Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 3-1 Mura
alegységen
Dátum: 2009. július 20. 10:00
Helyszín: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár - Városi Könyvtár
8868 Letenye, Szabadság tér 15.
Facilitátor: Pontyos Tamás
Emlékeztető készítő: Rumi Szabolcs
Előadók: Pontyos Tamás (Öko Zrt.), Juhász István (NYUDU-KÖVIZIG)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (32 fő)
Napirend: 09:30 – 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
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben
Előadó: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium)
10:15 – 10:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat
megoldó intézkedésekre a Mura vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési
alegységen
Előadó: Juhász István (NYUDU-KÖVIZIG)
10:45 – 11:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
(vélemények, kérdések és válaszok)
Szakértők: A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 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:
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Az agrár-környezetgazdálkodás és a víz-keretirányelv
összehangolását nehéz feladatnak látja. Ezen belül az erózió az
egyik legfontosabb probléma, különös tekintettel a Murába futó
patakok vízgyűjtőin található nem állandó vízfolyásokra, amelyek
azokban a völgyhajlatokban jelentkeznek, ahol tarvágással,
gyökér-eltávolítással lettek szántóföldek kialakítva. A gazdákat az
EU földalapú támogatása arra ösztönzi, hogy egészen a
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vízpartokig szántsanak, ez szintén problémát jelent erózió
szempontjából. Javasolja, hogy a VKI tegye kötelezővé az
erózióvédelmet, a gazdákat emiatt érő anyagi hátrányt pedig a
földalapú támogatásnak és az agrár-környezetgazdálkodási
programnak kell kompenzálnia. Amíg nincsen méterre pontosan
leszabályozva a pufferterület, addig ki fogják kerülni az
intézkedéseket.
Kérdezi, hogy a Berki-patak miért nem szerepel a tervekben,
kérdéses a patak vízhozama, az alvízi részek vízellátása, illetve a
hosszirányú átjárhatóság kérdése.
Kérdezi, hogyan tervezik a VKI-val összehangolni a NyugatDunántúli Operatív Program árvíz- ill. belvíz-rendezés keretében
tervezett beruházásokat (NYDOP 4.1.1/1B Belterületi vízrendezés
intézkedésen első fordulóban nyertes pályázat "Árvízcsúcs
csökkentő célú komplex hatású tározó építése a Berki patakon"
Eszteregnye, Szepetnek, Fityeház körzetében), mivel ez egy
lehetőség lenne a felszíni vizek felszínen tartására. Érvényes-e,
vagy a jelen program készítésnél figyelembe veszik-e a NYDVÍZIG kb. 15 éve készített - édes vizek hosszabb felszínen tartását
célzó ajánlását, amely a Murába futó patakok völgyzárógátas
víztározóit javasolja az érintett településeknek.
A Berki-patak a Dráva-vízgyűjtő kategóriában szerepel, mivel több
Berki-patak is található az országban, ezért valahogy meg kellett
különböztetni.
Az Operatív Program összehangolására a konzultációk meg
fognak történni, lesz a terveknek egy tisztázata, ezután pedig
tárcaközi egyeztetés kezdődik.
A felszíni és a felszín alatti vizek rendszert alkotnak, minél tovább
megtartjuk a felszínen a vizet, annál több juthat be a felszín alá.
Lehet alkalmazni különféle tározási megoldásokat, de a kor
követelményei szerint kell megoldani, pl. a medertározás helyett
oldaltározókkal.
Természetvédelmi szempontból értékeli a terveket. Szerinte
nevetséges, hogy úgy akarunk vízgyűjtő-gazdálkodást folytatni,
hogy semmit sem tudunk a víztestekről. Csak a nagy folyókról
vannak adatok, a kisebbekről semmi. A vízgyűjtőn elhelyezkedő
védett területekkel keveset foglalkozott a konzultációs anyag. A
Magyarállam és az EU is védetté nyilvánította a Mura-mentét,
innéttől kezdve a megőrzés társadalmi érdek, ehhez képest
kevésnek találja azt, ami a tervekben szerepel. Továbbá nem látott
semmit a kavicsbányászatról, a mederfenntartásként végzett
kotrásokról. Szerinte a halastavak a vízfolyásokat leginkább
szennyező egységek, melyekből a patakokba engedik a vizet,
ezzel is keveset foglalkoznak a tervezők. Rendezni kellene a
dolgok jogi hátterét, tiltásokra, kötelező érvényű szabályozásokra
van szükség.
