódnak, lehet, hogy a 
fokgazdálkodás egyes elemeit is fel lehetne eleveníteni itt a kiszáradó holtágak kapcsán, de 
hát erre a szakemberek küldenek javaslatot. Úgyhogy mindezekkel együtt kívánok sok sikert a 
helyi szereplőknek, és köszönöm a meghívást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még javaslat? Kíván-e professzor úr esetleg 

reagálni? 
 
PROF. DR. BERCZIK ÁRPÁD (MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató 

Intézet): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt sorrendben, alelnök úr, elnök asszony és 
tulajdonképpen az államtitkár úr által mondottakban a legszebb az, hogy ezek azért mind 
egybecsengenek, akárcsak az összes többi részről, akik szóltak, és alapjában adott készség az 
átgondolás, az újragondolás a lehetőségekről, együttesen megvan. 

Amit konkrétan szeretnék mondani, az alelnök úr által mondottakból kettőt, az egyik, 
ami ezt a füzetet illeti, és akkor ezt mindjárt mondom is. Nekem elhatározott szándékom volt, 
hogy itt valamit elmondok, de aztán nem mondok el, mert nincs idő, de köszönöm a 
provokációt, hogy azt mondtad, hogy a fiókba kellene tenni. Értem, hogy miért mondtad. (Dr. 
Nagy Andor: Nem ezt mondtam.) Nézzük meg, egyelőre tegyük a fiókba. Én nem vagyok ezen 
fennakadva. A következőt kell elmondanom: egy kicsit összekeverem és másra is reflektálok.  

Egyetlenegy dologban felszisszentem államtitkár úr szavaira, arra, hogy nehogy már 
most a németeket itt összeugrasszák. Kérem szépen, azok a németek, akik ebben benne 
vannak, és ezt többen tanúsíthatják, abszolút jámbor, melegszívű, rendes emberek. Az összes. 
Nyugodtan mondom, a tisztviselőig. Ez ahhoz a bizonyos német képhez nem stimmel. Szó 
sincs semmiféle ugrasztásról, és ez az ember, aki a WWF-nek jobb és rosszabb korában, a mai 
napig is világszintet és elismertséget ért el ártéri ügyben, és aki az egész előző világban, 
nemcsak a volt szocialista országokban, mindenütt megfordult, és mindenütt jó fogadtatásra 
talált, az biztos, hogy ilyen hibát nem követne el most, viszonylag hajlottabb korában. Tehát 
nem ismertek ezek a személyek államtitkár úr előtt, én szavatolom azt, hogy szó sincs 
ilyenről.  

Arról szó van, hogy tőlük elvárja a DBU, hogy konkrét dolgokat írjanak. És ők 
megírták. Na most, nekem elég gondot okozott, mikor meg kellett állapodnom abban, hogy ne 
csak németül, hanem magyarul is legyen meg ez a füzet erre a bizonyos záró prezentációra, 
amit a múltkor tartanunk kellett. De, de, és ez az, amit terveztem, hogy elmondom, erről 
futólag beszéltünk is annak idején, és tájékoztatásul is mondom, ezt az anyagot mi úgy 
kezeltük, hogy a név szerint meghívottak, zártkörű volt ilyen értelemben a prezentáció, azok 
kaptak így egyet, vagy aki kért a nem ott lévő főnökének, kapott még egyet. Ezt nem 
osztottuk, ezt pillanatnyilag még az akadémia elnökének vagy főtitkárának sem küldtem el. 
Megkapták itt ezek az emberek, meg tetszettek kapni most, és ez nem egy titkos anyag, mert 
nem titkos anyag, de korlátolt publicitása van, mert félreértésre, zavarkeltésre adhat okot. 
Ugyanezért van az is – és nagyon-nagyon örülök, hogy elmondhatom – kutatótársaim 15 éven 
át vettek részt ebben a munkában, összesen öt éven keresztül nem éltünk azzal az alkalommal, 
hogy ezt vagy azt az újságot meghívjuk, hogy mi ilyen kutatást csinálunk, és ezért fontos, 
hogy itt mi történik, és mi nem történik. Soha nem nyilatkoztak a kutatóim és én magam sem, 
és az egész ügyet így végigcsináltuk. Megtettük, ami jelentési kötelezettségünk volt ide is, 
oda is, de nem vertünk semmit sem nagydobra, és félre ne értse itt ezt senki, és az Enikőt 
külön kérem, hogy ne értse félre, hogy semmiféle zöldszervezetet nem szólítottunk meg, mert 
akkor kontrollálatlanná válik, hogy mit ír és mit mond. És e mögött van a te igazad, hogy 
igen, ez a szöveg olyan, hogy így kellett eljárni, ahogy mi tettük, és tényleg erősen vannak 
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benne megfogalmazva dolgok, és ez a jó, hogy ezt a napot megéltük, és ezt nagyon köszönöm 
mindnyájuknak. Ezt jó volt erre az útra terelni, és azt is mondhatnám, hogy kialakulóban van 
az OGY határozat ügye, és most ez visszakerült ide, és itt vannak a sanszok, ezzel a 
felfogással, amit alelnök úr és elnök asszony is prezentált. Tehát mi kínosan vigyáztunk, ezért 
egyetértek azzal is, hogy ezt a fiókba lehet tenni, ami nem az ügy végét jelenti, hanem azt 
jelenti, hogy eddig sikerült ezt minden oldal részéről korrekten igazgatni, és ezt nagyon meg 
kell tartanunk, mert csak egy módon megy. Ezt el tetszettek mondani. 

