VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 3-3 Fekete-víz
alegységen
Dátum: 2009. július 7. 10:00
Helyszín: Tudomány és Technika Háza
7621 Pécs Búza tér 6/b
Facilitátor: Gulyás Péter
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Gulyás Péter (Öko Zrt.), Márk László (Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (36 fő)
Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10:00 – 10:05 Megnyitó
10:05 – 10:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a vízgyűjtőgazdálkodási tervezésben
Előadó: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium)
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó
intézkedésekre Rinya-mente vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen
Előadó: Márk László (DD-Kövizig)
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények,
kérdések és válaszok)
Szakértők: A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Déldunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az Öko Zrt. vezette
konzorcium szakemberei
11:40 – 12:00 Kávészünet
12:00 – 12:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása (folytatás)
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
12:50 – 13:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:

Dr. Pánovics Attila
Pécsi Zöld Kör

A hozzászólások egy technikai észrevétellel indultak: Ez a
társadalmi egyeztetés nagyon hasonlít azokra a fórumokra, mint
amilyeneket a területfejlesztési szférában már megszokhattunk.
Ki van tűzve egy végső dátum, amikorra mindennek el kell
készülnie, és a közbenső határidők is nagyon rövidek az érdemi
munkára, különösen így, a nyári szabadságolások idején. Ez
ebben a helyzetben csak formailag nevezhető társadalmi
fórumnak.
A július 31-i véleményezési határidő is meglehetősen közeli.
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Felmerül, hogy mely anyagokat és miért pont azokat lehet
véleményezni, továbbá, hogy mi történik a beérkezett
észrevételekkel. Van-e lehetőség arra, hogy a végső anyagban
megjelenjenek a vélemények? Lesz-e valamiféle alternatív
lehetőség további javaslatok megfogalmazására, illetve azok
megjelenésére?
Reagálva a fenti kérdésekre: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
egy sokszereplős folyamat, amely rengeteg szervezést,
egyeztetést igényel, és így nem mindig van lehetőség a késések,
csúszások kiküszöbölésére, ezért torlódhatnak a határidők.
A fórumokon elhangzott véleményekről készülő emlékeztetők a
www.vizeink.hu internetes oldalon nyomon követhetőek lesznek,
de a konzultációs anyagokkal kapcsolatos észrevételeket,
javaslatokat közvetlenül a weben is meg lehet tenni, a
„VÉLEMÉNYEZZE!” menüpont alatt. A társadalmi véleményezés
pedig a végső tervben is megjelenik.
Kiegészítve a facilitátort: A vízgyűjtő-gazdálkodási terv egyik
külön fejezete a társadalmi bevonás összefoglalása lesz. Ebben
megjelennek a beérkezett írásos vélemények (nem feltétlenül szó
szerint), valamint hogy ezek közül melyek kerültek beépítésre a
tervbe.
Dr. Pánovics Attilához intézett kérdése: Mi a konkrét probléma a
társadalmi bevonással?

A válasz az iménti kérdésre: Ez a dolog annál bonyolultabb, mint
hogy ezt itt néhány szóban kifejthetném. Szűkek az időkeretek és
most zajlanak a nyári szabadságolások is. A tapasztalatok
megbeszélésére kevés ez a feszített időkeret, és az alegységek
közötti egyeztetésre, tapasztalatcserére sincs ezért lehetőség.
A felszín alatti vizek közül a gyógy- és termálvizek nem kaptak
kellő hangsúlyt a tervben. Az Egyesület öt éve küzd a harkányi
gyógyvíz tönkretétele ellen, de a felelősök csak a kibúvókat
keresik. A probléma megoldását jelentené a kőbányák bezárása,
mely a számos védett érték megőrzését is elősegítené. A
bányászat következtében ki fog száradni a Tenkes-oldal,
megnyílnak a hajszálrepedések, és a rendes vízutánpótlás hiánya
miatt veszélybe kerül a gyógyvíz. A kőbányát be kell zárni! Igaz,
hogy sokan sok pénztől esnének így el, de a térség jövője
érdekében meg kell tenni ezt a lépést.
Komoly gondot jelent a nem megfelelő szennyvízkezelés. A
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság az utóbbi időben 12
helyszínt ellenőrzött, ahol nem megfelelően rakták le a
szennyvizet, mint például Siklóson. Az illetékes hatóságoknak
szigorúbban kellene fellépniük az ilyen ügyekben, a kiszabott
büntetéseket pedig be kell hajtani. Továbbá szükség van
korszerű és engedélyezett szennyvízkezelő és ártalmatlanító
üzemek létesítésére.
Dr. Pánovics Attila legelső észrevételéhez hozzátette, hogy a
formalitás a résztvevőkön is múlik. Amint látszik, kicsi az
érdeklődés, pedig mindenkinek meg kell tennie azt, amit meg tud
tenni.
Kissné Szöllősi Erzsébet gondolataira reagálva elmondta, hogy a