Szerinte nem teljesen igaz, hogy keveset tudunk a vizekről. Az
összegyűjtött adatok nagy részét a VKI-ban nem tudják figyelembe
venni, mivel biológiai adatokkal is kellene rendelkezni, miközben
csak fizikai-kémiai adatok állnak rendelkezésre. Jelenleg is
program zajlik a biológiai vizsgálatok elvégzésére mind az 5
élőlény-csoport esetében. A VízIg az összes vízfolyást végigjárta,
ökológiai gyorsminősítést végeztek, csak épp ezeket az adatokat
az EU felé nem lehet továbbítani, mivel nem felelnek meg az
előírásoknak.
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Javasolja, hogy az adathiányos víztestekkel kapcsolatban meg
kellene említeni, hogy vannak róluk adatok, csak ezek nem
felelnek meg az EU előírásoknak, mert szerinte jelen helyzetben
az „adathiány” kifejezés megtévesztő.
Szerinte nevetséges és megtévesztő, ha azt mondjuk, vannak
adatok, pedig nincsenek.
Ha az EU a magyar vizsgálati módszereket vette volna alapul a
VKI módszereinek kialakításánál, akkor most más országokban
lenne adathiány. Sok más tagállamban is hasonlóan állnak az
adathiányokkal, ahol korábban más módszerek alapján végezték a
méréseket, mint amit a VKI előír.
Visszautasítja a Toldi Miklós által használt „nevetséges” és
„megtévesztő” kifejezéseket. Leszögezi, hogy nem a VízIg
mundérját próbálja védeni, de szerinte korrekt szakmai munkát
végeztek. Ők állami alkalmazottak, költségvetésük és feladataik
vannak, amelyeket annyi pénzből kell megcsinálni, amennyi
rendelkezésre áll. Ehhez képest nagyon sokat dolgoztak, hogy
minél több adatuk legyen, más kérdés, hogy ezek még mindig nem
felelnek meg a VKI előírásainak. Több pénz kellene a monitoringra,
és akkor lennének megfelelő adatok. Visszakérdez, hogy a
Nemzeti Parknál vajon megvannak-e a kezelési tervek, a
monitoring pontok, 10 évre visszamenőleg az adatok, stb.
Leszögezi, hogy ő nem vádol senkit, de akkor is nevetséges, hogy
úgy akarnak vízgyűjtő-gazdálkodási tervezést folytatni, hogy
nincsenek ehhez megfelelő adataik. Ő nem a Vízügyet hibáztatja
emiatt, tisztában van vele, hogy nem adtak pénzt. Szerinte
rendelkezésre állnak a megfelelő módszerek, csak ezeket nem
alkalmazzák. Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a véleménye
szerint a természetvédelemben sincsenek ilyen adatok, mivel ott
sem volt monitoring.
Megjegyzi, hogy a monitoring nem túl régen kezdődött el, és az EU
ennek ellenére már most elvárja, hogy elkészüljön a vízgyűjtőgazdálkodási terv.
Magyarország számára nehéz ezt a VKI módszertant átvenni.
Jogszabályi változásokra lehet szükség, vagy pedig lobbizásra
annak érdekében, hogy az alkalmazott módszerek
Magyarországnak kedvezzenek. Szerinte az ökológia elsődleges
letéteményesei a nemzeti parkok, nagyobb szerepet kellene
kapniuk a biológiai állapotfelmérésben.