A másik, amit szeretnék mondani, én nem tudom, nem hiszem, hogy ha 
megkérdeznénk Dister urat, ő nem arra játszik-e, hogy a nemzeti park kezébe kerüljön, és az 
egész ügy nem ezt jelenti, félre ne értse, igazgató úr, hanem itt egyszerűen a természeti 
értékről van szó, a törvényi ütközésekről van szó, és arról, hogy a természet védelme és 
rehabilitációja érdekében hozzunk össze valamit. Sőt mi több, én magam is mondtam, Dister 
úr is mondta, meg le is írta, jelentős, alapvető részt kell az erdészetnek vállalnia a 
továbbiakban is. Ezek évtizedes dolgok, mondtam én. Tehát itt ez feltétlen így megy, és 
megint csak hivatkozom arra, más példát is mondhatnék, hogy a bajor erdő személyzete – 
mind a felsőfokú végzettségűek, mind a középfokúak – 90 százalékban erdész, és nem 
biológus, hidrobiológus. Itt az ügy a lényeg, és nem a szervezet. A szervezet kialakítandó. 
Ezek az anomáliák, hogy háromnegyed, s a többi, ezek feloldandók így is, úgy is. De itt arról 
nincs szó, hogy márpedig a nemzeti park.  

A terület védelme és a terület törvény szerint megfelelő kezelésbe kerülése, ez a 
lényeg. És tulajdonképpen ez az, amit szerettem volna elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kíván-e még bárki 

szólni. Vezérigazgató úr, öné a szó.  
 
CSONKA TIBOR vezérigazgató (Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.): Annyit 

szeretnék elmondani, hogy a hármas tagoltságból adódóan az erdő- és vadgazdálkodás 
problémakörét sokkal egyszerűbb kiszámolni, hiszen egy cégen belül van. Az erdő- és 
vadgazdálkodás, természetvédelem egy kicsit bonyolultabb, hiszen két szervezeti egységben 
van. A szervezeti egységek vezetői jelezték ugyan ezt a problémakört, mi most kaptuk meg 
pár hónapja ezt az anyagot, tehát, hogy sok a szarvas, azt tudtuk mi is, és csak három számot 
szeretnék mondani, és akkor válaszolok képviselő úr kérdésére. A gemenci területről beszélek 
csak, erről a durván 18 ezer hektár ártérről: 370 szarvast lőttünk 2010-ben, 780-at 2011-ben, 
és majdnem ezer szarvast lőttünk 2012-ben. Ehhez csak egyetlenegy dolgot szeretnék 
elmondani, mégpedig azt, hogy az érvényes tervünkben, ugye itt hatóságok vannak, mi 
gazdálkodók vagyunk, és azt tesszük, amit a hatóság megenged, az első tervünket, 2011-ben 
515-ben határozta meg a hatóság, utána erre kértünk még egy emelést, és teljesítettük 770-re, 
mert erre volt szükségünk, nekünk gazdálkodóknak. Természetesen az előbb elmondott 
szakmai előírásokat betartva. Ez a problémakör egyszerűbben kezelhető, hiszen egy 
szervezeti előny van. Nem azért, mert itt bujkál egy hajó, tavaly sikerült megállítanunk két 
turistahajót, és felültetni, (Közbeszólás: De hogy? Kalózok! Gemenci kalózok! – Derültség.) 
nem, nem, önszántukból, két amerikai csoport volt. (Közbeszólás: Itt vannak még valahol, itt 
kószálnak? – Derültség.) Nem, nem egészen… Az erdei vasút végállomásánál, pont olyan 
vízállás volt, hogy ki tudott kötni a nagy hajó, ez a két fuvar durván egy hónap alatt játszódott 
le, és mind kétszer a gemenci erdőn hajózták át a turisták. Ettek is, szekszárdi bort is ittak, és 
még fizettek is. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sarkantyúügyben volt még kérdése elnök úrnak.  
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TELKES RÓBERT igazgató (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság): A sarkantyúk 
folyamszabályozási eszközök, műtárgyak. A folyamszabályozás célja alapvetően a vizek, 
árvizek levezetése, a hajózóút biztosítása, illetve a jég levezetése, hogy ne alakuljon ki 
jégdugó, és fölötte ne alakuljon ki jeges árvíz. Ezeknek, illetve valamennyi 
folyamszabályozási műtárgynak az elhelyezése műszakilag megalapozott módon történik, 
tehát kis mintakísérletekkel megvizsgálják, hogy egy bizonyos beavatkozásnak milyen 
következményei lesznek az előbb felsorolt szempontokra. 

