VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a Berettyó
alegységen
Dátum: 2009.07.24.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterem
4100 Berettyóújfalu Dózsa György utca 17-19
Facilitátor: Pontyos Tamás
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium),
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (28 fő)
Napirend: 10.00 – 10.30 Regisztráció
10.30 – 10.35 Megnyitó
10.35 – 10.40 Köszöntőt mond a TIKÖVIZIG, mint
Kedvezményezett képviselője
10.40 – 10.45 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben
Előadó: Pontyos Tamás (Öko Zrt. vezette konzorcium)
10.45 – 11.15 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat
megoldó intézkedésekre a Berettyó vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezési alegységen
Előadó: Virág Margit a Berettyó alegység területi tervezőjének
képviselője
11.15 – 12.10 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
(vélemények, kérdések és válaszok)
Szakértők: A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, a Tiszántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság, valamint az Öko Zrt. vezette konzorcium
szakemberei.
12.10 – 12.30 Kávészünet, Büféasztal
12.30 – 13.20 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
(folytatás)
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
16.50 – 17.00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:
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Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség

Gyulai Attila

Hajdú-Bihar Megyei
Területi Agrárkamara

Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Gyulai Attila

Hajdú-Bihar Megyei
Területi Agrárkamara
Molnár Imre
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Virág Margit
tervező
Viziterv Environ Kft.

Elmondta, hogy Debrecen az alegység peremterületén
helyezkedik el, de ennek ellenére a Vízmű Nyírlugos,
Biharkeresztes, Ártánd szennyvíztisztításával is foglalkozik.
Kifejtette, hogy nagy munka volt a tervezés, de azt tapasztalja,
hogy mint minden magyar EU-s projektben, úgy itt is kiesett az az
idő, amit a mit és a hogyan keresésére fordítottunk.
Elismeri, hogy sok információ került bele a tervbe, de felhívta a
figyelmet, hogy szükség van még adatokra a pontosítások végett.
Elmondta, hogy nem az az alapkérdés, hogy a vízhasználat
nagyobb, mint az utánpótlódás hanem, hogy a vízzel gazdálkodni
és takarékoskodni kell.
Véleménye szerint kevés országos intézkedés volt felvázolva,
reméli, hogy később szóba kerülnek.
A Magyar Víziközmű Szövetség elnökeként elmondta, hogy fontos
a jogszabályi háttér; ennek kapcsán változtatások szükségesek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy vétek pénzt kidobni olyan
rendszerek kiépítésére, amiket nem lehet megfelelően használni.
Elmondta, hogy rendben van, hogy szép terveket szövögetünk, de
nem szeretné, ha megint a vizes szakma lenne 2020-ra a
társadalom bűnbakja. Mert ha rendbe tesszük a vizeket, és
drágán adjuk majd például öntözésre, akkor az emberek azt
mondják majd, hogy megint a vizesek vitték el a forrásokat, mint a
rendszerváltáskor a vízlépcső építésénél. Meg kell értetni a
társadalommal, hogy miért fontosak a beavatkozások.
Rávilágított, hogy ha a döntéshozók nem időben és nem
kellőképpen vannak bevonva a tervezésbe, akkor annak az is
lehet az eredménye, hogy a fejlesztések visszautasításra
kerülnek.
Nem ért egyet a tervnek azon részével, amely a mezőgazdaságot
diffúz szennyezőként aposztrofálja. Véleménye szerint ez ma már
nem igaz. A helyes mezőgazdasági gyakorlat
követelményrendszere bevezetésre került, szabályok vannak a
növénytermesztés és állattenyésztés kereteire. A gazdák
környezetkímélő gazdálkodásra vannak kényszerítve, különben
nem kapnak támogatást.
Feltette a kérdést Gyulai Attila számára, hogy véleménye szerint a
kukoricánál használt gyomirtók nem diffúz szennyezők-e a többi
vegyszerrel együtt, amik kijuttatásra kerülnek.
Visszakérdezett, hogy biztos-e az, hogy ezeket a szennyezéseket
a helyiek követik el és nem lehet az, hogy más területekről,
esetleg külföldről érkeznek.
Szintén Gyulai Attilához intézte kérdését: a jogszabályi rendszer
el lett magyarázva a kémiának? Ugyanis hiába tartják be a gazdák
a szabályokat, ha a vegyszerek úgyis bemosódnak a vizekbe.
Elmondta, hogy az egykori mezőgazdasági gyakorlat nagyon
bűnös a jelenlegi állapotok miatt, hiszen nagy mennyiségben és
ellenőrizetlenül történtek a kijuttatások. 1997-ben az ivóvízbázis
projekt vizsgálatai során olyan peszticidek kerültek kimutatásra a
felszín alatti vizekből, amiket már rég óta nem használtak. Úgy
gondolja, hogy biztosan kialakul a helyes gyakorlat, de úgy érzi,
hogy ez jelenleg a szemét szőnyeg alá söprése, és a probléma
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Molnár Imre
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség
Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség

Bordás Csaba

Hajdú-Bihar Megyei
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi
Igazgatóság

Molnár Imre
Tiszántúli
Környezetvédelmi és

egyáltalán nincs még megoldva.
A tervben szereplő adatok valós mérések eredményei. Elmondta,
hogy jelenleg is folyik a tényfeltárás és a kármentesítés.
Az Ányos József által felvetett adathiány kérdésére reagálva
elmondta, hogy csak azokra a területekre lettek az intézkedések
megfogalmazva, ahol a megfelelő adatok rendelkezésre álltak.
Az adatok pontosságát illetően kifejtette, hogy szerepel például
olyan a tervben, hogy a vízkivételek évtizedekig meghaladták a
dinamikus pótlódás határát, azaz a 60 000 m3/napot. Ez az adat
azonban így nem pontos: 55 700 m3/nap a kérdéses mennyiség.
Nem érti, hogy ilyen esetben miért az szerepel a tervben, hogy
meghaladta a határt. Elmondta, hogy a vízmű adatai sohasem
voltak titkosak.
Elmondta, hogy folytak vizsgálatok az országos vízmérleg
megállapítására, továbbá modellezéseket is végeztek, amelynek
az eredménye azt mutatja, hogy az Alföld a felszín alatti vizek
tekintetében vízhiányosnak mondható. Elmondta továbbá, hogy a
tervezés során a megfigyelő kutak vízmérleg-görbéinek
trendvonalait is figyelembe vették. Megjegyezte, hogy a végleges
tervnél pontosítani fogják az adatokat.
Elmondta, hogy biztosan tudja azt is, hogy a rétegvízszintek
emelkednek. Erre vonatkozóan is vannak nyilvános adataik.
Az illetékeseknek nem arra kéne koncentrálniuk, hogy a
Debrecenben működő három vízműkút vízfogyasztását
korlátozzák, hanem az egyéni kitermelést kell korlátozni, hiszen
rájuk nem vonatkoznak azok a szigorú szabályok, amelyek a
szolgáltatókra.
Elmondta, hogy a Debreceni Vízmű a közüzemi rendszerből ki
tudja szolgálni a vállalatokat is.
Véleménye szerint a vízkészlet-használati járulékból egy külön
alapot kellene létrehozni, amelyből pályázati úton lehetne
forrásokhoz jutni a feladatok ellátása érdekben.
Véleménye szerint a jó ökológiai állapot ellentétben áll a
csatornák belvízelvezető funkciójával és az elmúlt 150 év vízügyi
gyakorlatával.
A vízvisszatartással kapcsolatban elmondta, ha ezt kell
alkalmazni, akkor annak a termőföldeken és a belterületeken nem
szabad megvalósulnia, ezekről a területekről el kell vezetni a
belvizet.
A hosszirányú szabályozottsággal kapcsolatban elmondta, hogy
az említett hidrológiai és a morfológiai „problémák” azok, amelyek
biztosítják a társadalmi elvárásokat, hiszen minden úgy lett
kitalálva, hogy a kármentesítést szolgálja.
Elmondta, hogy társadalmi igény volt a szántóföldek létrehozása,
és ezek visszamocsarasítása a mezőgazdaságból élők munkáját
veszélyeztetnék.
Véleménye szerint a mezőgazdasági termelőket jobban be kéne
vonni a tervezésbe, különösen ha már költségviselőként is
érintettek, hiszen ők nem a számítógépek mellett üldögélnek, nem
tudják olvasgatni az anyagokat, így az információk nem is jutnak
el hozzájuk.
Egyetért azzal, amit Bordás Csaba mondott, de elmondta, hogy a
szükség hozta úgy, hogy ezek a csatornák létrejöjjenek, területileg
pedig ezek vesznek el a legkisebb részt a magántulajdonokból.
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Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Bordás Csaba