A mélységi vizekkel kapcsolatban elmondja, hogy a felszíni
vízfolyásokba bocsátott mélységi vizek kapcsán nem szoktak a
sóterhelésről beszélni. A vizek összetétele azok forrásától függ. Az
alegységen található mélységi vizeket a szénhidrogén-kutató
fúrások adták, ezek jellemzően hideg mélységi vizek. Vannak
részletes adataik a mélységi vizekről, ezeket szívesen átadják.
Szerinte a vizek hőtartalmát kezelni kellene, hasznosításba kellene
vinni.
Szerinte nem csak a meddő szénhidrogén-kutakból kerülnek ki
ezek a vizek, hanem az alegység alatt húzódó porózus termál
víztestből is. Szerinte nem helytálló az a megállapítás, hogy
jellemzően hideg vizek vannak a területen. Az említett víztest
hatalmas kiterjedésű, az egész Mura alegységet érinti, szerinte
ennek geotermális szempontból preferált területnek kellene lenni.
A mélységi vizek fosszilis nyomokat (pl. büdös gázokat) hoznak a
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felszínre, amit kezelni kell. A felszín alatti vizek visszatermelődése
nagyon hosszú időt vesz igénybe, ha ezeket kitermeljük, majd a
felszíni vizekbe engedjük, akkor előbb-utóbb elfogynak.
A kitermelt termálvizek sókkal szennyezik a felszíni vizeket, ez
pedig problémát okozhat. A felszín alatti vizeket ugyanabba a
rétegbe vissza kell pótolni, és ez nem a kis strandoknál jelentkező
probléma, hanem az energiahasznosításnál. A visszapótlás
azonban szerinte az energialobbinak nem érdeke.
A visszasajtolás magas energiaigényű, továbbá az uszodavizet
nem lehet visszasajtolni. Csak azokat a vizeket lehet visszasajtolni,
amelyek légmentesen, zárt rendszerben kerülnek feldolgozásra.
Elmagyarázza, hogy azért mondta, hogy jellemzően hideg vizek
vannak, mert ők a 40-50 °C-os vizet még hidegnek tekintik.
Szerinte a felszín alatti vizekkel mennyiségi probléma nincsen. A
VKI-t annyiban érinti a kérdés, hogy a területen nem mutatható ki
olyan probléma, ami a termálvíz-kezelésből származik.
Toldi Miklós kérdésére elmondja, hogy tudnak a védett területeken
elhelyezkedő vízgyűjtők problémájáról. A védett területekkel azért
nem foglalkozik a konzultációs anyag, mert a területi tervező még
nem egyeztetett a nemzeti parkokkal. Amint lezajlanak ezek az
egyeztetések, a terv kiegészül a nemzeti parkok véleményével.
Felveti, hogy vannak jelenleg is futó beruházások a ROP és KEOP
pályázatokon elnyert pénzekből, de ezeknél még nem vették
figyelembe a vízgyűjtő-gazdálkodás szempontjait, márpedig ezeket
érvényesíteni kellene, ehhez pedig jogszabályi változásokra lenne
szükség.
Távlatilag azt tartja fontosnak, hogy mi lesz majd kötelező, és hogy
milyen jogszabályok kellenek. Kérdezi, hogy ki fogja a vízgyűjtőgazdálkodási tervet engedélyezni, lesznek-e kötelező előírások, és
milyen mértékben lesznek ezek kötelezőek.
Elvek vannak, hogy mit kell felülvizsgálni, pl. termálvíz
bevezetések. Manapság ez így működik, hogy ha megvannak az
elvek, akkor utána jönnek a pénzügyi ciklusok, pályázatok vannak
a források elnyerésére, és ezek során úgy valósítjuk meg a
terveinket, hogy azok ne menjenek szembe a VKI-val.
A nemzeti parkokat természetesen be kell vonni, be is vannak
vonva, a biológiai állapotnak ők a felelősei.
Emlékeztetőül részletesen ismerteti a VKI tervezésének és
egyeztetésének folyamatát, menetrendjét: Július 31-ig lehet a
vizeink.hu fórumain véleményezni az alegységi konzultációs
anyagokat, szeptember közepéig lezajlanak a tematikus fórumok,
október 15-től november 15-ig a tervek tárcaközi egyeztetésre
kerülnek, majd pedig december 22-ig megszületik a végleges
jogszabály a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről.
