VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés és a természetvédelem
kapcsolódásai: intézkedések és feladatok
Dátum: 2009. 09. 08.

Esemény:

Helyszín: Hotel Ében
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 15-17.
Levezető: Sátor Balázs
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Dr. Tombácz Endre (Öko Zrt.), László Tibor (Öko Zrt.), Magyar Emőke
(Öko Zrt.)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (70 fő)
Napirend: 9:30 – 10:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10:00 – 10:05 Megnyitó
10:05 – 10:15 Dr. Tombácz Endre: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésről
általában
10:15 – 10:30 László Tibor: Védett természeti területekkel kapcsolatos
általános problémák és általános szempontok az intézkedések tervezéséhez
10:30 – 10:50 Magyar Emőke: A nem védett területekre vonatkozó egyedi
intézkedések, azaz a további intézkedések várható hatása a védett területek
állapotára
10:50 – 11:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével: Védett természeti területek és a vízgyűjtő-gazdálkodás
tervezés kapcsolata, általános problémák meghatározása, általános
szempontok megvitatása
11:50 –12:05 Kávészünet
12:05 – 13:05 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével: A védett területekkel kapcsolatos egyedi intézkedések
megvitatása (feltárás, kezelési, fenntartási tervek; vízhasználat korlátozás;
megszüntetés, vízpótlás)
13:05 – 14:00 Ebédszünet (büféebéd a helyszínen)
14:00 – 15:30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével: Egyéb intézkedések (ártéri/hullámtéri intézkedések, mederrehabilitáció stb.) hatása a védett területek állapotára
15:30 – 15:45 Kávészünet
15:45 – 16:50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével: Természetvédelmi és vízvédelmi célok összhangjának
megteremtése, következtetések, ajánlások a továbbtervezéshez
16:50 – 17:00 A fórum zárása
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:

ELŐADÁS
ELŐADÁS
Molnár Imre
TIKÖVIZIG
László Tibor

Dr. Tombácz Endre (Öko Zrt.)
László Tibor (Öko Zrt.)
Feltette a kérdést, hogy az ökológiai vízbiztosítás igénye és a szikes
tavak és holtágak problémái mennyire függenek össze.
Az előadásban említett intézkedések a szikes tavak fenntartását
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szolgálják. Javasolta, hogy térjenek vissza később erre a kérdésre.
Az ökológiai folyosó, mint fogalom jogilag nem létezik. Ennek
megfelelően kell kezelni.
Tisztában vannak vele, de nem tudták aprópénzre váltani ezt az
igényt.
Magyar Emőke (Öko Zrt.)
Az ökológiai vízigény biztosításánál nem érti, hogy mi az intézkedés
a szikes tavak esetében, hiszen lehet, hogy ezek időszakos és a
talajvízzel összefüggő dolgok. A természetvédelmi intézkedések
sosem egy klasszikus intézkedéscsoportra bonthatók le.
Az előadásban nem direkt intézkedések lettek felsorolva, csak a
kiemelt ügyek. Ezek különböző intézkedési csomagokban jelenhetnek
meg, nem önálló intézkedésként.
Megjegyezte, hogy ha jobban kifejtjük a prioritásokat, akkor a
vízpótlás még nagyobb beavatkozást jelent.
Ha egy területet nézünk, akkor ott számos intézkedés megjelenik. De
lehet, hogy van olyan intézkedés is, ami egyszerre több víztestre is
hatással van.
A szövegben a mederrehabilitáció kapcsán szerepel olyan
megfogalmazás, hogy „az oda nem illő növényzet”. Ezt pontosabban
kellene megfogalmazni, mert a különböző szakmák mást érthetnek ez
alatt. Véleménye szerint a hajózást nem a VKI keretein belül kell
tárgyalni, de olyan mértékig szerepelhet a tervben, hogy az
intézkedések ne veszélyeztessék azt.
Elmondta, hogy lehet pontosítani a megfogalmazáson. Szívesen
veszik az ilyen jellegű észrevételeket is. Az oda nem illő növényzet
kérdésével kapcsolatban elmondat, hogy első körben a kotrásnál
mindent eltávolítanak, azonban hangsúlyozta, hogy ez sem mélyítést,
sem szélesítést nem jelent. Szükség van az elején valamiféle
rendezésre, hogy a későbbi beavatkozások hatékonyabbak legyenek.
A part menti növényzet rendezése szelektív irtással valósulhat meg
oly módon, hogy figyelembe kell venni, hogy mi illik oda vagy mi az
invazív.
A hajózással kapcsolatban elmondta, hogy azért került bele a tervbe,
hogy valamilyen mértékben expresszív módon megjelenjen. A VGT a
VKI alapján rögzíti, hogy az eddigi gyakorlatot felül kell vizsgálni és
az ökológiai igényeket figyelembe kell venni.
Kérdezte, hogy nem tudunk-e elképzelni olyan beavatkozásokat,
amelyek ökológikussá tennék a kikötőket.
De, pont erről van szó.
Véleménye szerint jobban kellene hangsúlyozni az ökológiai
szempontokat.