Hajdú-Bihar Megyei
Mezőgazdasági

Felhívta a figyelmet, hogy a problémákat egyeztetve meg lehet
oldani, mint például azt is, hogy milyen mértékű legyen a
vízvisszatartás.
Felhívta a figyelmet a felszín alatti vizektől függő
ökoszisztémákra. Arra senki sem gondol, hogy ha ezek
megszűnnek, akkor az egy igen durva beavatkozás a
természetbe. Régen az élet részei voltak az élőhelyek.
A mostani munka, és amiket ezzel védeni akarunk már nem
olyanok, mint 30-40 éve. Sokkal kevesebb a víz, hosszútávon
pedig ezek kiszáradása is fenyeget. Az ökológiai állapotot meg
kell tartani a jövő szempontjából.
Kiemelte, hogy a mostani folyamattal az elkövetkező 20 évre a
jövő vázát építjük.
Egyet ért Bordás Csabával, de a dolgokat két oldalról kell
megközelíteni. Amiről szó volt az a kárelhárítás, ami nagyon
fontos, de mikor az ökológiáról beszélünk akkor nem a káros
vizekről van szó. Meg kell keresni a megfelelő technikákat a
mindkét szempont érvényesítése érdekében. Ez sajnos sok
pénzbe kerül és kérdés az is, hogy a társadalom meg kívánja-e
ezt finanszírozni.
A gazdálkodókkal és a képviselőikkel is beszélni kell: meg kell
találni a közös elképzeléseket és hogy hogyan lehet ezeket
érvényre juttatni.
Az EU előírja, hogy a veszélyes anyagok bekerülését a vizekbe a
keletkezésük helyén kell megakadályozni. Ezek között a
meghatározott anyagok között nagyon sok növényvédőszer van.
Lehet, hogy az Agrárkamara azt mondja, hogy a gazdák betartják
a jogszabályokat, de a vízügy nem tud mit tenni, ha a vegyszerek
kimérhetők a vízből.
Reagálva Molnár Imre szavaira elmondta, hogy szigorúak a
követelmények, de nem tud minden egyes emberért felelősséget
vállalni, biztosan vannak egyedi esetek.
Elmondta, hogy külföldön a vízbázis-védőterületeken állattartás is
folyik. A tevékenységről szigorú és részletes naplót kell készíteni,
ezzel elejét lehet venni a szennyezéseknek. Monitoringra
természetesen emellett is szükség van, de a folyamatok így
kordában tarthatóak.
Hangsúlyozta, hogy nem sterilt területek létrehozása a cél.
A diffúz szennyezésekkel kapcsolatban 2-3 éve zajlott egy
program, amelynek a keretében észlelő kutakat létesítettek több,
mint 10 különböző területen, amelyek között volt szántó, gyep, de
belterület is. Az kapott adatokat figyelembe vették a tervezés
során. Ami adathiány volt régen, azt itt sikerült monitorozni, az
Igazgatóságon pedig megtekinthetők a mérések eredményei.
A Környezetvédelmi Felügyelőség 2015-ig kitolta a földmedrű
trágyalétározók megszüntetésének határidejét. Így nehezen tudjuk
elérni a jó állapotot.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy komoly munka, amit az EUban mindenhol most végeznek. A tervnek december 22-re kell
elkészülnie, utána jöhet a végrehajtás, ahol ha nem megfelelő
valami, akkor szigorú büntetésekre lehet számítani.
Érdeklődött, hogy milyen szakmai fórumok lesznek a belvízzel
kapcsolatban és milyen lehetőségek lesznek az egyeztetésre.
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Lossos László
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Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
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Molnár Imre
Tiszántúli
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SZÜNET
Vécsei Tibor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
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Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
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Vízügyi Igazgatóság
Bordás Csaba