Tehát, ha be akarunk avatkozni, akkor ezt praktikus ily módon megalapozni, és így 
most erre a kérdésre nehéz jól válaszolni, de attól tartok, így vizsgálat nélkül, hogy ha 
elbontjuk, akkor a hajózóútra nyilvánvalóan hatása lesz, nem biztos, hogy a hajók fel tudnak 
jönni Budapestre, és tudnak pénzt költeni. Illetve tavaly februárban volt egy jeges időszak, 
aminél itt, a mi szakaszunkon gyönyörűen levonult a jég. De Szerbiában, Horvátország 
területén, ahol sokkal kanyargósabb a Duna a miénknél, ott dugók alakultak ki, és nekünk 
kellett lemenni oda jeget törni. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy minden 
beavatkozásnak következményei vannak, és a beavatkozásokat meg kell vizsgálni, mielőtt 
megtesszük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazgató úr, öné a szó.  
 
ZÁVOCZKY SZABOLCS igazgató (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság): 

Köszönöm szépen. Csak két dologra szeretnék reagálni. Az egyik a vadkérdés, ami 
elhangzott, ez egy nagyon fontos természetvédelmi probléma, és nem kifejezetten csak 
Gemencen természetvédelmi probléma, gyakorlatilag az egész országban. Gondolják el azt, 
hogy ma Magyarországon, főleg a síkvidéki területeken erdőt csak úgy lehet csinálni – vagy 
természetes felújítással meg kell oldani vagy a magvetést vagy az ültetést –, hogy bekerítik a 
területet. Most ha elmegyünk Gemencre, nem tudom pontosan, de nem is gemenci példát 
mondok, elmegyünk a Dráva mentére, és ott is kilométernyi sokaságú kerítések vannak, 
hiszen, amíg ki nem nő a vadnak a szájából, addig gyakorlatilag megeszi az erdőt valamikor 
télen vagy tavasszal. Szerintem súlyos problémák vannak a magyarországi vadállomány 
létszámával, semmi köze nincsen ennek már semmiféle ökológiai egyensúlyhoz. Ahogy itt a 
vezérigazgató úr elmondta, döbbenetes, ezer szarvas, gondolják el, ekkora területen, csak ami 
ki van lőve. Ha felmennek a Youtube-ra, ki van írva, hogy „Szarvasok az úton”, ezt érdemes 
megjegyezni, egy zalai amatőr vette fel, megállt az autójával, és 300 szarvas ment át egy 
rudliban előtte az úton. Majd amikor a Parlamentnél úszik a Dunában a vaddisznó! 
(Derültség.)  

