VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-17
Hortobágy-Berettyó alegységen
Dátum: 2009.07.17.
Helyszín: Művelődési Központ
4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja utca 2.
Facilitátor: Pontyos Tamás
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium), Kissné Jáger
Erika (Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft.)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (31 fő)
Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10:00 – 10:05 Megnyitó
10:10 – 10:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben
Előadó: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium)
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat
megoldó
intézkedésekre Hortobágy-Berettyó vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezési alegységen. Előadó: Kisgyörgy Sándor KSZI Kft.
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
(vélemények, kérdések és válaszok)
Szakértők: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság részéről: Lossos László, Béres Lászlóné,
Molnár Imre, Orbán Veronika, Ménesné Óvári Judit,
Uzonyi Imre, a Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakértője,
Lukács Balázs András Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
Greksza János Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
valamint az Öko Zrt. vezette konzorcium szakemberei
11:40 – 12:00 Kávészünet, Büféasztal
12:00 – 12:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
(folytatás)
12:50 – 13:00 Összefoglalás, a fórum zárása

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

Fodor Jenő
Debreceni Vízmű Zrt.

Elmondta, hogy Debrecenen kívül más településeken is
szolgáltatnak. Örömmel kapcsolódnak a munkába. Tagjai a
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Mekli Géza
TIVASZOLG Kft.

Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Mekli Géza
TIVASZOLG Kft.
Lossos László
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Mekli Géza
TIVASZOLG Kft.
Schatz András
igazgató
Királyéri
Vízgazdálkodási

Víziközmű Szövetségnek. A Mérnöki Kamara, a Hidrológiai
Társaság és a Víziközmű Szövetség közösen kiadta az ún.
Bökényi nyilatkozatot, amelyben közösen formáltak véleményt a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. Egyetértenek a kitűzött célokkal,
de úgy gondolják, hogy a jelenlegi állapot bemutatása nem
kellően megalapozott és nincs pontosan megfogalmazva. Ezen
hiányosságok kiegészítéséből készült dokumentumot az
emlékeztető készítő számára egy példányban átadták.
Elmondta, hogy jelenleg a lakossági kutak ellenőrzése nem
megfelelő, szükség lenne a fokozottabb ellenőrzésre. Meg kell
vizsgálni a működtetésük módját is. Van például olyan település,
amelyik csapadékvizet vezet be a kútba, de olyanról is tudomása
van, ahová trágyalevet. A megalapozott döntésekhez
elengedhetetlenek ezen kutaknak a megfelelő nyilvántartása.
Úgy érzi, hogy a környezetvédelmi lobbi, nem tud megfelelően
érvényesülni, a többi lobbival szemben. Fel kell figyelni a
problémákra. Tiszavasváriban a vegyiüzem régen a bányatóba
bocsátotta a szennyvizét, ma ez problémákat okoz.
A tiszavasvári égetőművel kapcsolatban egy lakossági fórumon
fért hozzá olyan dokumentumokhoz, amelyből kiderül, hogy a
talajvízre kiszabott határérték százszorosát mérték. Kérdezi, hogy
az Igazgatóság miért nem lép?
Reagálva a Mekli Géza által felvetett problémákra elmondta, hogy
a felszín alatti vizek védelmében valóban felül kell vizsgálni a
kutakat, hiszen az utóbbi években megnőtt a szennyezések
száma, a kutak kialakításának technológiája miatt.
Elmondta, hogy a Vízügyi Igazgatóság már nem lát el hatósági
feladatokat.
A kutak helyszíni értékelésére nincs elegendő idő és ember, de
mindenképpen szükség van rá. Ez a felvetés megegyezik az
Igazgatóság intézkedési terveivel.
A tiszavasvári határérték túllépéses problémával kapcsolatban
elmondta, hogy ismerik az előzményeket: földmedrű tározóba
helyeztek el 4 pH-jú szennyvizet. A mentesítésről elmondta, hogy
a tervek szerint lefedték volna a tározót, hogy felülről ne történjen
több bemosódás, a talajvizet pedig a szennyvíz alá szívták volna.
A kármentesítést végző cég azonban csődbe ment, a feladatot az
önkormányzatnak adták, de nagyon sok pénzre lett volna
szükség, hogy az agyagos talajon keresztül leszívják a talajvizet.
A problémát tovább súlyosbítja a vízműkutak működése miatt
kialakult depressziós tér.
Megjegyezte, hogy a nyári időszakban a fokozottabb vízkivételek
miatt megváltozhatnak a talajvíz áramlási viszonyai és ezek
veszélyesek lehetnek.
Az iménti témát kiegészítve elmondta, hogy a tiszavasvári
vízbázis védőidom kijelölésre került, így nincsen veszélyben az
ivóvízkészlet.
Megjegyezte még, hogy régen a gázolajos fűtés időszakában a
fűtőanyag tárolására szolgáló hordókat a földbe helyezték el.
Sajnos találtak olyanokat, amelyekben még gázolaj is van.
Egyetértenek a tervben foglaltakkal. A tiszavasvári Fehérsziki
víztározóval kapcsolatban elmondta, hogy 1974-ben építették és
jelenleg védett övezetben helyezkedik el. Két csatorna táplálja,
amelyek közül az egyik a települési belvizet szállítja. A
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Társulat