Szerinte nem szerencsés az a megfogalmazás, hogy ökológiai
szempontok a hajózásban, mert így olyan, mintha a hajózási
problémákat is belevennénk a VGT-be.
A magánvéleményét tolmácsolta: a leírt szövegeknél ellentmondás
van a célkitűzések meghatározásánál. Úgy gondolja, hogy nincs
teljesen összhangban a szerződés – ami szerint a konzorcium dolgozik
– a leírtakkal. (Idézett a Preambulumból.)
Elmondta, hogy a Preambulum alapján végzi a konzorcium a munkát.
Fontos rész az, hogy mit sorolunk erősen módosítottnak és ennek
alapján hogyan érjük el a jó ökológiai potenciált. Ennek vizsgálatánál
azt kellett figyelembe venni, hogy mik azok a problémák, amelyek
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Az ökológiai hálózat egy olyan meghatározás, amely nem elég a
védelemhez. 2015-re kell a kiemelt programokra vonatkozó
intézkedéseket elindítani. Ahol a védett területek állami kezelésben
vannak, ott van esély a megvalósításra, de a magántulajdonok
esetében nem lehet látni az előrelépési lehetőséget. Az ex-legék
esetében szinte lehetetlen a jogi védelem, az eljárások sokszor le sem
folytathatók a tulajdonviszonyok miatt. A védelmük is nehéz, hogyan
fogjuk az intézkedéseket végrehajtani? Aggódik ezekért a területekért.
A jogi szabályozással kapcsolatos intézkedésekkel egyet ért, de volt-e
vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a többi intézkedés mennyire
valósítható meg a jelenlegi rendszerben. Véleménye szerint a mostani
szabályozás nem elég az intézkedések végrehajtásához. Komoly jogi
összhangra van szükség.
A felvetés alapvető. Elmondta, hogy a természetvédelmi, illetve a
Natura2000-s területekre vonatkozóan nem tettek jogszabálymódosítási javaslatot csak az engedélyek felülvizsgálatát illetően.
A jogszabályi kérdésekkel kapcsolatban elmondta, hogy szem előtt
kell tartani, hogy a VGT-nek jogi alapja lesz: rendeletben fogják
kihirdetni. Ha valaki látta már az országos tervet, akkor az tudja, hogy
a VKI-t Duna-medence szinten kell megvalósítani. Tehát nemzetközi
szinten is történnek beavatkozások.
Kérte, hogy ha van konkrét javaslat a jogszabályok módosításával
kapcsolatban, akkor azokat küldjék meg.
Elmondta, hogy az ex-lege területek nem szerepelnek a VKI-ban, ott
minimumként csak a Natura2000 és a madárvédelmi területek vannak
feltüntetve. Így több lehetséges forgatókönyv is elképzelhető.
Kihúzhatjuk ezeket a területeket a VGT-ből, bár ezt nem szeretné.
Lehetne hozni olyan intézkedéseket, amikre magánemberként is
lehetne forrásokat szerezni, vagy el kell érni, hogy minél több védett
terület kerüljön állami tulajdonba. Széles a lehetőségek palettája, de
mindenképpen olyat kell beírni a tervbe, amit meg is tudunk
valósítani.
Elmondta, hogy készül egy szabvány a kisvízfolyásokkal
kapcsolatban, ami segítheti a tervezők munkáját. A jelenlegi fázisban
még a jogszabályi hivatkozások is szerepelnek.
Elmondta, hogy a módosított víztesteken is vannak Natura2000
területek, amik azért lettek ott kijelölve, mert nem volt pénz a
fenntartásra és így kialakult egy olyan ökoszisztéma, ami alapjául
szolgálhatott a kijelölésnek. Ha az erősen módosított víztesteknek
megfelelő intézkedéseket hozunk, akkor sérülhetnek a kijelölés
alapját képező értékek, ami konfliktushoz vezet.
Jelenleg a belvízcsatornák esetében fenn áll az a probléma, hogy nem
vezetik el a vizet. A gazdák szeretnék ezt a funkciót helyreállítani,
ugyanakkor a természetvédelem nem: ez is jelentős konfliktus. Felül
kellene vizsgálni a rendszert, azt, hogy hol van szükség még az
eredeti funkciók meglétére és ehhez mérten kell kialakítani a
prioritásokat és az intézkedéseket.
Elmondta, hogy nagyon fontos az intézkedések között a vízjogi
engedélyek felülvizsgálata. A Nemzeti Park működési területén a
legnagyobb gondot a vízhiány okozza.
Véleménye szerint a mostani hatósági engedélyek nem alapozzák meg
az intézkedéseket. Ezeknek a problémáknak a VGT-n kívül is ki
kellene derülniük, de sajnos ez nincs így.
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Sok az illegális vízkivétel, ami a pontos vízmérleg meghatározását
nem teszi lehetővé. Így hogyan lehet erre alapozni a tervezést? Új
vízhasználati etikára lenne szükség.
A mederben hagyandó, ökológiai vízigény megállapításánál fiktív
lefolyási tényezővel számoltak: ez is felülvizsgálatra szorul.
Kérdezte, hogy mikor lesz a tervhez költségvetés, hogy tudjuk, hogy
mit tervezhetünk.