Nagyon fontosnak tartja, hogy készül egy koncepció, egy terv. Van
12 Területi Vízgazdálkodási Tanács, van 4 Részvízgyűjtő
Vízgazdálkodási Tanács, és van egy Országos Vízgazdálkodási
Tanács, ezek teszik rá a tervekre a pecsétet. Összetételük
törvényileg szabályozott, a társadalom teljes keresztmetszete
képviseltetve van.
Azt gondolja, hogy a Vízügynek a kezében van az olló és a posztó
is. A 2009-es akciótervben a 2013-ig terjedő pénzügyi ciklus
pénzei nagyrészt kiosztásra kerültek, sok helyütt már a kiviteli
terveken dolgoznak.

Letenyei kistérség
Pontyos Tamás
facilitátor
Dr. Nagy Árpád
Dezsőné
kistérségi koordinátor
Nyugat-dunántúli RFÜ
Letenyei kistérség
Toldi Miklós
Dráva Szövetség

Pontyos Tamás
facilitátor
Somogyi Péter
NYUDU-KÖVIZIG
SZÜNET
Bácsai Attila
ETE / MGTE

Kendli Richárd
Dél-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt.

Dr. Nagy Árpád
Dezsőné
kistérségi koordinátor
Nyugat-dunántúli RFÜ
Letenyei kistérség
Somogyi Péter
NYUDU-KÖVIZIG
Kendli Richárd

Amit lehet még befolyásolni, az a 2013-tól kezdődő pénzügyi
ciklus.
A 2010-11-es elosztásba is be kéne már venni ezeket a
szempontokat.

A civil szervezetek nehezményezik, hogy az állam az ivóvízbázisok
védelmére nem ad pénzt, miközben Magyarország a Kárpátmedence ivóvízkészletének letéteményese. Fontosnak tartják,
hogy az állam erre adjon pénzt, akár más területekről való elvonás
árán is, mivel az ivóvíz létfontosságú.
Megállapítja, hogy közös az érdek.
Egyetért abban, hogy az érdek közös. Az ivóvízbázisok védelme
1996 óta program, 5-6 féle védett terület van, ezek között
szerepelnek természetvédelmi és vízbázis értékek is.
Elmondja, hogy a geotermikus energiával kapcsolatban korábban
írt egy cikksorozatot a Zöldtech Magazin számára, illetve megjelent
egy anyag az Energiagazdálkodás c. folyóirat 2009. júliusi
számában Dr. Barótfi István, a SZIE professzorának tollából,
amelyeket a hallgatóság figyelmébe ajánl.
Elmondja, hogy a mezőgazdasági dolgozók érdekei nem mindig
esnek egybe a vízgazdálkodás érdekeivel. Rétegvonalas művelés
esetén a talaj tápanyag-utánpótlásával van probléma.
Szerinte a privatizáció során sok esetben hozzá nem értők kezébe
került a föld, akik nem tudják, hogyan kell megfelelően
gazdálkodni. A vízfolyások mentén védősávot tartana
szükségesnek, ami elkülöníti a vízgazdálkodást a
mezőgazdálkodástól. A trágyakezelést kis, koncentrált területeken
kellene intézni, így csökkenthető lenne a szennyezés, továbbá
biogáz-termelésre kellene felhasználni, amelynek révén a jelentős
üvegházhatást okozó metán nem kerülne a légkörbe, miközben
energiatermelésre felhasználható. A kiszórt fermentum pedig
csíramentes és nem szennyezi a környezetet.
Konkrét problémákat említ. A Nagykanizsát vízzel ellátó MolnáriMurai vízbázisról diagnosztika készült, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerültek a művelési korlátozások, kérdés, hogy ezeket
ki tartatja be, ugyanis a vízben pesticid atrazin mutatható ki,
egyelőre határérték alatt. A letenyei szennyvíztelep tisztított
szennyvizét pedig a Béci-patak időszakos vízfolyásba vezetik,
amely a sérülékeny vízbázisba elszivároghat. A korszerűsítésre
terv és engedély is van, de pénz nincs.
