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Emlékeztető
Esemény: A Körösöket és a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási
Rendszert (TIKEVIR) érintő intézkedési javaslatok a vízgyűjtőgazdálkodási tervekben
Dátum: 2009. 09. 03.
Helyszín: Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház
5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.
Levezető: Sátor Balázs
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Szabó János (KÖRKÖVIZIG), Lúczi Gergely (KÖRKÖVIZIG)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (29 fő)
Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10:00 – 10:05 Megnyitó
10:05 – 10:10 Köszöntőt mond Bak Sándor a Körös-Vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója
10:10 – 10:25 A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat
keretében tervezett fejlesztések bemutatása.
Előadó: Szabó János KÖR-KÖVÍZIG
10:25 – 10:40 A Körös-völgy vízminőségi és ökológiai problémái és az
állapot javítását célzó intézkedési javaslatok bemutatása.
Előadó: Lúczi Gergely KÖR-KÖVÍZIG
10:40 – 11:30 Az intézkedési javaslatok megvitatása a tervezők, meghívott
szakértők és jelenlévők részvételével.
11:30 – 11:40 Kávészünet
11:40 – 12:55 A vita folytatása
12:55 – 13:00 A fórum zárása
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:
ELŐADÁS
ELŐADÁS
Krizsán József
Szolnoki Főiskola

Szabó János (KÖRKÖVIZIG)
Lúczi Gergely (KÖRKÖVIZIG)
Érdeklődött, hogy a Hortobágy-Berettyón milyen rendszeresen
folynak minőségi vizsgálatok. Az adatokhoz hol lehet hozzáférni?
A Mezőtúron áthaladó szakaszára egy három variációt tartalmazó terv
készült, amelynek a vitáján részt vett. Több szempontból sem ért
egyet a tervvel, ezért készített egy alternatív tervet, amit szívesen
rendelkezésre bocsát. Ez egy gazdaságilag is kedvezőbb alternatívát
tartalmaz, ami után az önkormányzat nem biztos, hogy érdeklődik.
Fontosnak tartja a helyzet megváltoztatását. Többször végzett
különböző vizsgálatokat a Peresen, ezeket is szívesen rendelkezésre
bocsátja. Kidolgozták a Peres átöblítő rendszerét is: egy szélkerék
megépítésével oldanák meg a vízemelést, így amikor szél van, az
átöblítés megtörténik.
2013 utánra Baden-Württemberg vezetése előirányozta, hogy a Duna
vízgyűjtőjére legyen egy kiemelt terv. Folyik a lobbi, hogy a Tisza is
kapcsolódjon ehhez a projekthez, a cél az, hogy ugyanolyan súllyal
szerepeljen, mint a Duna. A vajdasági konzul vállalta, hogy
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összefogja az egész folyamatot. A párbeszéd kialakulása érdekében
szívesen a VIZIG-ek rendelkezésére áll.
Válaszolva Krizsán József kérdésére elmondta, hogy a vízminőség
monitorozására meghatározott program van, az eredményeket pedig
megkeresésre rendelkezésre adják. A Hortobágy-Berettyón évente
néhányszor mérnek, az eredmények pedig rendszeresen frissülnek az
Igazgatóság honlapján, ahol vízborítottsági adatok is hozzáférhetőek.
Sokszor felmerül, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és az
általános vízgazdálkodás céljai milyen mértékben fedik egymást. Erre
a kérdésre nagyon jó példa a TIKEVIR, ugyanis a vízátvezetésnek a
szolgáltatási (öntözés) célokon kívül vannak ökológiai (élőhelyek
vízellátottságának javítása) céljai is. A lényeg, hogy a
vízgazdálkodási célú megoldás ne legyen ellentmondásban a VKI
céljaival, vegye figyelembe az ökológiai szempontokat is. A
Körösökben kevés a víz. A VGT célja a jó ökológiai állapot elérése,
amelyhez a TIKEVIR-en keresztül megvalósuló vízpótlás jó alapot
nyújt.
Az üzemeltetési kérdés komplikáltabb, mivel világosan szét kell
választani a költségeket és azok viselőit. Az öntözési szolgáltatásért
fizetni kell, de a csak az ökológiai célú vízpótláson felüli költségeket
– tehát ha nincs ellentmondás, az gazdaságilag is kedvezőbb.
A védett területek esetében nincs lehetőség a határidők kitolására.