Hajdú-Bihar Megyei

Elmondta, hogy augusztus végétől indulnak a tematikus fórumok,
amelyek között lesz olyan ami ezzel a kérdéssel foglalkozik.
Elmondta, hogy a konkrét intézkedésekre vonatkozó fórumok
2010-től várhatóak. Most a kereteket rögzítjük.
A tematikus fórumok között lesz olyan ami a belvízzel foglalkozik.
Ennek időpontja és a helyszíne is megtalálható lesz a
www.vizeink.hu -n.
A Víziközmű Szövetség elnökeként elmondta, hogy előző nap a
Szövetség felkérést kapott a Balaton részvízgyűjtő tervének
véleményezésére.
Javasolja, hogy a tematikus fórumok szervezése ne úgy történjen,
mint a mostaniaké, mert ezek egyikre sem kapott meghívást a
Szövetség.
Kifejtette, hogy jó lenne, ha az érdekek ütköztetve lennének. Meg
kell keresni a megfelelő megoldásokat. El kell dönteni, hogy kell-e
a termőföld a víz áráért. Szükséges kialakítani az országos
politikákkal a koherenciát. Meg kell határozni, hogy társadalmi
szinten mibe kerül a víz használata.
Ha a belvizet el kell vezetni, akkor az nagyon drága, éppen ezért
mérlegelni kell ezt a költséget és a gabona piaci árát.
Elmondta, hogy megszaporodott a felszín alatti vizekből történő
öntözések száma, a kivételek már nem csak kis kutakból
történnek. Lényeges szakmai kérdés az öntözés tekintetében,
hogy a felszíni csatornákba betározott felesleges felszíni vizekből
vagy a felszín alatti vizekből történjen.
Elmondta, hogy a VKI határozottan előírja, hogy a vízhasználó
fizesse meg a használat díját.

Elmondta, hogy kettős érzések vannak benne a belvizek
levezetésével – itt tartásával kapcsolatban. Az utóbbi
megvalósításáról nem nagyon tudnak még beszélni.
Kifejtette, hogy tározásnál, azokon a helyeken, ahol a felszíni víz
beleér a talajvízbe, gyorsan bekövetkezik a minőségromlás, és a
tározó gyakorlatilag emésztőgödörré válik.
A halastavakkal kapcsolatban is felhívta a figyelmet arra, hogy
ezek létesítésekor is minimum 2 m-re kell leásni, mert különben a
víz nagyon felmelegszik, ami minőségi problémákhoz vezet és a
halak elpusztulnak.
Sík területen a kis vízmélységgel való tározás problémás.
Reagálva az iméntiekre elmondta, hogy mindez igaz, de nem
szabad elfelejteni, hogy a Nyírségben dombtetőkön erednek a
vízfolyások, amelyek a talajvizet is leviszik. Ezen a területen kis
műtárgyak, medertározók kialakítása lehetséges. Más a helyzet
az Alföldön: itt halastó létesítése megfelelő védelemmel
lehetséges, de az öntözés megvalósítható.
A finanszírozással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy figyelembe
kell venni a tulajdonosok teherbíró képességét is, és ezzel
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Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi
Igazgatóság

kapcsolatban akár jogszabályi kötelmek megfogalmazása is
szükségessé válhat.

Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Uzonyi Imre
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Pontyos Tamás
facilitátor

Válaszként elmondta, hogy az intézkedések tervezésénél
figyelembe vették a gazdasági helyzetet is. Elmondta, hogy amit
be lehetett tenni a keretek közé, az szerepel a tervben. A
megvalósításnál lehetnek módosítások. Emlékeztetett, hogy 6
évente felül kell vizsgálni a tervet.
Elmondta, hogy a VKI megfogalmazza azt a problémát, hogy ha
valaminek aránytalanul nagy lenne a gazdasági költsége, akkor
azt nm biztos, hogy végre kell hajtani.

Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Virág Margit
tervező
Viziterv Environ Kft.
Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség

Molnár Imre
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Ányos József
vezérigazgató

Mindenki egyetértett azzal a kijelentésével, hogy izgalmas és
nehéz feladat lesz az arányos és aránytalan teher
megfogalmazása.
Elmondta, hogy a terv X. fejezetében szó van az összhang
megteremtéséről. Fél éve országos szinten folyik a fejlesztési
ügynökségeken a pályázatok tartalmának felülvizsgálata, hogy
összhangban legyen vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel.
Elmondta, hogy két fajta intézkedés van. Az alapintézkedések a
megfelelő jogszabályi háttér kialakítására vonatkoznak. Ezek
vizsgálata már folyik, hogy az esetleges ellentmondások
kiküszöbölése megtörténjen. Ezen kívül vannak a kiegészítő
intézkedések. Ezek azok, amiket a fórumokon tárgyalunk.
Kiegészítésként elmondta, hogy már a tárcaközi egyeztetések is
elkezdődtek.
Beszélt a területi vízgazdálkodási tanácsok létrehozásáról, és
megjegyezte, hogy ezekben a Víziközmű Szövetség alaptag.