természetvédelem az MGSZH felé megtiltotta, hogy bármilyen víz
bevezetésre kerüljön a tározóba. Az a kérdése, hogy akkor hová
vezessék a vizet, amit eddig oda lehetett.
A Tiszadobi Holt-Tiszával kapcsolatos elképzelések felől is
érdeklődött, hogy terveznek-e valamit, vagy érintetlenül hagyják.
A Fehérszikkel kapcsolatban elmondta, hogy ez egy ex lege
Lukács Balázs
Hortobágyi Nemzeti Park védett terület. De ráépítettek. Ezek az élőhelyek a méretük miatt
Igazgatóság
nem kerültek be a tervbe. Lehetőség van egyéni területre
monitoringterv készítésére és egyéni intézkedésekre.
Ez egy nehéz kérdés. Figyelembe kell venni a tározási funkciót és
Molnár Imre
a természetvédelmi oltalmat is.
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Elmondta, hogy a tervezésből a területi kiterjedés szerinti korlátok
Kissné Jáger Erika
miatt sokszor kimaradnak fontos holtágak, azonban az elvek
ügyvezető,
ezekre is vonatkoznak.
környezetvédelmi
szakmérnök
Környezetvédelmi
Szakértői Iroda Kft.
A csapadékvizek kezelésével kapcsolatban elmondta, hogy
Hancz Gabriella
Debreceni Egyetem
szétválasztott rendszerű csatornákra van szükség. A talajvizek
utánpótlásának kérdését meg kell oldani. Elképzelhető, hogy
csapadékvíz-tározók építésére lesz szükség, mert kevés lesz a
víz.
A Fehérszikre visszatérve megjegyezte, hogy egy ideig ők voltak
Mekli Géza
TIVASZOLG Kft.
a kezelői a területnek. Véleménye szerint a beengedés előtt
ellenőrizni kéne a vízminőséget.
A felmerült gondolatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az
Béres Lászlóné
intézkedési tervek táblázatai bárki számára hozzáférhetők.
VKI koordinátor
A Tiszadobi Holt-Tiszát érintő célok a természetvédelmet, a
Tiszántúli
rekreációt és az állapot fenntartását irányozzák elő. Ennek a
Környezetvédelmi és
vázát az élőhelyek feltárása, a mentett oldali vízellátás és a
Vízügyi Igazgatóság
fürdőhelyekkel kapcsolatos intézkedések adják. A tervezés
további fázisában megvalósíthatósági tanulmányokra lesz
szükség.
1980-ban a debreceni vízügy kidolgozott egy vízutánpótlási tervet.
Schatz András
igazgató
Érdeklődött, hogy mi lett ennek a tervnek a sorsa, figyelembe
Királyéri
veszik-e a jelenlegi tervezésnél.
Vízgazdálkodási
Társulat
Schatz András iménti kérdésére a válasz az, hogy figyelembe
Béres Lászlóné
veszik.
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Az előadás végén elhangzott gondolatindító kérdések közül arra
Fodor Jenő
Debreceni Vízmű Zrt.
válaszolva, hogy mit tud tenni a saját szervezete, elmondta, hogy
a szennyvizekkel kapcsolatban a szakszerű elvezetéssel, a
szabálytalan szikkasztások megelőzésével javítható a környezet
állapota. Amióta a szennyvízelvezetés kötelező közszolgáltatás
lett a beszállított mennyiség többszörösére emelkedett.
Kiegészítve a Fodor Jenő által elmondottakat hozzátette, hogy
Mester Tibor
Civisvíz Kft.
további begyűjtési lehetőség is van. A régi csatornákkal
kapcsolatban elmondta, hogy ezen a téren is problémák vannak,
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Fodor Jenő
Debreceni Vízmű Zrt.

Újlaki Péter
Debreceni Vízmű Zrt.

Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Nagy Annamária
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Hancz Gabriella
Debreceni Egyetem

Mester Tibor
Civisvíz Kft.

mivel ezek szivárognak.
Régen a debreceni szennyvíz hatása egészen a Tiszáig érződött.
Folytatva az előző gondolatmenetét, elmondta, hogy a második
segítség, amit nyújtani tudnak a szennyvíztelepek szakszerű
üzemeltetése. Megjegyezte, hogy ma már kisebb települések is
megkeresik a céget a szennyvíztelepük üzemeltetésével
kapcsolatban.
Elmondta, hogy szükség van az ivóvízhálózatok rekonstrukciójára
is, hiszen a szivárgások miatt jelentősek a veszteségek. Minden
fel nem használt víz energiát igényel. Lehet, hogy a hálózati
veszteségek lecsökkentése 2027-re sem oldható meg.
Négy éve hallott először a Víz Keretirányelvről. Az ország Európai
Unióhoz való csatlakozása után a VKI-ban szereplő időpontok
csak tolódtak a nem teljesen tisztázott anyagi keretek miatt. Ezen
okból kifolyólag úgy gondolja, hogy a tervben szereplő
intézkedések között egy prioritási sorrendet kell felállítani,
különben a megvalósulás teljes bizonyossága – véleménye
szerint – nem teljesül.
A www.vizeink.hu oldallal kapcsolatban elmondta, hogy célszerű
lenne, a kapcsolódó aktuális jogszabályok gyűjteményét is
elhelyezni az oldalon.
Nem érzi a törekvést a társadalmi tudatformálásra, pedig ez az
egyik fontos alappillér a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
megvalósulásának. Úgy gondolja, hogy a felsőoktatási képzésben
is meg kéne hogy jelenjen.
A Vízmű Zrt. megpróbál segíteni a tudatformálás
megvalósításában.
A finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy minden esetben
fontos meghatározni, hogy ki a tulaj és ki végzi a
beavatkozásokat. Az önkormányzatok EU-s forrásokból
pályázhatnak. Ezeknek a pályázati lehetőségeknek a
megalapozásául is szolgál a tervezés.
Nagyon fontos gondolatnak tartja a társadalmi tudatformálás
kérdését. Elmondta, hogy országos szinten is propagálni fogja a
témát.
Elmondta, hogy a Debreceni Egyetem Műszaki Karának hallgatóit
jó arányban be lehetne vonni az intézkedések megvalósításánál.
Ehhez az Egyetem akár speciális kurzusokat is indíthatna. A
hallgatók akár nyári gyakorlatok keretében is segíthetnék a
szervezetek munkáját. Szívesen segít az ehhez szükséges
keretek kialakításában. Ez a hallgatóknak is nagy lehetőséget
jelentene szakmailag. Tudja, hogy nem ebben a szakaszban
járnak még, de a későbbiekben ezt is be lehetne építeni.
Elmondta, hogy munkája során tervezéssel is foglalkozik és
sokszor nem az intézkedések megfogalmazásával, vagy a
rangsor felállításával van a probléma, hanem az elképzelések
keresztülvitelével. A kérdése az volt, hogy hogyan lehet
keresztülvinni például az illegális kútfúrások ellenőrzését. A
szennyvíztisztítók tervezésénél nem lehet betervezni, hogy állati
trágyát vagy csapadékvizet vezessenek a szennyvízbe. Nincs
lehetőség a figyelembe vételre, és megakadályozni sem tudják.
Egyetért az elhangzottakkal. Elmondta, hogy ő is azt tapasztalja,
hogy keresztülvihetetlen például a szétválasztott rendszer
megvalósítása. Megtörténik az átadás, utána a csapadékvizet
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rákötik a szennyvízre. Ez ellen nem tudnak mit tenni. Szankciókra