2015-ig el kell érni a jó ökológiai állapotot, vagy legalább el kell
indítani azokat az intézkedéseket, amiknek a hatása ugyan később
jelentkezik, de a cél eléréséhez szükségesek. Főként 2013-tól van
lehetőség új projektek indítására EU-s forrásokból.
Elmondta továbbá, hogy a költségmegtérülés vagy a szennyező fizet
elvének alkalmazásakor figyelembe kell venni a fizetőképességet, és
biztosítani kell bizonyos türelmi időt. Megjegyezte, hogy a terv sok
tekintetben koncepcionális jellegű, így lehetőséget ad az alaposabb
megfontolásra és a felkészülésre a terv későbbi ciklusaiban történő
intézkedésekre.
Elmondta, hogy a területen jellemző a rizstermesztés, amely egy
speciális „műfaj”. Az öntöző és a lecsapoló vizek ugyanabban a
víztérben mozognak. Ez igen nagy gondot okoz, és ritkán van alkalom
erről beszélni is, pedig fontos lenne a vizek szétválasztása.
A holtágak elhalnak, ha nincsenek bekapcsolva az élő vízfolyásba.
Gazdálkodóként elmondta, hogy a terv sok mindent hárít a szektorra,
azonban ezek csak elméleti lehetőségek, mivel kevés támogatás
igényelhető rájuk. Gond továbbá az is, hogy a földhasználó és a
tulajdonos 80%-ban nem ugyanaz. A gazdálkodó érdeke, hogy
legyenek működő művek, amelyek a vízellátást a megfelelő vízszint
mellett biztosítják. Ma ezek a művek sajnos használhatatlanok.
A szennyvízterheléssel kapcsolatban elmondta, hogy hiába várt
mindenki folyamatos javulást, a bevezetések miatt rossz a vízterek
minősége.
Elmondta, hogy az egész vízgyűjtőt egységben kell kezelni, mert
lokálisan nem oldhatók meg a problémák. Örül ennek a folyamatnak,
de sajnálja, hogy ilyen kevesen vesznek részt és, hogy nem megfelelő
a felkészültség sem.
Elmondta, hogy ennek a fórumnak azt a célt kellene szolgálnia, hogy
a természetvédelmi szakemberek és az önkormányzatok is
elmondhassák a véleményüket.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Körösök esetében mesterségesen
próbáljuk meg biztosítani a jó ökológiai állapotot. A vízátadó

2

VGT társadalmi vitafórum

Krizsán József
Szolnoki Főiskola
Lúczi Gergely
KÖRKÖVIZIG

Körösparti János
HAKI

Simonffy Zoltán
MTA Vízgazdálkodási
Kutatócsoport
BME Vízi Közmű és
Környezetmérnöki Tanszék

pontokon meg tudjuk javítani a vízmennyiséget, és szerencsére a VKI
is támogatja a TIKEVIR-t.
A szennyvízbevezetés azonban leronthatja a jó kémiai állapotokat.
Gondolni kell arra is, hogy általában másodfokon tisztítjuk a
szennyvizeket. Szükség lenne a tápanyageltávolítást biztosító a
harmadfokú tisztításra is, de ez már nem biztos hogy találkozik az
önkormányzatok álláspontjával. Meg kell vizsgálni, hogy a
holtágrendszer vízpótlása jó megoldás-e, és valóban a javulást
szolgálja.
Mivel önkormányzati tulajdonú területekről van szó, különösen
sajnálja, hogy nem ismerheti meg az érintettek álláspontját. Így meg
kell nyugodni, hogy jó az, amit elgondoltak a tervezés során, de
reméli, hogy jönnek még észrevételek a honlapon.
Megköszönte Krizsán József felajánlásait.
Mesélt a Hortobágy-Berettyó mezőtúri szakaszáról, és elmondta,
hogy egy lepkegyűjtő is figyeli a területet, aki eddig 5 olyan lepkefajt
talált, ami Magyarországon még nem fordult elő.
Elmondta, hogy a holtágak vízpótlásának több fokozata van: Van
olyan, hogy nincs vízforgalom, mivel a műtárgyak hiányoznak, a
következő fokozat a víz bevezetése, ennél egy fokkal jobb, ha ki is
tudjuk vezetni a vizet. A legjobb megoldás, ha a vízpótlás gravitációs
úton történik.
A Peresi-holtág vízpótlásának biztosítására, úgy mint a Szarvasi
holtág esetében nem áll rendelkezésre duzzasztómű, itt csak a
gravitációs mód lehet a megoldás. Az üzemi vízszint
meghatározásánál azonban figyelembe kell venni az esetleges
belvizeket is.