2

VGT társadalmi vitafórum

Kassainé Matolics
Ildikó
Zöld Forrás Egyesület

Várhegyiné Kiss
Zsuzsa
Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

kőbányának működnie kell, noha nem örül neki és felháborítónak
tartja, hogy azt a követ amit 500 Ft-ért bányásznak azt
tonnánként 5000 Ft-ért adják el és ebből Harkány 1000 Ft-ot kap.
A felvetődött szennyvíz-problémákkal kapcsolatban megjegyezte,
hogy siklósi kezelő legálisan működik, a gond a siklósi
hulladéklerakóval van, ahová a szennyvíziszapot lerakják,
ugyanis ez egy homoktalajon elhelyezkedő szigeteletlen depónia.
Az előtte szólók észrevételeihez tett megjegyzései után az alábbi
gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel:
A garéi veszélyeshulladék-lerakó helyreállítására is oda kell
figyelni. Nincsenek információk és anyagi forrás a felszámolás és
a kármentesítés megfelelő ellenőrzésére.
A Dráva szabályozottságával kapcsolatban elmondta, hogy a
felső szakaszon található erőművi gátak miatt a talajvízszint eddig
2 métert süllyedt. Ennek megállítására azt a megoldást javasolja,
hogy az eddigi gyakorlathoz képest egy magasabb szintű
szabályozással folytatni kéne a vízlépcsők kialakítását.
A Villányi-hegységben jelentkező eróziót elsősorban a megfelelő,
esetleg gyepes szőlőműveléssel lehetne legjobban orvosolni.
Az ivóvíz arzénmentesítésénél különbséget kell tenni a nyugateurópai tengeri halak fogyasztásából származó arzén és a hazai
vizek arzéntartalma között.
Magyarország tiszta ivóvízkészletének jelentős része a Dráva
kavicsrétegeiben található. A jelenleg is folyó Ősdráva Program
annak az Aquaprofit Zrt.-nek a nevéhez fűződik, amelyik a svájci
Nestlé cég leányvállalata. Mint tudjuk a Nestlé az ivóvízben is
érdekelt, ezért figyelemmel kell kísérnünk a tevékenységét.
A lakossági tudatformálást, az érdekképviseletet, mint klasszikus
civil szervezeti tevékenységeket hiányolja a folyamatból és ezek
mielőbbi beépítését szorgalmazza.
A területet érintő diffúz szennyezések jelentős része a
lakosságtól, a kisgazdálkodóktól és a kisüzemekből származik.
Ezzel kapcsolatban az intézkedési tervben meg kell jelennie,
hogy a civileknek lehetőségeik és teendőik vannak a probléma
mérséklését illetően.
A Harkányi termálvízzel kapcsolatban elmondta, hogy a terv
részletesen vizsgálja ezt a víztípust is, az állapotok értékelésre
kerültek és az eredmények függvényében jelentősebb intézkedés
nem szükséges. Természetesen a víz felhasználásához
engedélyek kellenek. A kőbánya kérdését le kell választani a
termálvíz kérdéséről. A bányászatra szigorú jogszabályi korlátok
vonatkoznak, és a szóban forgó bánya minden feltételnek
megfelel.
Az illegális szennyvízelhelyezés kérdéskörét illetően beszámolt
arról, hogy a területi Rendőrkapitányság ellenőrzései során több
esetben történt azonosítás, amikor is a hivatalos bejelentés
megérkezett a Felügyelőséghez, és a további intézkedések
megtörténtek. Az említett siklósi problémával kapcsolatban
elmondta, hogy a működés valóban nem mindig felel meg az
elvárásoknak, ezért a Felügyelőség rendszeresen szab ki
bírságokat, amiből a befolyt összegnek egy része az
önkormányzathoz kerül.
A garéi telep helyreállításával kapcsolatban kifejtette, hogy a
veszélyes hulladék elszállítása 2002-2003-ban állami pénzen (3
mrd. Ft) megtörtént. Mivel időközben a tulajdonos, a Budapesti
