VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény:
Dátum:
Helyszín:
Facilitátor:
Emlékezető
Készítő:
Előadók:
Résztvevők:
Napirend:

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-12 Kapos alegységen
2009.07.27. 10:00
Kaposvár, Polgármesteri hivatal, díszterem 7400 Kaposvár, Kossuth
tér 1.
Kelen Gábor
Börcsök Áron
Kelen Gábor (Respect Kft.), Kolossváry Gáborné ügyvezető (VIZITERV
ALBA KFT)
Jelenléti ív (35 fő)
09:30 – 10:00 Regisztráció
10:00 – 10:05 Köszöntő: Kelen Gábor (Respect Kft.)
10:05 – 10:10 A Víz keretirányelv és a társadalmi részvétel a vízgyűjtő
gazdálkodási tervezésben (Levezető)
10:10 – 10:15 Köszöntőt mond Schubert József műszaki igazgatóhelyettes
(Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság)
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat megoldó
intézkedésekre a Kapos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen
Előadó: Kolossváry Gáborné ügyvezető (VIZITERV ALBA KFT)
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények,
kérdések és válaszok)
Szakértők: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Igazgatóság,
a
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség , 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 egyes előadások után és a program végén elhangzott hozzászólások, kérdések és
válaszok összesítése:
1. Gelencsér Géza (Koppányvölgyi Kht.):
• 56 település érdekelteit tömöríti szervezetünk.
• A Koppány meghatározó vízfolyás a területen. Az időbeni derogáció
intézkedések csúsztatása kicsit fájó. Hátrányos helyzetű kistelepülések
vannak a környéken. A falusi turizmus az egyetlen lehetőség, ezért fontos,
hogy a Koppány tiszta legyen. Nem értünk egyet a 2027-es jó állapotra
hozásával. Ezt közelebbi időpontban szeretnénk látni. Gondolom ennek az
oka anyagi vonatkozású.
• A szennyező fizet elvét kellene alkalmazni, pl. a Boglárlellei viztisztító esetén.
A Balaton túlterhelt, felértékelődnek a háttér régiók, de ide vezették a Balaton
szennyvizét. Erre valami más megoldást kellene találni. Legalább a szűrés
fokozásának növelésével, pl. gyökérszűrési rendszer stb.
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A part szabályozása a másik nagy probléma a Koppányon. Szeretnénk ezt az
egyenes trapéz medret természetes állapotba hozni. Erre vannak
elgondolásaink, saját erőből is teszünk ennek érdekében.
• A Lokális vízvisszatartás is fontos lenne, ebben a globális klímaváltozás
időszakában.
• Szeretnénk még a következő intézkedéseket is látni a Koppánznál: SZ3, DH6,
CS6-CS7, PT3.
Kristóf Csaba (DD-Kövizig):
• Magán emberként mondanám: Az intézkedési tervben nem láttam, hogy a
csapadékvíz tisztításra nagy hangsúlyt helyeznének. A kutatások azt
bizonyítják, hogy erősen szennyezettek a csapadék vizek főleg a nagyvárosok
mentén.
• A Koppány felső szakaszát annak idején én mértem fel. Az ide becsatlakozó
mellékágak nagyon jó állapotban vannak. A kezelő társaságok nem tartották
rendben ezeket, így sok helyen majdnem természetes állpotban vannak.
• A szabályozottság csökkentése jó gondolat, de honnan lesz erre pénze az
üzemeltetőknek?
• Milyen módon lehetne ösztönözni a partvonal mentén élő és érdekelt
gazdálkodókat?
Varga György (T.koppány Önkormányzata):
• Mi is kérnénk a koppány derogácójának előbbre hozását. Ezzel kapcsolatban
egyetértünk az előttünk szólóval.
Gyurik Attila (Fiadért-Somogyért Egyesület):
• Településünk az első olyan település, ahová a Balatonlellei szennyvíz eljut.
Voltak is vele gondjaink. Egy gyökérzónás tisztításban kellene gondolkodni és
ezt vegyük előre az időrendiségben.
Békési András (Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság):
• A vízügyi kérdésekben a lakoság ellátása fontos, mennyiség és minőség
vonatkozásában.
• A vízkárelhárítási tervek készülnek, ezeket kéne szinkronba hozni ezzel a
tervvel. Ez minden településre megvan. Nem kaptunk erre eddig kellő
támogatást. Vegyük fel egymással ez ügyben a kapcsolatot. Pl. extrém
esőzés esetén az adott árvízterületen gyors és azonnali információra lenne
szükségünk, ehhez megfelelő monitoring rendszerre lenne szükség. Ebből
rögtön látni lehetne a mennyiségi és minőségi veszélyeket.
• A mezőgazdasági területeken sok problémát okoz a trágya elhelyezés, a parti
területek művelése és a vízelvezető árkok beszántása, a gazdálkodókat
ösztönözni kellene a jogszabályok betartására (pl. szankciókkal).