Két érdekcsoport, a halászok és a mezőgazdászok védelmében szólalt
fel. A haltermelők többnyire szennyezőként vannak emlegetve a
tervekben. A baj az, hogy nincs különválasztva az intenzív és az
extenzív termelés. Való igaz, hogy az intenzív terhelés
tápanyagtöbbletet jelent, azonban az extenzív gazdálkodás a vizek
minőségét javítja. A mezőgazdasággal kapcsolatban az szerepel a
tervben, hogy sok kemikália forrása, és szennyezi a vizeket. Az
elmúlt években a műtrágya felhasználása csökkent. Nincsenek
megfelelő vizsgálatok az állítások igazolására, így nem lehet ilyen
kategorikus kijelentéseket tenni.
Meg kell vizsgálni az illegális szennyvíz- és ipari víz bevezetéseket
is.
A Körös-völgy vízpótlásával kapcsolatban elmondta, hogy a Tiszán
tervezett Csongrádi, vagy a Bökényi vízlépcsőt is figyelembe kell
venni, azok esetleges hatásait fel kell mérni, a műszaki lehetőségekkel
együtt.
A halászati tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy az
oldaltározós jellegű halastavak esetében a VGT szempontjából az a
fontos kérdés, hogy a leeresztéskor történik-e szennyezés. A
halgazdálkodás nem ronthat a befogadó minőségén. Fontos a jó
tógazdálkodási gyakorlat kialakítása, aminek a VKI szempontjából
fontos kritériuma, hogy a halgazdálkodás nem ronthat a vizek
minőségén. A víztestként kijelölt oldaltározós halastavak vízminőségi
követelményét a hasznosítás szabja szabja meg. A völgyzárógátas
tározók és a holtágak esetében a természetes vízi halászatról van szó ,
és lényegesen szigorúbb szabályokra van szükség. Az FVM-mel
jelenleg folyik az egyeztetés egy új kritérium rendszer kidolgozása
érdekében.
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A vizek terhelésével kapcsolatban a feldolgozott adatok alapján
elmondható, hogy dombvidéken főként az erózió miatt rengeteg
vízfolyás nem éri el a jó minőségi állapotot. Síkvidéken ugyanakkor a
belvizek bevezetésével együtt bejutó tápanyagok terhelik leginkább a
vizeket. Ezt a belvízelvezetési gyakorlat módosításával
(vízvisszatartás), illetve szűrőmezők kialakításával jelentősen lehetne
csökkenteni. Jelentős terhelést okoznak a szennyvízbevezetések is, a
szennyezésekért síkvidéken mintegy 50%-ban tehetők felelőssé, a
másik 50%-ot az ún. diffúz szennyezés jelenti.
A belvizek minőségére vonatkozóan voltak vizsgálatok?
Konkrétan a belvizekre nem, de a befogadókat vizsgálták. Ezek
eredményei az országos adatbázisban megtalálhatók.

Elmondta, hogy az előadás általános jellegű volt, a benne felsorolt
problémák nem prioritási sorrendben szerepeltek.
A mezőgazdasági eredetű szennyezések lökésszerűen jelentkeznek.
Megjegyezte továbbá, hogy szükség lenne a Bökényi duzzasztóra,
azonban jelenleg műszakilag nem alkalmas funkciója ellátására.
Elmondta, hogy készül a Csongrádi duzzasztó megvalósíthatósági
tanulmánya. Ebben szerepel feltételként a Bökényi is.
Gazdasági okai vannak, hogy a Bökényi duzzasztó nem került be a
TIKEVIR fejlesztési pályázatába. Mivel öntözési igények nem
jelentkeznek, Bökény elvesztette a jelentőségét.
A Szarvasi-holtágba illegálisan bevezetett szennyvizekkel
kapcsolatban elmondta, hogy ezek egybeesnek a jelentősebb
vízmozgások idejével.
Megjegyezte, hogy nem csak a műtrágyával vannak gondok,
problémát okoz a magas sóterhelés is, ezáltal a vizek öntözésre
alkalmatlanná válnak. A Dögös-Kákafoki-csatornának a Szarvasiholtág a befogadója, azonban az onnan érkező belvizek nem
alkalmasak öntözésre.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az illegális tevékenységek felmérése
folyik.