A másik pedig, hogy a természetvédelmi kezelési tervünk gyakorlatilag készen van, az 
idei évre a legfontosabb egyéni feladatszabásom, hogy az övezeti besorolást készítsük el, 
mind a tíz nemzeti park a saját területére. Ez feltétele a természetvédelmi kezelési tervnek. 
Csak halkan jegyzem meg, hogy itt a Duna menti térségre mi 20 százalékot jelöltünk szakmai 
alapon úgynevezett természeti vagy natúr zónába, ami gyakorlatilag a gazdálkodásból ki kell 
hogy essen, de most még halkabban jegyzem meg, hogy a mienk harmincvalahány százalék. 
Ezt le kell majd egyeztetni gazdálkodóval, hatósággal, nem fog egyik napról a másikra menni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hát akkor eljött az idő, Felső Barnabás urat illeti a szó. 

Kérem, hogy fáradjon ide ki.  

Felső Barnabás 

FELSŐ BARNABÁS természetvédelmi őr (Duna-Dráva Nemzeti Park): Köszönöm 
szépen a szót. Amit most hallottunk, általában a tudomány oldaláról megközelítéseket, 
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megpróbálom a mondanivalómat az állatok nyelvén – mint Nils Holgerson – elmondani. Ha 
tudnánk, hogy a kutyánk mit mondana ránk, nem biztos, hogy olyan jó képet vágnánk.  

Ezért a mondanivalóm jó részét ebből az aspektusból próbálom elmondani. Nagyon 
örülnék, ha nem ragadnánk le olyan problémáknál, kérdéseknél például, mikor a 80 éves öreg 
János bácsi a halász bácsinál vizsgázott. János bácsi mondja nekem, de hát, aki feltette a 
kérdést, a töredékét sem tudta: „Iszik-e a hal vizet? Hát hogy iszik-e vagy nem, azt nem 
tudom, de módja van rá.” (Derültség.) A kérdést lezárta, tehát nem tartotta fontosnak 
továbbvizsgálni. Szerintem ma sem tudják a tudósok. 

Induljunk ki abból, hogy őseink itt „ártéri-gazdálkodtak”. És azt hisszük, hogy az 
ártéri gazdálkodást nagy folyók mellett művelték az őseink. Ez nem igaz. Ma már pontosan 
tudjuk, hogy ártéri-gazdálkodtak, fokgazdálkodtak, a dombon, hegyvidékeken, és a magyar 
ember filozófiája, hogy nem értenek minket Brüsszelben főleg, nem értik, a mi agyunk hogy 
jár. A magyar ember mindenből hasznot húzott. Mondok csak egy alapdolgot: a mai szántó-
vető ember mivel kezdi a gazdálkodását? Azért az egy növényért, amit termelni akar, mindent 
kiirt. Pusztítással kezdi a gazdálkodását. A magyar ember ezt nem ismerte, amíg be nem jött 
hozzánk a nyugati szélen. Kérem szépen, őseink nem építettek gátakat, mint nyugaton a 
„legyőzzük a természetet!” játékot. Nem játszottak. Megpróbált a természettel együtt 
dolgozni, a természet erőit kihasználni. És csak egy egyszerű példát mondok, jön a fűvetés 
ideje, várják meg okvetlenül, mikor bejön egy kéthetes, nagyon aszályos időszak, akkor 
próbálják elvetni, nehogy megvárjanak egy 5-6 napos esős időszakot, mert akkor magától, 
öntözés nélkül is lezajlik az esemény. Hogy lehet a természet erőit magunk mellé fordítani? 
Ebben őseink olyan zseniálisak voltak.  

Itt volt a National Geographic magazin egy-két éve, próbáltam elmondani nekik egy-
két dolgot, de nem értették. Ilyen volt az egyik. Manapság arról folyik a szó, hogy a vizeinket 
hogy lehetne a nyári aszályos időszakra betárazni, elnyújtani. Most vannak a belvizek, aztán 
jön az aszály, és hogy lehetne ezt valahogy kinyújtani, a vízkészletet hogy lehetne betárolni? 
Kérem szépen, a Tisza mentére és az Alföldre vetítem ki ezt a példát. Őseink azt csinálták, 
hogy szétterítették homokkal a vizet. Egyrészt nagy területeket be tudtak vele öntözni, aztán 
ennek egy része elpárolgott, és a Kárpátok csúcsain felhőként ez kicsapódott, és folyamatos 
körforgásban tartottak millió köbméterszám vizet. Gondolják el, amikor egy Baja város úszik 
egy felhőtől, akkor mi víz van ott fönt, tározónak használták a felhőket és folyamatos 
körforgásban tartották, és el tudták nyújtani azt az időszakot, az aszályból lecsíptek egy 
háromhetes vagy akár egy hónapos időszakot is. Amikor ezt próbáltam elmondani, nem 
értették, ezért aztán leírtam mindent, hogy sárga húsú halat sütök, meg jászt, meg minden 
marhaságot leírtak, de semmilyen lényeges dolgot nem írtak le.  