Elmondta, hogy van jogi megoldás, csak nem működik: a
vízgazdálkodási társulások. Véleménye szerint tájgazdálkodási
társulásokra van szükség. Az engedélyek nincsenek végigkottázva.
Óriási érdekellentétek vannak, a társulásoknak kisebb területen
kellene működniük, a gazdákhoz közelebb. A csatornák
működtetéséből is óriási problémák vannak. A gazdálkodók abban
érdekeltek, hogy a vizes élőhelyeket megszüntessék, mert így kapnak
támogatást. Rendezni kell ezeket a kérdéseket, mert hatalmas
problémák vannak.
Elmondta, hogy nem elég a jogi szabályozás, az összhang, a jó
gyakorlat kialakítására is szükség van különböző szinteken. Szakmai
összefogásra van szükség, és ezt kell szorgalmazni közigazgatási
szinten is. Beszélnünk kell arról, hogy 2015-ben mit fogunk olyan
célnak tekinteni, aminek a megvalósításával azt mondhatjuk, hogy jó
irányba mennek a folyamatok. Honnan vegyék a tervezők ezt a
célállapotot?
Feltette a kérdést, hogy lehet-e országosan egységes prioritásokat
megfogalmazni, mikor hatalmas területi különbségek vannak. Ez az
ellentmondás hogyan lesz feloldva?
Egy konkrét feladat megoldására kérte a tervezőket: Adott két
állóvíztest: az egyik természetes, de nem tartozik a Natura2000
területek közé, a másik mesterséges, de oda tartozik. Ez utóbbin 19
védett faj található, az egyik európai jelentőségű. Ebben az esetben
melyik víztestnél beszélünk jó ökológiai állapotról és melyiknél
ökológiai potenciálról?
A felmerült kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a belvízelvezetés
problémája a mezőgazdasági tematikus fórumon egyértelműen előjött.
A mezőgazdaság multifunkcionalitását előtérbe kell helyezni. A
csatornák esetében figyelembe kell venni a vízelvezetési igényeket is,
de a vízvisszatartás elősegítését is szem előtt kell tartani. Ezek
értelmében változhatnak a paraméterek és a funkció. A VGT az ezzel
kapcsolatos feladatokat azonban nem tudja rögzíteni, csak a
szempontokat, amik beépíthetők a finanszírozási rendszerbe.
A védett és védelemre jelölt területek esetében figyelembe kell venni,
hogy milyen ezek állapota és milyen viszonyban vannak az
igényekkel. A VKI ugyanis nagyon határozott: Azt az állapotot kell
biztosítani, ami a védetté nyilvánításkor szempont volt. A határidő
pedig rövid.
Az engedélyezéssel kapcsolatban meg kell nevezni a sarokpontokat,
hogy milyen típusú korlátok kellenek. Ezekről konkrétumot még
nagyon nehéz mondani.
A vízkészletek értékelése egy többlépcsős rendszer, amelynél
figyelembe veszik az augusztusi kisvíz értékét és, ahol jól mérhető az
ökológiai vízkészletet is. Ezt vetítik azután a többi víztestre is. A
számadatok nem olyan pontosak, hogy most szerepeltessük a VGTben. Nem akarunk bajt a megbízhatatlan adatok miatt.
Elmondta, hogy a prioritások kérdése az előző napon is előkerült.
Azonban minden vízhasználatnál előfordulhat olyan szituáció, ahol ez
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a sorrend megkérdőjelezhető. A VGT lehetőséget ad arra, hogy a
törvényi prioritásoktól eltérjünk.
Vízkészlet-gazdálkodási kérdésekben fontos a lépték problémája.
Látni kell egy-egy terület vízkészlet-gazdálkodását és erre kell a
lokális problémákat ráépíteni, de nem szabad elfelejteni, hogy nincs
feltétlen kapcsolat a lokális és a regionális problémák között.
Országosan egységes prioritásokat nem lehet meghatározni csak az
előadásban felsorolt szempontok szerint.
Nem csak a kisvízfolyásokkal kapcsolatban van szükség jó
gyakorlatra, hanem a többi vizünkkel is. Van amire készült már anyag
és van, ami egyeztetés alatt áll.
Elmondta, hogy a támogatási rendszerekkel kapcsolatban meg kell
vizsgálni, hogy van-e köztük összhang. Sok esetben sajnos nincsen. A
jelenlegi költségvetési ciklusban kiosztható pénzek nagy részét már
elköltötték, forrásokhoz a következőben, 2013 utáni időszakban lehet
jutni. A terv 8.3-as táblázata részletesen tartalmazza a kérdéssel
kapcsolatos intézkedéseket és javaslatokat.
A területi vízgazdálkodással kapcsolatban a társulásoknál fontos
szabályozásra van szükség, hogy megfelelően működjenek a dolgok.
Molnár Imre felvetésével kapcsolatban kérdezi a nemzeti parkok
munkatársait, hogy mi a véleményük, mert ő nem tud válaszolni a
kérdésre.
Ki kell számolni, hogy az előírt intézkedés pénzösszegben kifejezve
mennyit ér és ezt össze kell vetni az ökológiai igény pénzösszegben
kifejezett értékével. Ez alapján eldönthető, hogy gazdaságilag melyik
éri meg jobban.