Elmondta, hogy nem minden esetben a jelenlegi mezőgazdasági
tevékenység a felelős. Akkumulálódó folyamatokról van szó. Ma az
átlagos kihelyezett N-hatóanyag átlagosan 100 kg/ha, a
rendszerváltás előtt azonban akár a 200kg/ha-t is meghaladta. Ez a
nagy többletmennyiség felhalmozódott és a belvizekben
visszamosódik.
Hangsúlyozta, hogy nem vádolja a tervezés a mezőgazdaságot.
Ésszerű intézkedéseket próbálnak megvalósítani.
Elismeri, hogy a mezőgazdaság jelentős szennyezőforrás, de itt
hosszú távú folyamatokról van, amiket a talaj kötöttsége is nagyban
befolyásol. Ma ugyan kisebb a műtrágya felhasználás mértéke,
azonban a területi eloszlás is megváltozott. Nincsenek védősávok a
mezőgazdasági területek és a vízpartok között. Az agrárkörnyezetvédelmi programban kevesen tudnak részt venni és a
tulajdonviszonyok is rendezetlenek. Az állattartás csökkent, a
feltételei is szigorodtak. A mezőgazdasági eredetű szennyezésekkel
mindenképpen hosszú távon kell számolni. Sajnos az ökológiai
gazdálkodás is csak lassan terjed.
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Elmondta, hogy amikor az FVM-et megkeresték, akkor ők régi
beidegződések szerint azonnal felháborodtak, és a
szennyvízbevezetésekre hárították a felelősséget. A monitoring
azonban bebizonyította, hogy nem csak erről van szó. A bizonyítható
tények megismerése után kompromisszum van születőben.
Javaslatot teszünk azokra a területekre, ahol művelési mód vagy
művelési ág váltásra van szükség (vagy esetleg csak kisajátítással
lehet megoldani a kérdést).,Az intézkedési javaslatokat be kell vezetni
az agrártámogatási rendszerbe.
A teljesítési határidő közelsége miatt felgyorsultak az események.
Azonban tudomásul kell venni, hogy hosszú folyamatokról van szó.
Csatlakozik az imént elmondottakhoz. Elmondta, hogy négyféle
vízvédelmi területet különböztetnek meg: : az erózió-, a nitrát- és a
belvízérzékeny területeket, valamint a vízfolyások melletti vízvédelmi
sávokat. A koncepció lényege, hogy a a vizek védelme hatékonyan
biztosítható legyen, anélkül, hogy jelentősen módosítani kellene a jó
mezőgazdasági gyakorlat szabályait.
A szabályozásnak vannak kötelező és önkéntes elemei is.
Kisajátításra csak akkor fog sor kerülni, ha más megoldás nem lesz.
Megjegyezte, hogy a jelenlegi gazdasági szabályozás ellentétes a
vízvédelmi elvekkel. A csatornáknak akkor jó a minősége, ha mozog
bennük a víz. Azonban, ha minden vízmozgatásért fizetni kell, akkor
az érintettek meggondolják, hogy tegyenek-e bármit is. Az új
szabályozásnak tartalmaznia kell a minőségi előírásokat és a források
biztosítását. Amíg ez nem készül el, a vizek elposványosodnak,
elhínárosodnak, és ennek az árát később kell megfizetnünk.
Elmondta, hogy a csatornák külön műfajt képviselnek: mivel ezek
mesterséges rendszerek, és meghatározott funkciójuk van. Ezek
esetében az általános jó állapot helyett csak egy ún. jó potenciál
elérését célozzuk meg, ami azt jelenti, hogy a figyelembe kell venni a
vízfolyás célját, ugyanakkor lehetőleg a megtelepedett ökoszisztémát
ne rontsuk le. A természetes vízfolyásoknál az eredeti állapot
visszaállítása a cél, de nem minden áron: a társadalmi igényeket is
figyelembe kell venni.
A nemzeti parkok az egykori völgyeket, vízjárta medreket és az
összes rendszert a természet deformitásaként élték meg. El kell
fogadnunk, hogy ne akarjunk jobbat tenni egy adott funkcióra kitalált
objektum esetében. A cél, hogy úgy avatkozzunk be, hogy az adott
funkció ne csorbuljon, de maradjon vízfolyás is. Ez egy komplex
gondolkodást igénylő feladat.
Arra a kérdésre, hogy a duzzasztás okoz-e valamilyen negatív
változást elmondta, hogy változás mindenképpen várható, azonban
mérlegelni kell, hogy az milyen eredménnyel és szolgáltatással jár. A
duzzasztást nem pusztán mérnöki szemmel kell nézni. Szerencsére
már folyamatban van a szemléletváltás e tekintetben.