Tóth Sándor (KÖDU-Kövizig):
• A Balatonlellei szennyvíz esetén benne van az anyagban, mint megoldási
javaslat, a szennyvíz nagyobb fokú tisztítása és szűrőmezők kialakítása.
Benne van az intézkedési javaslatokban, de jobban hangsúlyozni fogjuk.
• A derogációt nem csak a források indokolják, hanem a jogszabályi háttér
változtatásának szükségessége is. És számos más tényező. El lehet/kell az
intézkedéseket már jóval hamarabb kezdeni, de a jó állapot csak 2027-re
érhető el.
• A katasztrófavédelmi kollégákat tudjuk értesíteni a távjelző állomásunk
adatairól (Dombóvárnál), akár sms-ben is, ha igényt tartanak rá.
Ift Miklós (KAVIZ Kft. ügyv. ig., Somogy megyei Hidrológiai Társaság):
• Elkészítettük Kaposvár árvizvédelmi tervét. Fontos, hogy az érintett
költségviselők ne várjanak, hanem maguk is keressenek forrásokat és
pályázzanak.
• Fontos a társadalom elfogadottsága a programot illetően. Bővüljön ki jobb
információs csatornákkal. Csak azok a szakemberek vannak itt, akik érintettek
közvetlen módon. Talán ha a szemléletet változtatnánk, többen
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csatlakoznának a társadalomból a támogatókhoz és elmondanák
véleményüket. A Sonogz megyei Hidrológiai Társaság további fórumokat látna
szívesen, segítene bennük.
Gelencsér Géza:
• Mi sem támadtuk a tervet, a vízügyet, de úgy gondoljuk, hogy a derogációt
előrébb kell hozni, a 2027 elfogadhatatlan számunkra. Nekünk ez megélhetési
kérdés is.
Pintér András (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság):
• Léteznek olyan invázív növényfajok, amelyek erősen befolyásolják a terület
ökológiai állapotát. Az őshonos fajok rovására terjednek. Elengedhetetlen
lenne ezekről felmérést készíteni. Ezt követően ezek írtását el kellene indítani.
E nélkül nem fogunk megfelelő ökológiai állapotot elérni. Az őshonos fajok
felmérése is szükséges lenne.
• Megdöbbentő az, hogy a Koppány eső után milyen képet mutat. Zavaros,
eróziós bemosódás miatt. Egy kis odafigyeléssel (pl. szintvonalas műveléssel,
a vízek kormányzásával) ezt lehetne kezelni, pl. a mezőgazdasági területeket
hátrébb kéne szorítani, az utakat megfelelő módon kialakítani stb.
vízrendezésnél ezt figyelembe kellene venni.
• A vízfolyások mentén nem művelt területeken olyan szűrőket lehetne
létrehozni (a befolyásokon), amik javítanák a víz minőségét
Szentpáli Tibor (Kapos- Koppányvölgyi Vízi Társulat):
• A zonáció kialakítás nehéz a parti sávok mentén. Hiába van jogszabály, a
gazdák partig szántanak. Szemléletváltozás kell!
• A korábbi szántó/legelő arány megfordult. A vízszabályozás annak idején jobb
volt, árvíz idején az árterületen tárolták a vizet és később lassan
visszaengedték a folyásba.
Pintér András:
• Javasolnám, hogy gazdálkodók által a víztársulatoknak fizetett pénzek
aszerint változzanak, hogy milen kockázatú a területük, a vízkárigényekkel
fellépő gazdálkodóknak a díját növelném és a domboldalon lévő területeken is
növelném a befizetést. Ehhez persze jogszabályi változásra van szükség.
• A völgytalpak fokozatosan töltődnek fel, ez természetes folyamat, de ha mi
mindig a régi meder adatokat vesszük figyelembe, akkor ezzel csak a töltés
magasságát emeljük egyre meredekebb partvonalat kialakítva.
Rugalmasabbnak kéne lennünk!
Horváth István (Somogy megyei Hdrológiai Társaság):
• Szervezetünkhöz késve érkezett a meghívó, így kevesen vagyunk.
• Javasolnánk részvízgyűjtők szerinti fórumok tartását.
• Az árvízvédelem esetén nagyon fontos az információ. Nagy értékek kerülnek
ilyenkor veszélybe és csak úgy lehet ezeket megvédeni, ha kellő
információval rendelkezünk, időben.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•
•
•

A Koppány esetén a derogációs idő csökkentésére lenne igény, azaz a jó állapot
elérését előbbre kellene hozni időben
A Boglárlellei szennyvíztisztító esetében be kellene vezetni a szennyező fizet elvet,
ill. növelni a tisztítás hatásfokát.
A vízfolyások partmenti védősávjának kialakítása támogatandó, de nehezen
megoldható ezen a területen, több ösztönzés kellene a gazdálkodóknak
A meder szabályozottságot csökkenteni szükséges, erre forrásokat kell biztosítani
A mezőgazdasági területeken a szabályok betartatásával csökkenteni lehet a diffúz
szennyezéseket.
Szemléletváltozásra lenne szükség.
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