Igazat ad Kákonyi Árpád, hogy így kéne csinálni, de nehéz lenne ezt
minden intézkedésre vonatkoztatni.
A természetes víztestek esetében a cél a jó állapot, a mesterségeseknél
a jó potenciál. Azonban a prioritás nem ezektől függ: a VKI szerint
elsődlegesek a védett területek, ezt követi a költség-haszon arány.
Tehát nem a mesterségesen van a hangsúly.
A majd pályázható forrásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a
mesterséges víztestek esetében hamarabb kell művi beavatkozást
végrehajtani.
Reagálva Molnár Imre felvetésére elmondta, hogy ez a dolog nehezen
megfogható, mivel általában a halastavak vannak védelemre kijelölve.
Jelenleg is próbálják közelíteni az érintett álláspontokat ez ügyben.
Elmondta, hogy készülnek a Natura2000-es területekre a fenntartási
tervek, azonban a kompenzációs támogatási rendszer csak 2014-től
várható.
Kevés fenntartási terv készült el eddig, sietni kéne velük, mert most
indul a KEOP, amibe be kéne nyomni ezeket, hogy minél több
forráshoz juthassunk.
Ezek alapján a fenntartási tervekhez kéne igazítani a beavatkozásokat.
Nem biztos, hogy sikerülni fog, mert 500 területre kellene elkészíteni
ezeket a terveket.
Elmondta, hogy küzdenek a fenntartási tervekkel: a SZIE tervezi a
javaslatokat az agrártámogatásba. A KvVM volt a megbízó, ennek
keretében 20 területre készülnek el a tervek. Ehhez kéne a VGT-nek
kapcsolódnia.
A különböző tervek összefüggésével kapcsolatban elmondta, hogy az
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árvízvédelmi- és kockázatkezelési, a belvízvédelmi- és
kockázatkezelési, a területfejlesztési tervek célkitűzései a VGT
különböző intézkedéseiben megjelenhetnek, azokra ráerősíthet.
Elvben a fenntartási és a kezelési tervek a VKI keretében belül is
elkészülhetnek, de ebben az esetben szűkíteni kell a kört azokra a
területekre, amelyeknél fenn áll a gyanú, hogy károsodása a víztől
(mennyiség, minőség) függ.
Visszatérve a korábbi felvetéséhez elmondta, hogy a végeredménynél,
hogy mit mérjünk sokkal izgalmasabb, hogy hogyan jutunk el odáig.
Az egyik kérdés az, hogy hol mérjünk. Meg kell találni azokat a
területeket, amik a vízzel kapcsolatban kritikusak. Meg kell határozni
továbbá azt a szintet, ahol a védett területeken a célokat típusonként
meg lehet határozni. Kérdés az is, hogy ezeket hogyan lehet
megjeleníteni. A szikes tavakat és az ex lege területeket nem lehet
kihagyni.
Kérdéses továbbá az is, hogy ki határozza meg a célokat. Az időhatárt
is be kell lőni, de nagyon fontos, hogy mi legyen az a cél, amit a
kormány elé lehet vinni.
Érdeklődött, hogy hogyan ítélik meg a Tisza-tó helyzetét, annak
függvényében, hogy ez egy mesterséges víztest, és a kialakítása óta
eltelt már pár évtized.
Ott volt a Tisza-tóról szóló fórumon és elmondta, hogy három fő
kérdés volt. Elhangzott, hogy a Tisza-tó az a folyó, amelyik áll és az a
tó, ami folyik. Nagyon mozaikos a szerkezete. Szerencsére a
szúnyogok megvédik a tavat az emberektől. Elhangzott a fórumon,
hogy idegenforgalmi szempontból jó lenne, ha egyben lenne kezelve,
vízügyi szempontból mi lenne, ha egy víztest lenne, és hogy jó lenne,
ha önmaga referenciája lehetne, mint a Balaton.
Egyébként az emlékeztető megtalálható lesz a www.vizeink.hu -n.
Elmondta, hogy a referenciaállapotok kidolgozásában részt vett. A
Tisza-tó esetében az a megoldás, hogy a szabályozáskori vízállapotot
tekintették referenciaállapotnak és ehhez viszonyítanak ma.
Ő is ott volt a kiskörei fórumon és véleménye szerint nincs alapvető
ellentét azzal kapcsolatban, hogy kijelöltek 5 víztestet, amelyek
jellemzően hasonló tulajdonságokkal bírnak, és közben bizonyos
szempontok szerint (kezelés, turizmus) egységes tóként foglalkoznak
vele. A tó nagyon mozaikos, ezért nem lehetett egy víztestként
kijelölni. A turizmus is pont emiatt a mozaikosság miatt tudott
érvényesülni. Nem kell ellentétet kelteni, ahol e nélkül is megoldható
a dolog, kezelve úgyis egyben lesz.
De hogyan oldja meg a VIZIG a feladatokat, ha csak egyik víztestére
nyer támogatást?
A feladatok megoldásához nyilván szükség van
kompromisszumkészségre.