A tervdokumentáció tartalmazza, hogy milyen ajánlott
gazdálkodási formák vannak. A művelési korlátozásoknál fontos,
hogy ismerjék a tényleges helyzetet, és ne csak utólagos
ellenőrzés legyen.
Elmondja, hogy az ellenőrzés nem a Vízügy feladata, ők csak
kezelők, így ő ehhez nem tud hozzászólni. Szerinte az ellenőrzés a
hatóság, azaz a Felügyelőség feladata.
A KTVF azt mondja, hogy ők ebben nem illetékesek.
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Elmondja, hogy 1996 óta végzi a vízbázis-védelmi program
koordinálását. A Mura 1997-2000 között került sorra, határozat is
van a védőterület kijelöléséről. A határozatban van egy olyan
fejezet, hogy az egyes védőterületeken milyen korlátozásokat kell
alkalmazni. A tervnek része egy földrajzi dokumentáció helyrajzi
számokkal, amely a határozat részeként is megjelenik. A
korlátozások betartását azért nehéz ellenőrizni, mert nehéz követni
a helyrajzi változásokat. Amennyiben van hatósági határozat,
akkor azt a hatóságnak kell érvényre juttatni, a Felügyelőségnek
bejelentésre ki kellene szállnia helyszíni szemlére.
Volt egyeztetés, a Felügyelet bekérte az adatokat a
tulajdonosokról, a művelőkről, majd elvégeztek egy talajvizsgálatot
annak megállapítására, hogy milyen szerek kerültek
felhasználásra, de mindössze ennyi történt.
Az illegális vízkivételek, pl. házilagos kutak veszélyeire hívja fel a
figyelmet. Elmondja, hogy Zalakaroson termálkutakat fúrnak. Egy
bejelentett esetnél kinn volt a helyszíni szemlén, de semmi sem
történt. Egyesek szerint 500 m3/év alatti vízkivétel még házi
vízigénynek minősül. Mindez anyagilag sérti a vízmű érdekeit,
majd egyszer csak megjelenik szennyvíz formájában a
csatornarendszeren is.
Az átereszek és szikkasztó árkok rendezésével senki sem
foglalkozik. Elöntés esetén a különböző vizek összefolynak, ami
szennyezéssel és közegészségügyi kockázattal jár. Kérdezi, hogy
ki fogja az intézkedéseket végrehajtani, amikor ennek sem a jogi,
sem a szervezeti, sem az anyagi feltételei nincsenek meg.
Van jogszabály, hogy ki végezhet kútfúrási tevékenységet, ezt
kéne betartatni.
A csapadékvíz elvezetésére övárkokra lenne szükség a
befogadókhoz, javasolja, hogy ez is kerüljön be a tervekbe.
Szerinte jelen körülmények között pénzkidobás a vis maior
eseményeknél elköltött pénz. A csapadékvíz-elvezetéssel
kapcsolatos problémákat komplex módon kéne kezelni.
Elmondja, hogy a vízfolyások globális egységet kell, hogy
alkossanak, mert a halaknak közlekedési lehetőség kell. A halak
íváskor felkeresik a mellékvizeket, és ha nem jutnak fel, vagy nincs
ívási felület, akkor nincs ívás. Szerinte a Kerka mentén lévő
holtágakból kiváló halbölcsőket lehetne kialakítani. A tervezés
során meg kéne vizsgálni a holtágak élővé tételének lehetőségét.
Elmondja, hogy a zalai és a murai anyag eltérő szerkezetű,
szerinte egyszerűbb lenne a feldolgozás, ha azonos szerkezetűek
lennének, kéri, hogy így legyen.