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Vegyiművek Rt. felszámolás alá került, ezért a környezet
kármentesítése jelenleg áll. Folyamatban van az állami kezelésbe
vonás, de ehhez további intézkedések szükségesek.
Beszámolt arról, hogy a Dráva kavicsteraszaiban található
ivóvízbázis felmérése megtörtént és távlati ivóvízbázissá
minősítették.
A felmerült konkrét problémákkal kapcsolatban elmondta, hogy
azok így nem szerepelnek a tervben, de a szükséges
jogszabályok benne vannak a folyamatban, és ezeket be kell
tartani.
A Vízügyi Igazgatóságnak nincs tudomása semmilyen, a távlati
vízbázisokat érintő igénybevételi tervekről.
A Végh Péter által használt „tiszta ivóvízkészlet” meghatározást
azzal egészítette ki, hogy sajnos ez a vízkészlet természetes úton
szennyeződött többek között arzénnal, ammóniával, vassal és
mangánnal, de tisztítani lehet.
A Dráva szabályozottságát illetően nagy gond, hogy a jövőre
nézve nincsen semmilyen elképzelés. Vannak műszaki
lehetőségek a mélyülés megállítására, de mindenképpen további
tervezés szükséges nem csak ehhez, hanem a későbbi
használatot illetően is. A további duzzasztás pedig nem biztos,
hogy kedvező a jó állapot eléréséhez.
Véleménye szerint a konzultációs anyag a Dráva-mentét a védett,
a fokozottan védett és a közösségi (Natura 2000) oltalom alatt
álló területek aspektusából kevéssé taglalja.
Végh Péter vízerőművekről szóló álláspontjához megjegyzi, hogy
ha a meglévő vízlépcsők okozta mélyülést újabb vízlépcsők
építésével akarnánk megoldani, akkor az olyan lenne, mintha egy
féllábú embernek a másik lábát is levágnánk, ahelyett, hogy
művégtagot adnánk neki.
Hiányolja továbbá a vízbázis megfelelő védelmét, szükségesnek
tartja a nagyobb odafigyelést. Tudomása van ugyanis olyan
tervekről, amelyek ennek kihasználását célozzák meg.
Reagálva a Toldi Miklós által elmondottakra kifejti, hogy a
folyószabályozásnak több lehetséges módja van, ezek közül
nyilván az a legjobb, ha nem avatkozunk bele a folyó életébe.
Azonban, ha ez a beavatkozás már megtörtént és elkezdték
belépcsőzni a folyó felső szakaszát, akkor az egyensúly felborult
és ezen javítani csak új vízlépcsők létesítésével lehet.
Nyilvánvaló, hogy a természetestől teljesen eltérő állapot fog
kialakulni, de még így sem jelent akkora terhelést a környezet
számára, mint ez a mostani felemás helyzet.
A Végh Péterrel kialakult élesebb vitát annyival zárta, hogy ezt a
témát nem kettejüknek kell megvitatni.
Véleménye szerint már a tervezés megkezdésétől kezdve
szükséges lett volna a társadalom részvétele a folyamatban.
Tény, hogy valamennyi érintett fél bevonása nehéz dolog lenne,
azonban az információknak el kell jutniuk a lakossághoz is.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Víz Keretirányelv (VKI)
jogharmonizációja a mezőgazdaságban megtörtént. A
célkitűzések megvalósításához olyan speciális intézkedések
kellenek, mint az agrár-környezetgazdálkodási program, amely a
jó mezőgazdasági gyakorlat bevezetését, követését és
számonkérését foglalja magában. Az Európai Unió
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többletforrásokat biztosít azoknak, akik vállalják a VKI
célkitűzéseinek való megfelelést és ennek a megfelelésnek az
elősegítését. Az agrár-környezetgazdaság elemei megjelennek a