De ha saját maga referenciája lenne, akkor más lenne a helyzet: nem
biztos, hogy ugyanezeket a beavatkozásokat kellene akkor is tenni.
Visszatérve a Szilvácsku Zsolt által felvetettekre megkérdezte, hogy
fel vagyunk-e készülve, hogy helyileg határozzuk meg az
indikátorokat?
Elmondta, hogy a védett területeknél alapvető probléma a lépték. Az
egész állapotértékelési rendszer víztest szinten van kidolgozva. A
védett terültek nem illenek bele ebbe a rendszerbe, de foglalkozni kell
velük.
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Abból kell kiindulni, hogy milyenek az állapotok, van-e károsodás
ahhoz képest, mint amikor védelemre jelölték. De biztos, hogy
rendben van-e minden terület állapota? Figyelembe vették-e a
kijelölésnél?
Van a dologban bizonyos mértékű szubjektivitás. 2015-ben
kétféleképpen lehet megközelíteni majd a kérdést. Egyik lehetőség
egy speciális monitoring-rendszer, amelyben a víz a leglényegesebb
elem és ehhez kapcsolódnak az indikátorok. Ennek a rendszernek a
mikéntje azonban még gyerekcipőben jár. Ha nem lesz addigra elég
hatékony ez a rendszer akkor szubjektív módon kell megítélnünk az
állapotokat.
Ha például van egy mesterséges tó, aminek a minősége leromlott, de
Natura2000-es terület és van rá forrásunk, akkor hogyan kezdjünk
hozzá a munkához? A kijelölésnél a csúcsragadozó, a madár volt a fő
szempont. Ehhez mik az indikátorok és a célok?
A kismélységű vizekkel kapcsolatban ki kell dolgozni egy módszert.
A kezelési tervekből nem minden esetben lehet kiindulni, mivel azok
egy sokkal nagyobb területre készülnek. Jó lenne, ha a VGT
segítséget nyújtana a kezelési tervekhez.
Molnár Imréhez intézte szavait: rendben van, hogy a csúcsragadozó
miatt történt meg a kijelölés, de vizsgálták-e, hogy miért alakították ki
a tavat? Ez egy nagyon fontos szempont.
Funkcióvesztés történt, utána alakult ki az életközösség.
Lehetne más példákat is mondani. Az iménti esetben a probléma
megoldása a gond, nem a módszertana.
Vannak olyan intézkedések, amiket elhalasztottak. Nem minden
esetben lehet pontosan megmondani a célkitűzést: nincs monitoring,
nincs megfelelő hosszúságú idősor. Nem kell mindent most pontosan
megmondani.
A természet és a természetvédelem nem digitálisan működik.
Gyakorlat és szakismeret nélkül nem lehet hatékony munkát végezni
az ágazatok között.
Elmondta, hogy írt egy részletes választ az intézkedés-csomagra, amit
meg fog küldeni a tervezőknek.
A vízvisszatartás és a belvízkérdés a felszín alatti vizektől függő
ökoszisztémák esetébe esszenciális létkérdés. Kulcsfontosságú a
belvíz kezelése. Helyben kell ezt a problémát megoldani. Az, hogy
mennyire illeszkedik az AKG-hoz most közömbös. Ez nem olyan
tény, amit Brüsszel felé jelenteni kell, hanem meg kell próbálni
módosítani a pályázati rendszeren. Nem szabad lemondani a
lehetőségekről.
A VGT a természetvédelem felé gyakorlatilag egy jobbkéz. Szükség
van egy olyan fejezetre, ami közérthető a tervezők és a
természetvédelem felé is.
Hangsúlyozta, hogy szükség van a belvízelvezetés tiltására.
A vízvisszatartást érintő intézkedésekkel kapcsolatban elmondta,
hogy művelés mód váltással minél több vizet helyben kell tartani, a
lokális mélyedéseket ki kell használni tározásra, a belvízrendszert
pedig módosítani kell.
Az AKG-val kapcsolatban elmondta, hogy a támogatási rendszerbe
már most is bele kell szólni, de nagyobb lehetőség a későbbiekben
lesz erre.
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A belvízkérdésnél a mezőgazdászokkal kell konszenzusra jutni,
hiszen az ő területük az ami víz alatt maradhat adott vízmagasságnál.
Még egyszer hangsúlyozta, hogy megfelelő mezőgazdasági
támogatási rendszerre van szükség.
Elmondta, hogy már elindult a kötelezettségvállalás, ezen módosítani
már nem lehet. Sok esélyt nem lát arra, hogy 2013-ig lehetséges lenne
a módosítás. Ez nem csak rajtuk múlik: ez egy EU-s programcsomag,
ami hosszú folyamatokat tartalmaz.
Kinorányi Éva felszólalását kiegészítve elmondta, hogy az AKG-ban
benne van a művelési ág váltás, amire kaphatnak megfelelő kifizetést.
Az még a jövő kérdése, hogy ez mennyire kompenzál. A konkrét
vizes célprogramok ügyében a KvVM és az FVM együttműködése
szükséges, el lehetne fogadtatni.
Elmondta, hogy a vizes célprogramokat nem szűk területre tervezték,
de a veszélyeztetett területekkel gond volt, mert MEPAR-szintre
kellett volna lefordítani.