Szerinte a pufferzóna kialakítása mindaddig nem lehet a kezelő
feladata, amíg a szükséges terület az agrártermelő tulajdonában
van. Kéri, hogy a parti vegetációt, mint az ökológiai állapot egyik
fontos minőségi paraméterét, vegyék be az értékelési szempontok
közé.
Nagy hiányosságnak tartja, hogy a Nemzeti Park véleménye nem
épült be a tervekbe, mert így most nem lehet róla beszélni. A
nemzeti parkoknak nagyobb és felkészültebb az apparátusa, ezért
a Vízügynek nem csak bevonni kéne őket, hanem nekik kéne az
ökológiai állapot alapvető letéteményesének lenni.
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A tavalyi bejárások során az egész Mura-vízgyűjtőt a Nemzeti Park
bevonásával értékelték, majd levélben kaptak tájékoztatást a
Nemzeti Parktól, hogy a kis patakoknál mit szeretnének tenni.
Tehát eddig is bevonták őket a munkába, csak nem olyan magas
szinten.
Nagy hiányosság volt eddig a monitoring rendszer nemléte. Ez ma
már működik, és a későbbiekben, ahogy jönnek be a monitoring
eredmények, úgy beépülnek a tervekbe és alakulni fognak az
intézkedések.
A part melletti vegetációval kapcsolatban elmondja, hogy a vizek
keresztirányú átjárhatósága is fontos. A fásítás, a patakmenti rétek
visszaállítása elősegíti a vízvisszatartást, a VKI ligetesítést, fásítást
is tervez. Fontosnak tartja még a holtágak, mélyárkok
rehabilitációját is.
Az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv után 2015 táján
felülvizsgálatok lesznek, 2021-ben és 2027-ben is lesz lehetőség a
módosításra.
Kérdezi, hogy tervezik-e a parti sávon megállítani az invazív
növénytársulások terjedését.
Valóban vannak a vizek mentén terjedő invazív fajok,
Magyarország erősen fertőzöttnek számít. Az ország részese a
Biodiverzitási Egyezménynek. A lágyszárúakkal nagyobb a
probléma, mivel a vízfolyások mentén kemikáliákat nem lehet
alkalmazni, a kaszálás pedig nem állítja meg a terjedésüket.
Szerinte leárnyékolással lehetne próbálkozni a pufferzónák
segítségével.
Nem csak növényi özönfajok vannak, hanem állatok is, pl. jelzőrák,
illetve halfajok között is vannak ilyenek. Zala megye még jó
állapotú, most kell megakadályozni ezeket a terheléseket.
Elmondja, hogy ők a vizek rehabilitációját más módszerekkel
végzik, mint amit most a műszaki szempontok előtérbe
helyezésével terveznek.
Valóban volt olyan felújítás, amelynek kopasz trapézmeder lett az
eredménye. Fontos probléma, hogy a biológus és a mérnök
számára más és más a megfelelő megoldás, ezeket közelebb kell
hozni egymáshoz.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban jó stratégia van
megfogalmazva, miszerint a vízmegtartásra kell szorítkozni, ám a
valóságban kivágják az összes cserjét, kikotorják a medreket, így
nem alakulhat ki a jó ökológiai állapot.
Schmidt István kérdésével kapcsolatban elmondja: Reméli, hogy a
területhasználók fogják végrehajtani, a szabályozások
betartásának formájában. Remélhetőleg forrás is lesz erre a
különböző alapokból.
Megjegyzi, hogy külön kérésként merült fel, hogy tartsák be a
törvényeket, szerinte ez elég furcsán hangzik egy jogállamban.
A vízkárok elleni védekezés nagyon fontos, de a legfontosabb
célkitűzés, amiről most inkább szó van, az a jó ökológiai állapot,
minden egyéb feladatot pedig úgy kell megoldani, hogy ezt ne
sértse. A holtág-rehabilitációval is foglalkoznak, a Kerca mentén
végeznek ilyeneket. A munkájuk során állandóan egyeztetnek a
Nemzeti Parkkal, pl. a bejárásoknál. A vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezésnél pedig a központi irányítás részére anyagokat
szállítottak le.