van szükség. A Kutak esetében is szigorúbb szabályok
szükségesek.
A vizek kártétele elleni védekezés a feladatuk. Kicsit
Tuska József
Hajdú-Bihar Megyei
ellentmondásosnak érzi a tervet a tekintetben, hogy ha a folyók
Katasztrófavédelmi
védelmében kevesebb belvizet vezetünk beléjük, akkor hová
Igazgatóság
vezessük a belvizet?
A héten az volt a negyedik fórum amin részt vett és azt
Lukács Balázs
Hortobágyi Nemzeti Park tapasztalja, hogy mindenhol hasonló a helyzet. Nincsenek itt a
Igazgatóság
mezőgazdasági termelők, dolgoznak. Véleménye szerint rossz
időpontban vannak a fórumok. Kevésnek tartja a reklámot, fontos
lenne, hogy a médiában nagyobb hangsúllyal jelenjen meg a
téma.
A konkrét intézkedések között kevés szó esik a mezőgazdasági
termelőket befolyásolókról. A VKI megvalósításához
paradigmaváltásra van szükség.
A vízelvezetés helyett a jövőben a víz megtartása lesz a cél, ez
érintheti a gazdákat hiszen esetleg művelési ág váltásra lesz
szükség a talajvíz csökkenésének megállítása érdekében.
Hangsúlyozta, hogy ez nem lakossági fórum. Ide olyan
Nagy Annamária
szervezetek kaptak meghívást, akiknek a véleménye a tervezés
Tiszántúli
ebben a szakaszában sokat segíthet.
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
A mezőgazdasági témára visszatérve elmondta, hogy közvetlen
Kissné Jáger Erika
kapcsolatban áll a gazdákkal. Megpróbálta őket felvilágosítani a
ügyvezető,
környezetkímélő gazdálkodásról. Nehéz őket rávenni a
környezetvédelmi
véleménynyilvánításra. A sok rossz tapasztalat miatt nem
szakmérnök
nyitottak.
Környezetvédelmi
Bízik az Agrár-környezetvédelmi Programban. Ez megfelelő
Szakértői Iroda Kft.
keretet ad a helyes gazdálkodáshoz. Nehéz volt rávenni a
gazdálkodókat arra, hogy belépjenek ebbe a programba, de javul
a helyzet. Ez a program alkalmas lenne a VKI ökológiai céljainak
eléréséhez is. Ennek keretében sok helyen nem lenne szükség
művelési ág váltásra, kisajátításra sem.
Egyetért az imént elhangzottakkal, de úgy látja, hogy a gazdák
Lukács Balázs
Hortobágyi Nemzeti Park már nem bíznak a kormányzatban és nem hajlandóak
Igazgatóság
együttműködni. Az agráriumban szerkezetváltásra van szükség.
A belvízzel kapcsolatban elmondta, hogy a vízzel gazdálkodni
Uzonyi Imre
kell: a fölös vizek egy részét meg kell tartani, mert a szélsőségek
Tiszántúli
felé haladunk. Meg kell keresni a megfelelő műszaki
Környezetvédelmi és
megoldásokat és azokat az utakat, amelyek mindenkinek
Vízügyi Igazgatóság
megfelelnek.
A Fehérsziki víztározóval kapcsolatban megjegyezte, hogy vízjogi
engedéllyel rendelkezik, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a
belvíz nem veszélyeztethet lakóházakat.
A vízvisszatartás az a terület, ahol közös az érdeke a
Hancz Gabriella
Debreceni Egyetem
természetvédelemnek és a vízgazdálkodásnak. Jó lenne ha az
öntözés nem a felszín alatti, hanem a visszatartott vizekből
történne. Biztosan meg lehet találni a megfelelő módokat a
probléma megoldására.
Elmondta, hogy Magyarország zónásítása folyamatban van, ami
azt jelenti, hogy meghatároznak intenzív művelésre alkalmas és
természetvédelmi területeket, valamint e kettőt elválasztó
pufferzónákat. Azokon a területeken, amely a termőföld értéke
alapján nem az intenzív művelésű kategóriába esett,
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Mester Tibor
Civisvíz Kft.