tervben található intézkedések között.
Leszögezi, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek nem azonosak a
vízgazdálkodási tervekkel.
Úgy gondolja, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tervezés
társadalmi oldalára.
A felszín alatti vizekkel kapcsolatban a korábban elhangzottakhoz
hozzáteszi, hogy külön kell választani a víztestek problémáit a
Villányi-hegységtől. Az csak hegyvidéki rendszerben segíti a
vizek utánpótlódását, de a fórum elején említett probléma nem
abból ered, amire a hozzászóló gondolt. Ennek felderítésére
vizsgálatok szükségesek.
Technikai szempontból elmondta, hogy aki nem találta meg vagy
nem tudta áttanulmányozni a konzultációs anyagot, az még
mindig megteheti. A www.vizeink.hu -n a Dokumentumtárban
könnyen megtalálhatók a kapcsolódó anyagok. Ugyanezen a
honlapon lehetőség van további vélemények, akár komplex
javaslatok megfogalmazására is egészen július 31-ig. A komplett
tervezetek is július végén jelennek meg. Ezek véleményezési
határideje szeptember 15. Ugyanakkor ez a mostani fórum is
sokat adhat hozzá a tervezéshez, mindenkit arra biztat, hogy
mondja el a véleményét.
A tematikus egyeztetések miben különböznek a mostani
fórumoktól? Mi lesz a témájuk?
A tematikus fórumokon olyan általános problémák megvitatására
kerül majd sor, amelyek különös figyelmet érdemelnek. Ez lehet
akár a nagyobb folyókkal kapcsolatos általános probléma vagy
egy átfogó téma mint például a mezőgazdaság. Ezeken a
fórumokon elsősorban a leginkább érintett érdekcsoportok
véleményét várjuk, de természetesen bárki számára nyitottak
lesznek. Az egyeztetéseknek szeptember 15-ig le kell zajlaniuk,
így augusztustól várható a megrendezésük.
A 2015-ös határidő egyik víztest esetében sem tartható, és az
intézkedések potenciális megvalósulása is csak 2027-re tehető.
Mennyire megalapozottak ezek a becslések? 2015-re abszolút
nem lehet teljesíteni semmit?
A legtöbb intézkedésnek ökológiai időszükséglete van, ráadásul
jelenleg 2013-ig minden pénz le van osztva. Azok a folyamatok,
amelyek jelenleg is zajlanak még esélyesek lehetnek a 2015-ös
határidő teljesítésére, de ezek is időigényesek.
Nyugat-Európában is hasonló a helyzet, sok esetben ott sem
tudják teljesíteni a 2015-ös határidőt.
Évekig erőltettük a vizek módosítottságát a természeteshez
képest, most pedig a fordítottját tesszük. Ahhoz hogy a jelenlegi
állapotból eljussunk egy jobba, ilyen sok időt vesz igénybe?

Az ökológiai időszükséglet mindenhol jelen van. A munkát ott
érdemes elkezdeni, ahol azt elemi érdekek indokolják.
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Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•

•

A legélesebb vita a Drávához kapcsolódó vízlépcsők esetében alakult ki.
Többször visszatérő téma volt a siklósi szennyvízprobléma, a harkányi gyógyvizek
kérdése, valamint a Dráva kavicsrétegeiben található ivóvízbázis jövője is. A
megjelentek ezek miatt aggodalmukat fejezték ki.
Felmerült, hogy miért nem valósítható meg a célkitűzések közül egyik sem 2015-ig.
A jelenlévők közül többen fontosnak tartották az információk eljuttatását a társadalom
felé és az intenzívebb társadalmi részvételt.
Szóba került még néhány technikai kérdés és tudnivaló a véleményekkel és a
tematikus fórumokkal kapcsolatban.
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