A Natura2000 fenntartási tervek is tartalmaznak művelési ág váltásra
vonatkozó javaslatokat. Van-e arra esély, hogy a Natura2000 az AKG
fölé kerüljön? Jelenleg ellentmondás van ebben a kérdésben.
Válaszolva az iménti kérdésre elmondta, hogy 2013. után valószínű.
Úgy kell a tervezést csinálni, hogy ezeket a szempontokat figyelembe
vegyék. Jelenleg annyi rugalmasság van, hogy ha természetvédelmi
okokból nem tudja teljesíteni a gazda a kötelezettségeit, akkor vis
maior keretek igénybe vehetőek. Nyilván ez a lehetőség sem
korlátlan.
A társadalom türelmét kéri. Az ár- és belvíz-veszélyeztetett területek
térképezése idén indult el.
Elmondta, hogy egyik ágazati lobbit sem képviseli. Az EU ki akarja
dolgozni a Duna-Stratégiát, amit 2011-ben, a magyar soros elnökség
ideje alatt akar tárgyalni.
Sajnálja, hogy a tervezési módszertanhoz most van lehetőség
hozzászólni. A terv 9. fejezetét olvasva döbbenten tapasztalta, hogy
mi mindennel nem foglalkozik. Ezzel kapcsolatban idézett egy
hozzászólást a 2009. július 31-én tartott SKV-fórumról.
A 9. fejezet összeállításáért a VKKI és a VIZIG-ek volt a felelősek.
Sokszor találkoztak egymásnak ellentmondó direktívákkal. A Duna
hajózhatóságának kérdése nem tartozik a VKI-ba. A VKI érdekében
fogalmazhatunk meg kritériumokat.
Az alapvető probléma az, hogy mindenki azt gondolja, hogy minden
vizes program a VGT része. A VKI hagyott kiskaput, ha nem lehet
máshogy megvalósítani a célokat. Ennek érdekében a hatásvizsgálati
eljárások módosításra tettek javaslatot.
Nemcsak az állapot, hanem a célkitűzések is lényegesek.
Ambrus Andráshoz intézte a kérdést, hogy hol látja a szakemberek
kapcsolódását.
Nem akar mélyebbre ásni, de véleménye szerint sokkal korábban be
kellett volna vonni a nemzeti parkok szakembereit. Minél előbb és
minél mélyebben kellett volna állást foglalni.
A Natura2000 monitoring-hálózat módszertanának kidolgozásával
egyet ért. Véleménye szerint ez alkalmas lehet a célállapotok
megállapításánál is. Gond a nem védett területeknél lehet, de az
ökológusoknak megvan az élőhely-térképezés eredménye, ami akár
alapállapotnak is tekinthető.
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Az AKG-val kapcsolatban elmondta, hogy nem lát bele, de úgy érzi,
hogy a vizes-élőhelyek gyeppé alakításának támogatása ellentétben
áll a VKI-val, ellentmond az EU elvárásainak. Ha elkezdődik a
folyamat, akkor az az ország számára nem lesz jó. Figyelembe kell
venni a klímaváltozást is, mikor azon gondolkozunk, hogy direkt
szárítsunk ki területeket. A VGT-be bele kéne tenni egy, a vizes
élőhelyek kiszárításával foglalkozó jogszabály igényét.
Elmondta, hogy semmiképp nem cél a vizes élőhelyek lecsapolása, a
Natura2000-es területeknél ez pedig egyenesen tilos. Ez utóbbi az
AKG természetvédelmi célprogramjában is benne van.
Elmondta, hogy tanulva a tapasztalatokból a szakemberek tudása
mindig kell. De kérdés, hogy van-e az ágazatok között egyeztetés. Be
lehetne építeni az informális csatornákat.
A helyes mezőgazdasági gyakorlattal kapcsolatban elmondta, hogy az
MVH a gyakorlatban, a terepen nem ellenőrzi a gazdálkodókat.
Máté Andrásnak mondta, ha benne vannak a gazdák ellenőrzésében,
akkor ha szükséges meg kell tenni a kifogásokat. A helyi
vízgazdálkodási tanácsoknak meg kell keresni a gazdálkodókat:
fontos, hogy az ideológia is átmenjen ne csak a pénz beszéljen.
A legfontosabb az országos terv, de jó lenne, ha érezhető lenne az
alulról építkezés is.
Elmondta, hogy a szennyvízzel kapcsolatban még mindig hiányol
lényeges kérdéseket a tervből. Jogszabály módosításra és biztonsági
műszaki intézkedésekre van szükség. Még mindig sok a
szermaradvány az élővizekbe, pedig már most is megvan a
technológia. Ennek is szerepelnie kéne a tervben.
Elmondta, hogy létezik víztechnológiai platform, amely az említett
témával is kapcsolatban van. Az egyik vezetője Dr. Somlyódy László.
Az Interneten is megtalálható a www.nvp.hu oldalon.