Most a parasztember, mikor elveti a kukoricáját, hihetetlen pénzeket költ arra, hogy a 
rovarokat és a rágcsálókat visszaszorítsa. Lemérgezi a termést, a földet, az unokáját, saját 
magát, mindent, és horribilis pénzt költ rá. Mit csináltak őseink? Nem mintha akkor ne lettek 
volna ilyen rovar- és rágcsálóinváziók, ugyanúgy voltak. Szétterítette fokokon keresztül 
nagyon sok helyen a vizet, hogy mindenhová eljusson, a folyó legtávolabbi zugába is, és 
halakkal zabáltatta fel a rovar- és rágcsálókárosítókat, a hörcsög nagyságú állatokat a 
harcsával. És mérhetetlen mennyiségű halhúst nevelt a károsítón, ami ma nagyon sok pénzbe 
kerül, hogy kiirtsuk. Tehát úgy tudott gondolkodni, hogy nem gátakat épített, és szembement 
a természetes folyamatokkal, hanem talán a világon a mi őseink egy olyan példát tudtak 
bemutatni, ahol az ember nem egy rákos sejt ezen a földgolyón, ahol csak pusztít, hanem 
kérem szépen, ott, ahol látta, hogy a folyó mit akar adni annak a haszonnövénynek, még jobb 
körülményt teremtett, és ezzel isten teremtését folytatta. Ebből fakad az, hogy amikor a mai 
történettudomány azt mondja, hogy a civilizáció bölcsője a Tigris meg az Eufrátesz meg 
Görögország, sivatag, kősivatag. Ma azt mondják, induljunk ki abból, hogy önök elmennek 
kirándulni egy szép helyre, oda, ahol nem nagyon jártak eddig, gyönyörű selymes fű, 
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csörgedezik a patak, lombos fák, odamennek, és én feltételezem magukról, hogy nem 
szemetelnek, nem dobják el a konzerves dobozt, chipses zacskót, és nem azzal kezdik, hogy 
ledarabolják a fákat, és akkor elmennek, valami követ elgurítottak, visszarakják, nem látszik a 
nyomuk. Ma az ártéri gazdálkodásról azt lehet mondani, hogy a természetes folyamatokat 
próbálták modellezni, és mindent úgy csináltak, ahogy a természet csinálta, gyakorlatilag nem 
látni a nyomot. Ezért azt mondja, hogy itt vagy nagyon primitívek és elmaradottak voltak az 
emberek, vagy nem is léteztek. Tehát, amikor önök elmennek egy helyre, és nem 
szemetelnek, és nem hagynak maguk után nyomot, maguk primitívek? Nem is léteznek! Azért 
mondom ezt, hogy igenis vannak nyomok, de ezt ma már nagyon sokan nem ismerik fel, és 
igenis őseink olyan módon tudtak gazdálkodni, hogy nem eszköznek, hanem társnak tartották 
a folyót. És a folyóval olyan szépen tudtak együtt lenni, így szoktam fogalmazni, hogy míg 
nyugaton elektromos turbinákat hajtanak egy folyóval, őseink biológiai turbinák sokaságát 
hajtatták. Mindenből hasznot húztak. Indult a halászat. Nagyon sok fok volt, természetes 
módon is született, de képzeljék el a fokok rendszerbe foglalását. Azt csak az ember tudta 
létrehozni, hogy minden víz minden vízzel összefüggjön. Az Árpád-korból vannak levelek, 
ahol egy fok vezetésével el lehetett árasztani egy területet, és 15-20-szorosára ment fel az ára. 
Ez azt jelenti, hogy 15-20-szor többet termett. Tehát a víz, amikor a biodiverzitásról 
beszélünk, az a kulcs.  

Amikor a fokok ásásával hamarabb, már kis áradásokon keresztül kivezették a vizet, 
több százezer hektárnyi ivadéknevelő tavak születtek. Ide jöttek a nyugat-európai utazók, és 
legendákat meséltek a magyar halbőségről. Na most, kérdezem én, szoktam ezt mondani 
nyugati tudósoknak, hogy uraim, hát önöknek ugyanilyen adottságú folyóik voltak odaát. 
Arról miért nincsenek legendák? Mi esetleg ilyen magas szinten tudtunk a természet ereivel 
gazdálkodni? Mert valójában ez volt.  