Újlaki Péter
Debreceni Vízmű Zrt.
Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Újlaki Péter
Debreceni Vízmű Zrt.
Hancz Gabriella
Debreceni Egyetem

Ménesné Óvári Judit
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Újlaki Péter
Debreceni Vízmű Zrt.

Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli

megvalósítható a víztározás vagy bármely más hasznosítás.
Visszatérve a szankciókhoz és a szigorításokhoz elmondta, hogy
nagy szükség lenne a jogszabályok helyretételére. Szigorításokra
van szükség, mert a szankciók így nem elég erősek. Például a
28/2004. (XII.24.) KvVM rendeletben a közcsatornába bocsátás
kapcsán csak a szolgáltatóval szemben vannak határértékek
megszabva. Nincsen semmilyen szankcionálási lehetőség, a
károkat pedig a szolgáltatónak kell megfizetnie. Nem érvényesül a
szennyező fizet elve.
A 33/2000. Kormányrendelet tervezetében még szerepelt a
nátrium egyenértékre vonatkozó határérték, azonban a végleges
verzióból kimaradt, mert az utak sózásából gondok adódtak volna.
Az intézkedési tervek között szerepel a jogszabályok szükséges
módosítása, vagy újak alkotása. Javasolja, hogy az ilyen
észrevételeket a www.vizeink.hu-ra is írják meg.
Az imént említett honlappal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon
jó. Feltette a kérdést, hogy a jelenlévők mit gondolnak hányan
regisztráltak eddig. Elmondása szerint ez a szám 200 alatt van.
További népszerűsítés szükséges.
A termálvizekkel kapcsolatban elmondta, hogy sok fürdő van, és
sok helyen problémát okoz a termálvizek kezelése. A gyakorlat
most az, hogy használat után pihentetőben tároljuk ezeket a
vizeket, majd az öntözési idényen kívül a felszíni vizekbe
vezetjük. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Vannak
különböző sótalanítási technikák, azonban ezek nagyon
költségesek.
Saját maga készített vezetőképességi vizsgálatokat a Kösely
vízgyűjtőjén, és azt tapasztalta, hogy a szezonális különbségek
nem érezhetőek, valamint, hogy soha sehol nem felelt meg a víz
az öntözési minőségnek.
Magyarországon sajátos problémát jelent a termálvíz. A
Széchenyi-terv hatására nagy fejlesztések valósultak meg. A
probléma nincs jogszabályilag rendezve: a termálvíz befogadóba
történő vezetésénél a környezetvédelmi szempontok mellett a
hasznosítási szempontok is jelentősek. (Öntözés, halastavi
hasznosítás). Jelenleg két jogszabály vonatkozik a termálvizek
hasznosítására, amely az engedélyesnél a termálkutak
lefojtásával és vízforgató beépítésével szabályozza a környezeti
sóterhelést.
Általánosságban elmondható, hogy a termálhasznosítás
sokrétűsége mellett a használtvíz elhelyezése legtöbb esetben
megoldatlan probléma maradt.
Más témára áttérve elmondta, hogy a felszín alatti vizek
kármentesítése nem megfelelő. Új vízbázisok keresésére vagy
forgalmi változásokra lesz szükség.
Elmondta továbbá, hogy Magyarországon a felszín alatti vizeket
tekintve sok a szénhidrogén szennyezés, így ezek a vizek mindig
prioritást fognak élvezni.
A vizek minőségével kapcsolatban elmondta, hogy a Keletifőcsatorna rekonstrukciója jelenleg is folyik: a tiszai leágazásnál
egy olyan lezárási lehetőséget alakítanak ki, amely a minőségi
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védelmet is biztosítja.
Megemlítette, hogy a Berettyó alegység fórumán is részt kívánnak
venni és felmerült benne a kérdés, hogy ott is elmondják-e
ugyanezeket a problémákat.
Véleménye szerint a hozzászólásokból egy összefoglalót kellene
készíteni a döntéshozók számára.
Elmondta, hogy a konzultációs anyag egy előzetes dolog és az
igazi terv ennél sokkal bővebb lesz. De minden alegység más,
ezért érdemes részt venni a Berettyó alegység fórumán is. Ott
például a szennyvíz a legnagyobb probléma.
Ez a tervezés EU-s elvárás, de mi a helyzet például Ukrajnával?
Ukrajna önként felajánlotta, hogy elkészíti a tervet. A
tagországoknak ez kötelező.

A Civaqua program be lesz építve a tervbe?
Igen, természetesen. Nagyon fogynak a vizek, ezért oda kell
figyelni és intézkedni kell.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
A fórum kiemelkedő témái voltak:
• a tiszavasvári Fehérsziki tározóval kapcsolatos érdekütközés a vízelvezetési igény és
a természetvédelmi előírások közt,
• a vízelvezetés helyett a vízmegtartás, ami paradigmaváltás a vízgazdálkodásban,
• a mezőgazdasági termelőket érintő intézkedések, az ezeket ösztönző programok
problémái,
• a jogszabályok és szankciók szigorításának szükségessége,
• a lakossági kutak ellenőrzésének fontossága, mivel az ezeken át a talajvízbe jutó
szennyezés potenciális veszélyforrás,
• a csatornahálózat és az ivóvízhálózat korszerűsítése a veszteségek mérséklése
érdekében,
• a korábbi ipari tevékenységből visszamaradt, kármentesítésre váró
szennyezőforrások,
• a termálvizekkel kapcsolatos problémák,
• a társadalmi tudatformálás szükségessége és a felsőoktatásban résztvevők
bevonásának lehetőségei,
• a szétválasztott rendszerű csatornahálózat rendszeresítése, ami azonban a
fogyasztói magatartás miatt nehézkes,
• a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi problémái, a vízutánpótlás,
• a megvalósítás anyagi kérdései, illetve a prioritási sorrend szükségessége.
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