Elmondta, hogy a Nemzeti Parknál nem merült fel, hogy a csatornákat
természetessé tegyék. Csupán annyi a kérésük, hogy ne szigorúan
trapéz szelvényűek legyenek és a vizek tározása ne a csatornákban
történjen: itt csak az ökológiai vízigény maradjon.
Kérdezte, hogy a nemzeti parkok hol látják a mesterséges rendszerek
hasznát?
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Válaszolva a kérdésre elmondta, hogy alacsony a Hármas-Körös
vízszintje, és a vízpótlásnál hosszú távon mindenképpen hasznosak
lehetnek a mesterséges rendszerek.
Elmondta, hogy a KMNPI területén lévő vízfolyások között már nincs
természetesnek mondható, „köszönhetően” a vízszabályozásoknak. A
mesterséges rendszerek közül legnagyobb a Hármas-Körös és a
kapcsolódó holtágak.
A mentett oldali holtágak vízellátását jelen állás szerint, csak
duzzasztás útján lehet biztosítani. A Hármas-Körösön az árvédelmi
töltéseken kívül a békésszentandrási duzzasztómű a legnagyobb
létesítmény.
A Hármas-Körös hullámterében mintegy 10 db szentély típusú holtág
található,. A duzzasztó feletti holtágak vízjárásában mérhető a
mesterséges beavatkozás - nyár végén is található bennük víz - a
duzzasztó alatt nincs pozitív hatása az emberi tevékenységnek. a
KMNPI eddig kettő darab holtág mesterséges vízpótlását oldotta meg.
A duzzasztó üzemelésének fontos kérdése a hosszirányú átjárhatóság
biztosítása, a jelenleg meglévő hallépcső nem látja el funkcióját, ezért
szükség lenne egy másik, a területen lévő vízi makrogerinctelenek és
a halak ökológiai igényéhez alkalmazkodó megkerülő csatornás
"hallépcső" kialakítására. A jelenlegi állapot szerint a duzzasztás nem
szüntethető meg, hiszen így biztosítható a hullámtéren (nagyvízi
meder) kívüli holtágak vízellátása.
A mesterséges csatornák a NP szempontjából nem igazán hasznosak,
mivel elvezetik a helyben keletkező vizeket, lecsapolják a természetes
vizes élőhelyeket, stb.
A debreceni résznél a HNP területét nem érinti. A Nemzeti Park
mindennek örül, ahol plusz vizek vannak.
Az elmondottakból az derül ki, hogy a TIKEVIR fő elemeivel
kapcsolatban nem merülnek fel természetvédelmi problémák. A
TIKEVIR a Körösök rendszeréből hiányzó vízmennyiség pótlásával
hasznosan járul hozzá az ökológiai állapot javításához. Fontos, hogy a
működése közben ez az elv ne sérüljön. Ez egyben a prioritások
megváltozását is jelentheti. A főként öntözési célú vízátvezetés – az
öntözési igények visszaszorulásával és az ökológiai követelmények
erősödésével – jelenleg már inkább ökológiai célokat szolgál.
Megjegyezte, hogy a Nemzeti Parknál sok csatornát betömtek, mivel
nem örülnek annak, ha a vizet elvezetik.
Elmondta, hogy a mentett oldali terülteken az ökológiai vízszint
néhány esetben hibásan lett megállapítva. Mindenképpen felül kell
vizsgálni, mert vannak olyan holtágak, mint például a Túrtői-holtág,
ahol az ökológiai vízszint a meder alatt van.
Az ökológiai vízkészlet nagyon neuralgikus pontja a társszakmáknak
is. A fogalom megjelent a természetvédelmi törvényben, de
semmilyen paraméter nem lett rendelve hozzá. Az érték
megállapítására a természetes vízfolyások legkisebb vízszintjének a
75%-át vették. Régen ezt mederben tartandó élővíznek nevezték.
A vízszintek idősorosan nyilván vannak tartva, de az 50 éve a
mederben tartandó élővízre megállapított érték nem biztos, hogy ma
is megállja a helyét. A vízigény azonban cm-ben és sebességben
mérve is különböző. Ennek a témának a kutatása már egyszer
elkezdődött, azonban pénzhiány miatt leállt, de bármikor
újraindítható.
Elmondta, hogy a térségben a természetvédők számára nincs
felesleges víz, nem akarják elvezetni a vizet. A csatornák betemetése
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a Hortobágyra volt jellemző, főként azokon a területeken, ahol a
rizstermesztéssel próbálkoztak.
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