És itt van a halászat. Azzal, hogy felzabáltatták a károsítót, hadd mondjam el, ma üres 
a Duna. Nincsen hal. Ötvenedére zsugorodott a halállomány a ’87-es kormoráninvázió óta. 
Kérem szépen, jönnek föl, most csak úgy van hal, ha a jó kis szerb, horvát szabályozatlan, 
kanyargós részről feljönnek, mert tudják, hogy a terített asztal itt van. És jönnek föl! Így van 
itt most csak hal, miközben ez a terület ontaná a halat, és ontotta régen is, behalasította lefelé-
fölfelé olyan hosszúságban a Dunát, hogy bőségben volt. Ezt azért mondom, hogy csak 
számolni tudjanak: fél év alatt egy kormorán egy mázsa halat eszik meg. Fél év alatt! Itt 15-20 
éve még hatezer darab madár telelt át. Hatezer mázsa hal! És ezek mind méreten aluliak és 
nagyon sok köztük a védett hal. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy neki szabad, a horgászt 
meg a halászt meg meg kell büntetni? Tehát azért mondom, hogy a gazdálkodás. Ha itt van 
hal, és gazdagok a vizek, akkor a turizmus esetében is, mikor fejlesztésről beszélünk, nagyon 
nehéz egy „üres” vizet eladni bármilyen tekintetben, de itt volna a halászat például, ami egy 
olyan ősi kultúránk, amire lehet szervezni csoportokat. A halász gyakorlatilag olyan kevés 
halat fog, hogy abból tudná kiegészíteni a pénzét, hogy megmutatja, hogy hogyan halászik. 
Tehát, amikor arról beszélek, hogy itt rétek voltak, nem volt ennyi erdő, szürke marhák, ártéri, 
parlagi lovak sokasága legelt, a magyar emberben mindig volt egy olyan természetesség, hogy 
nem gyűjtött vasútállomásra. Ő annyit vett ki csak, amennyi kellett, így is nagyon gazdagon 
élt, de viszont az ő gazdagsága a mindig megújulásra képes természetben volt. Ezért 
hihetetlen érzékeny volt arra, hogy a környezete jó kondícióban legyen. Csak a 
gyümölcskészletet, ha nézzük, tudjuk Andrásfalvy kutatásai alapján, itt még 50-60 éve 
százfajta alma és körte volt. Na most? Mennyi van most a piacon? És hamarosan 
megnézhetjük, hogy néhány magyar fajta szépen visszajön Hollandiából mint holland fajta, 
mint ahogy visszajött már hungarikumként néhány magyar dolog. Tehát ezeket meg kéne 
menteni. Mind hozzátartozna ahhoz a kulináris élvezethez, amit lehet nyújtani az 
idegenforgalomban.  
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Egy másik dologra hadd világítsak rá. Nagyon aktuális. Tavaly volt egy májusi, 
nagyon kemény fagy, mindenütt elfagyott a gyümölcs. Tudják, hol nem fagyott el? A Duna 
mellett 500-800 méteres szélességben. A Duna mellett ezeket a térségeket kertészkedésre 
kéne használni. Képzeljék el, hogy nincs fagyveszély. Végig, ebben a szélességben olyan 
harmatképződés van a legnagyobb aszályok idején, hogy itt a kukoricatermés olyan volt, 
pedig nem volt eső, hogy csodájára jártak. Tehát azért mondom, hogy a folyó mentén egészen 
másfajta szemléletet kéne használnunk. Sokszor nem lehet egyeztetni, mert annyira egyedi 
dolgok ezek. Én még a vezérigazgató úrnak mondanám például, hogy én el tudnám azt is 
képzelni, ami régen volt, hogy itt gyümölcsszigetek, gyümölcserdők voltak az állami 
erdőkben. Nem lehetne újra valami ilyen irányú gyümölcskertészkedést csinálni? Többet 
hozna, mint a farönk. Tehát, ha már sokféleséget, biodiverzitást nézünk, ilyen irányba jó lenne 
elindulni. Nem is húzom tovább a szót. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a bizottsági ülést lezárom. Jó étvágyat kívánok 

mindenkinek.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 13 perc.)  
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