Elmondta, hogy az Országos Vízgazdálkodási Tanácshoz a
problémáknak már egy szintetizált halmaza jut el. Ezért nagyon
fontos, hogy itt helyben jól legyenek pozicionálva a problémák,
hogy fent a döntések jók legyenek.
Elmondta, hogy a VKI egy súlyos következményekkel járó20 éves
program, ezért nagyon fontos, hogy jó irányba induljunk el.
Elmondta, hogy cél az életminőség javulása, amibe beleérti
például a belterületi vízrendezést, a megfizethető vízhasználatot
és még sok mindent, valamint cél még a fenntartható
vízgazdálkodás elérése.
Ányos József iménti szavait kiegészítette azzal, hogy cél még az,
hogy az élő szervezetre, az emberre nézve ne legyenek a jövőben
káros hatások.
Ányos Józsefhez intézte kérdését azzal kapcsolatban, hogy
készülőben van egy rendelet, ami a 2000 fő alatti
kistelepüléseknél az egyedi szennyvíztisztítók kialakítását írná
elő. A kérdés pedig az volt, hogy homokos területen ezzel
kapcsolatban mit tart elfogadhatónak.
Elmondta, hogy a természetközeli szennyvíztisztítás nagyon
problémás, sokkal több gondoskodás kell hozzá, mint a művi

6

VGT társadalmi vitafórum

Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség
Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség
Béres Lászlóné
VKI koordinátor
Tiszántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.
elnök
Magyar Víziközmű
Szövetség

tisztításhoz. Gyakran fel kell újítani, nagyobb területen nem lehet
önfenntartó. Arról nem beszélve, hogy a szakszerű gyűjtés és
kezelés lényegesen olcsóbb is.
Mi a helyzet az egyedi berendezésekkel?

Ömbölynél voltak vizsgálatok erre vonatkozóan. Itt a helyben
elszivárogtatott szennyvízért fizetnek az ivóvíz-szolgáltatónak, aki
a berendezés karbantartását végzi.

Érdeklődött, hogy nem kerül-e nitrát a talajvízbe.

Elmondta, hogy ezekben az egyedi szennyvíztisztító
berendezésekben a vízminőségi paraméterek kis fenntartási
költséggel tarthatók.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
• A fórum legelején szóba kerültek az adathiánnyal és az adatok pontatlanságával
kapcsolatos problémák.
• A Debreceni Vízmű felajánlotta adatait, melyek nyilvánosak, a tervezéshez. A
kitermelés véleményük szerint nem haladja meg a visszapótlódást. A vízművek
kitermelésének korlátozása helyett az egyéni kivételek szabályozását javasolják.
• Elhangzott, hogy a döntéshozókat minden szinten minél előbb be kell vonni a
folyamatba, hogy az intézkedések keresztül vihetők legyenek.
• Jelentősebb vitát váltott ki a mezőgazdaság, mint diffúz szennyezőforrás. Ezzel
kapcsolatban elhangzott, hogy a gazdák a jogszabályokat betartva gazdálkodnak, de
mégis kimérhetők a szennyező anyagok a vizekből. Lehet, hogy ez múltbéli hatás
eredménye.
• Szintén kiemelkedő téma volt a belvízelvezetés és a vízvisszatartás kérdése. Egyes
vélemények annak adtak hangot, hogy a csatornák funkciója nem egyeztethető össze
az ökológiai igényekkel, míg mások a kompromisszum mielőbbi megtalálását
szorgalmazták.
• A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatban szóba került, hogy az öntözéseket a
visszatartott vizek felhasználásával meg lehetne oldani. Problémaként merült fel
azonban, hogy sík vidéken nehéz kis mennyiségű vizet tározni.
• A vízvisszatartás kapcsán elhangzott, hogy a mezőgazdaságból élők megélhetését, a
termőföldet nem szabad veszélyeztetni.
• Többször elhangzott, hogy az érintett feleknek meg kell találniuk a közös hangot és
az optimális megoldásokat.
• Ezen a fórumon is szóba kerültek a finanszírozási és a jogi szabályozási problémák
és hiányosságok.
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•

A szennyvíztisztítással kapcsolatban a résztvevők megtudhatták, hogy a
természetközeli tisztítás nehézségekkel jár, azonban az egyedi tisztítóberendezéses
szennyvízkezelés valóban működik és megfelelő tisztítást biztosít.
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