Elmondta, hogy megkapták a DINPI észrevételét, amelyet
valamelyest figyelembe is vettek. A szennyvízzel kapcsolatos
műszaki védelem még egyeztetésre szorul, de nem biztos, hogy
nagyon emelni kellene a költségeket. Vannak már ilyen jellegű
javaslatok a tervben.
Véleménye szerint nem teljesülnek a kibocsátási határértékek,
amikben megállapodtak. A 28-as Kormányrendeletben nincs semmi,
ami a védett területek érzékenységét figyelembe venné, sőt egyedi
határértékek sem lettek megállapítva. Az időszakos vízfolyásokra
vonatkozó kibocsátási határértékek korlátlanná válnak a téli
időszakban. Ezekre figyelni kéne.
Az imént említett kérdés az egyik olyan, amit nagyon keményen
módosítani szeretnének. Szükség van az emissziós és az egyedi
határértékek megállapítására.
Elmondta, hogy ők előírnak egyedi határértékeket, de csak akkor
tudnak, ha a Nemzeti Parktól megfelelő adatokat kapnak. Náluk
gyakoriak ezek az esetek. Véleménye szerint a hatóságnak amire
lehetősége van, azt tegye meg.
A vízkészletekkel és a vízigénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a
természetvédők meg tudják mondani a területek vízigényét. A
kezelési tervek kihirdetésében lemaradások vannak, segítségre lenne
szükség a minisztérium felől. A hatóságoknak nincs elég emberük,
hogy minden vízjogi engedélyt felülvizsgáljanak.
A VGT-nek mindig szem előtt kell tartania, hogy természeti
rendszerekről és változó igényekről van szó. Összehangoltságra és
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átgondoltságra van szükség.
A társulások a vízgazdálkodás helyett a vízlevezetést célozzák meg.
Erre a problémára is ki kéne térni.
Leírnak ilyen jellegű problémákat, de kíváncsi, hogy lehetséges-e,
hogy erre vonatkozóan a KTVF-ek valamiféle koncepcióval segítsék
a munkát. Például, hogy nagyságrendileg mennyi erőforrásra van
szükségük.
Sokszor szembesül azzal, hogy elnyernek egy pályázatot, megvalósul
a beruházás, de utána a fenntartásra már nincs keret. Ez a probléma
bele lett-e kalkulálva a tervezésbe?
Válaszként elmondta, hogy a költségek tervezésénél leírták, hogy a
megvalósítás könnyebb, mint a fenntartás. Természetes, hogy a
működési költségekkel is számolni kell, de erre az EU nem biztosít
forrásokat, ezt a hazai költségvetésből kell megoldani. Minden esetre
figyelembe lett véve a kérdés a tervezésnél.
Véleménye szerint a természetvédelmi és a vízvédelmi célok
összehangolásánál a szemlélettel vannak gondok. A gazdálkodóknál
nem lehet 100%-os meggyőzést elérni. Pedig a VAHAVA is
tartalmazza, hogy a vízhiányból több kár keletkezik, mint a
víztöbbletből. Ki kell számolni, hogy melyikből ténylegesen mennyi
kár keletkezik.
A HN7-es intézkedésnél, ami a medrek karbantartására vonatkozik,
milyen módszerekre gondolt a tervezés? Ki dolgozza ki, milyen elvek
szerint a módszereket, hogy azok a legkisebb kockázattal járjanak a
megvalósítás során?
A HN7-es intézkedésre csak akkor van szükség, ha egyébként
rehabilitációra nincs. Egyébként egy szerteágazó dologról van szó, és
csak felületesen tudták volna megfogalmazni a szempontokat. A jó
gyakorlat megvalósítása 2012-re tehető.
Általánosságban kérdezte a résztvevőktől, hogy van-e közöttük, aki
olyan zöld szervezettől érkezett, ahol komoly fenntartások vannak a
VGT-vel kapcsolatban. (Nem volt jelentkező.)
Kevés szó esett a speciális intézkedésekről: a védett természeti
területekkel kapcsolatos intézkedések megfelelőek-e? Sikerült-e
megegyezni az alkalmazkodásban?
Elmondta, hogy a kisvízfolyások olyanok, mint az állatorvosi ló.
Ökológus szemmel úgy gondolja, hogy nem kellene szétválasztani a
védett és a nem védett területekre vonatkozó előírásokat, hiszen a
kisvízfolyások esetében a problémák mindkét területen előfordulnak.
Az egyszeri mederkotrás milyen időközre vonatkozik és meddig kell
elvégezni? 2012-ig?
Ezek az intézkedések bármikor alkalmazhatók, de valószínű, hogy a
beavatkozások elején lesznek, hogy a további intézkedések is
megvalósíthatók legyenek.
2012-től várható, hogy lesz erre valami útmutató. Az ezt megelőző
időszakban mi lesz?
Sajnos nem tudjuk kikerülni, hogy útmutató nélkül hajtsák végre.
2012-ig nem áll föl az új szabályozás: becsúszhat a VKI-val ellenétets
tevékenység.
Arra vonatkozóan sincs útmutató, hogy mit jelent a
mederrehabilitáció, de a források megvannak.
Van egy olyan időszak, amikor ha rövid időn belül elindulnak az
intézkedések, akkor még nincs útmutató.