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Schmidt István felszólalásával kapcsolatban az engedély nélküli
kútfúrásról elmondja, az a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben
megjelenik, törvények vannak, de szükséges a társadalom
együttműködése is, csak akkor lehet a szabályozásokat betartatni.
Megjegyzi, hogy ehhez hiteles tájékoztatás, oktatás, képzés lenne
szükséges.
Zárszóként elmondja, hogy az itt el nem mondott véleményeket a
vizeink.hu-n hozzá lehet még tenni, az internetes fórumok július
31-ig nyitva maradnak, a tervezők pedig minden javaslatra reagálni
fognak. Köszöni a részvételt és berekeszti a fórumot.
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Szó esett a partélig kiterjesztett mezőgazdasági művelés káros hatásairól. Kétféle
megoldás merült fel a pufferterület kialakítására, az egyik, hogy az agrárgazdálkodók
maguk tegyék meg és támogatásokon keresztül kapjanak kompenzációt, a másik,
hogy a Vízügy kezelje a területeket, amihez azonban sokak szerint a
tulajdonviszonyok átalakítása szükséges.
A vízvisszatartást mindenki fontos kérdésnek tartotta, felmerültek különböző korszerű
megoldási lehetőségek, pl. oldaltározók kialakítása.
Többen is aggályosnak tartották az adathiányok kérdését. Ma már működik a VKIkonform monitoring, de még csak egy rövid időszakról állnak rendelkezésre adatok, a
VKI szempontjából a víztestek túlnyomó többsége nem értékelhető, egyes
vélemények szerint ez a tervezés hitelességét veszélyezteti.
Több esetben felmerült, hogy a nemzeti parkokat nem, vagy nem kellő mértékben
vonják be a tervezésbe. Elhangzott olyan vélemény, miszerint a biológiai
állapotfelméréseket, sőt az ökológiai állapot teljes felügyeletét a nemzeti parkokra
kellene bízni.
A termálvizekkel kapcsolatban elhangzott, hogy azokat energetikai célra hasznosítani
kellene. Elvileg problémát okozhat a felszíni vízfolyásokba engedett termálvíz magas
sótartalma, bár eddig az alegység területén konkrét esetet még nem regisztráltak. Ezt
az energetikai célú hasznosítás esetében a visszasajtolás megoldaná, ami egyúttal a
hosszútávú fenntarthatóságot, a felszín alatti vizek mennyiségének megőrzését is
biztosítaná, viszont egyesek szerint költségei révén az energiatermelés
gazdaságosságát veszélyezteti.
Az ivóvíz-minőség, a vízbázisok védelmét mindenki fontosnak tartotta, többen minden
más célkitűzés elé helyeznék. Az ezt veszélyeztető intenzív mezőgazdasági művelési
korlátozások be nem tartása, illetve az illegális kútfúrások kapcsán is felmerült, hogy
a meglévő jogszabályokat nem tartják és nem tartatják be, a hatóságok egymásra
mutogatnak. Többek szerint a KTVF feladata lenne ezeket ellenőrizni és betartatni.
A vízkárok enyhítésére fejleszteni kell a csapadékvizet levezető árokrendszert, illetve
foglalkozni kell a meglévő árkok karbantartásával, de az ökológiai szempontok
figyelembe vétele mellett.
A hosszirányú átjárhatóság javításával biztosítani kell a halak ívási feltételeit, esetleg
holtágakat lehetne halbölcsővé alakítani.
Foglalkozni kell a vízparti invazív növény- és állatfajok terjedésének
megakadályozásával. Felmerült néhány technikai lehetőség, de a probléma még
megoldásra vár.
Több konkrét kérdés esetében megállapításra került, hogy az intézkedések
kialakításánál elsősorban az ökológiai állapotra gyakorolt hatást kell figyelembe
venni. Lehetnek nézetkülönbségek az egyes szakmák között, de alapvetően minden
szakma elismeri ennek fontosságát, a fő irányt tekintve konszenzus van.