Megjegyezte, hogy a legtöbb intézkedésre később lesz támogatás.
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Elmondta, hogy volt olyan megvalósulás, ahol nem természetes
módon lett elvégezve a mederrehabilitáció. Ilyen esetekről tudnak-e a
tervezők? Kellett-e szakértői véleményt készíteni? Kint volt az EU
tábla is, és ennek ellenére egy csupasz trapéz-szelvényű meder volt a
végeredmény.
Elmondta, hogy mederőrökkel járták végig a területeket és vannak
pozitív tapasztalatok is. Felhívta a figyelmet, hogy pályázati pénzek
nélkül is van lehetőség arra, hogy tegyünk valamit. Lehet, hogy
vannak rossz példák, de azok még régi pályázatok lehetnek.
Elmondta, hogy a szemléletváltás különböző fázisaiban vagyunk.
Egy-egy projekthez lehet kérni ökológiai szakvéleményt, de sajnos
tudjuk azt is, hogy területenként változnak a tanulmányok
születésének körülményei.
Elmondta, hogy a mederkotrás terén talán mégsem ilyen rossz a
helyzet. A hétköznapi gyakorlat azt mutatja, hogy ahol megkérik a
szakértőket, ott segítenek is.
Az intézkedési csomagban kifogásolta, hogy az egy-két mondattal
megfogalmazott feladatok, nem feltétlenül egyértelműek, ami a
megvalósításnál konfliktusokat okozhat.
Továbbá kérdezte, hogy hol fogják látni, hogy a javaslataik
bekerültek-e a tervbe.
Elmondta, hogy a www.vizeink.hu -n található három animációs film,
amelyek a trapézmederről, a belvízelvezetésről és a
szennyvízelhelyezésről szólnak.
Beszámolt továbbá, hogy tavaly történt egy bejárás a VKI kapcsán,
ahol a makrofiták zónáját vizsgálták a vízfolyásoknál. Így képet
kaptak a jelenlegi állapotokról. Jó lenne, ha ez az állóvizekre is
elkészülne.
Elmondta, hogy a terv végleges szövege a fórumok után fog
kialakulni, amiben a kiegészítések is szerepelni fognak, táblázatosan
és szövegesen is.
A belvíztározók helykiválasztásával kapcsolatban kérdezte, hogy a
mostani szempontok vonatkoztak-e a Vásárhelyi Terv keretében
megépült tározókra. A terv szövege szerint a tiszaroffi tározóba 30-40
évenként ha fel fog érni a víz. A terven kívül a beregi tározót is
ellenzik a helyiek. És még szóba sem került a csongrádi duzzasztó
vagy a Duna-Tisza-csatorna. Vizsgálták-e ezeket a kérdéseket és vane erre vonatkozóan javaslat.
Nehéz kérdés utólagosan felülvizsgálni a megépült tározókat és nem
is biztos, hogy lenne értelme, már csak azért sem, mert még nem
fejeződtek be teljesen a munkák. A cigándi tározó sikeresebb lehet,
mert ott nem csak vésztározásra, hanem rendszeres vízbeeresztésre
nyílik lehetőség.
A beregi tározóval kapcsolatban csodálkozik a hallottakon, mert ez
volt az első tározó, ahol a helyiek határozták meg a a körtöltés
nyomvonalait. Egyébként itt is lesz lehetőség többlet tározására.
Nagykörűben pedig szimulációkat végeztek, a természetes
alakulatokba tározták be a vizet, bizonyítva ezzel, hogy nincs szükség
óriási műtárgyakra.
A 8.6-os intézkedés a tanácsadói szolgálatról lehetőség szerint
működni fog, mindenképpen érdemes beépíteni. A Natura2000-es
hatásbecslést a VGT-vel kapcsolatban érdemes végig gondolni, és
esetleges módosításokat eszközölni, hogy használható legyen.
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Elfogadják az intézkedéseket, csak nagyon fontos, hogy az
intézkedések kódjai mögött mindig ugyanazt értsük.
Véleménye szerint a szemléletformálásnak önálló intézkedésnek
kellene lennie, még ha a csapból is ez folyik. Országosan csak egy
szűk kör van tisztában a VKI-val. Nem az egyszerű területhasználók
ülnek itt és nem is ők olvasgatják az Internetet. A társadalom nem
tudja kifejezni az igényét. Változtatni kell ezen a helyzeten,
kiterjesztettebben kell cselekedni. Nagy igény van a társadalom
részéről a tájékoztatásra. El kell jutni az egyedi emberekhez is.
Fontos, hogy mindenkinek el lehessen úgy magyarázni a dolgokat,
hogy megértse.
Egyet ért az imént elhangzottakkal, de ezek szerint nem elég, ami az
intézkedések között szerepel, mint például a szaktanácsadás.
Kérdezte, hogy mi az elképzelés: kell-e új szervezetet létrehozni vagy
a már meglévő szaktanácsadó hálózatok embereit kell tovább képezni.
Megjegyezte, hogy a szemléletformálásra nagy eszköztár áll
rendelkezésre.
Válaszolva Dr. Rákosi Juditnak elmondta, hogy a meglévő hálózatot
kell felhasználni a szemléletformálásra.
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