VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés mezőgazdasággal
kapcsolatos kérdései, intézkedések és feladatok
Dátum: 2009. 09. 07.
Helyszín: Hotel Ében
1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 15-17.
Levezető: Sátor Balázs
Emlékeztető készítő: Csepregi Ilona
Előadók: Simonffy Zoltán (BME), Dr. Deák József (GWIS Kft.), Dr. Podmaniczky
László (SZIE), Dr. Rákosi Judit (ÖKO Zrt.), Ungvári Gábor (BCE)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív ( fő)
Napirend: 9.30 – 10.00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10.00 – 10.05 Megnyitó
10.05 – 10.20 Dr. Clement Adrienne: A felszíni vizek állapota, erózió és
belvíz-érzékeny területek
10.20 – 10.35 Dr. Deák József: Felszín alatti vizek állapota, nitrát
szennyezett területekre vonatkozó becslések és előrejelzések
10.35 – 11.00 Dr. Podmaniczky László: A VKI és a mezőgazdaság
kapcsolata, a mezőgazdaságot érintő javaslatok
11.00 – 11.15 Ungvári Gábor – Dr. Rákosi Judit: A feladatok ütemezése,
fenntartható vízhasználatok gazdasági szabályozó eszközei
11.15 – 11.30 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
11.30 – 11.45 Kávészünet
11.45 – 13.00 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
13.00 – 14.00 Ebédszünet (büféebéd a helyszínen)
14.00 – 15.20 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
15.20 – 15.35 Kávészünet
15.35 – 16.50 Vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
16.50 – 17.00 A fórum zárása
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:

ELŐADÁS
ELŐADÁS
ELŐADÁS
Molnár Zsolt
Szigetmonostor
polgármestere

Simonffy Zoltán (BME)
Dr. Deák József (GWIS Kft.)
Dr. Podmaniczky László (SZIE)
Felhívta a figyelmet arra, hogy a 20m-nél nem szélesebb fás terülteket
nem nevezzük erdőnek, és erre kérte a tervezést is. Elmondta, hogy az
önkéntesség kezelhetőbb, de a dolgok a kötelező irányába szoktak
elmozdulni, mert az büntethető is. Hangsúlyozta, hogy az önkéntes
irányt kellene erősíteni, mivel ez a kimeneti oldalon sokkal
hatékonyabb lenne.
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Egyetért az elhangzottakkal, és azzal is, hogy az említett fás
területeket fásításoknak kell hívni.
Kérdezte, hogy az erdősávok esetében honnan számítjuk a távolságot,
mert a fenntartási területek nem hiányozhatnak.
Javasolta, hogy a belvízérzékeny fogalom helyett használjuk a belvízveszélyeztetettet, hiszen egyik terület sem szereti ha belvíz alatt van.
Jelenleg a partéltől számítanak az erdősávok szélességei, ezeket még
át kell gondolni, figyelembe kell venni a fenntartási sávot.
Elfogadja a belvíz-veszélyeztetett megfogalmazást.
A magánvéleményét osztotta meg a jelenlévőkkel: az adatokat
nemzetközi viszonylatban is össze kellene hasonlítani, nehogy
túlszabályozzuk magunkat. Kíváncsi, hogy hogyan akar a Magyar
Állam részt venni az intézkedésekben, hogyan tudja ezek
megvalósítását kiszolgálni. A nitrogén-mérlegek fő problémáját
abban látja, hogy a talaj kalcium tartalma nagyon alacsony.
Elmondta, hogy vannak nemzetközi adatok. Hollandiában a nitrogénmérleg 200-300-zal több, mint Magyarországon. Most egy EU-s
előírásnak megfelelően kell kijelölni a nitrát-érzékeny területeket, de
próbálnak áthidaló megoldást találni. E szerint az irányelv szerint
ugyanis, ahol a nitrát meghaladja az 50mg/l-t, azt a területet már
szennyezettnek kell minősíteni, ami nem jó.
A kalciummal kapcsolatban elmondta, hogy a OECD útmutatásai
alapján készítették a nitrát-mérleget, és ebben a kalcium vizsgálata
nem szerepelt. Utána fog nézni.
Az állam szerepe nyilvánvaló a folyamatban: a finanszírozási
forrásokat kell, hogy biztosítsa. Azonban van egyfajta fokozatosság.
Figyelembe kell venni a a gazdasági megvalósíthatóságot.
Elmondta, hogy a tervek kéziratai elolvashatók a www.vizeink.hu -n.
A acélkitűzések 8%-a érhető el 2015-ig: meg kell határozni a
fokozatosságot, ehhez pedig egyeztetésekre van szükség.
Elmondta, hogy a Balaton kiemelt jelentőségű, a vízparti területeken
folyó gazdálkodás befolyásolja a vízminőséget.
Elmondta, hogy Balatongyörökön golfpálya épül, amit csak zöld
betonnak hívnak, mivel minden élet megszűnik azon a területen. A
kialakításhoz speciális dolgok kellenek, rengeteg műtrágya és
nagyfokú öntözés. A megvalósítás érdekében külön vízkivételi
műtárgyat is építettek. Felül kell vizsgálni a problémát.
Elmondta, hogy a mostani folyamatban más léptékben gondolkozunk.
Az imént említett probléma valószínűleg engedélyezési kérdés: vagy
nem volt teljes körű a vizsgálat vagy nem rendelkeztek kellő
tapasztalattal az engedélyezés során a golfpályákkal kapcsolatban.
Véleménye szerint szükséges a hatósági munka támogatása a VKI
elveinek továbbvitele érdekében.
A helyes gazdálkodási gyakorlattal kapcsolatban megjegyezte, hogy
nehezen értelmezhető a fordítás. Továbbá ami papíron le van írva, az
a gyakorlatban máshogyan jelenik meg, és ezt a problémát kezelnünk
kell. Nem ért egyet a jelenlegi támogatási rendszerrel, fontos lenne a
VKI szemléletét összehangolni a támogatásokkal.
Elmondta, hogy ha betartják a jogszabályi előírásokat, akkor a
szennyvíz hatása nem mérhető ki a talajból. A komposzthalmokkal
viszont foglalkozni kell, ezeket csak pénzért lehetne eladni. A
mezőgazdaságnak kellene megoldania ezt a problémát. Fontos, hogy
az ágazat partner legyen a folyamatban.
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Elmondta, hogy 1970-ben a belvizet már ökológiai szempontok
szerint értelmezték. A www.elotiszaert.hu -n található két anyag,
amelyek tartalmazzák az általuk helyesnek vélt elveket és gyakorlatot.
Az egyik a Belvízreform, a másik A XX.század hidrológiai öröksége
és a csapadékgazdálkodás c. tanulmány.
Véleménye szerint át kellene térni az ökológiai vízpótlásra az öntözés
centrikus hozzáállásról, valamint a csapadékgazdálkodásra a
vízelvezetésről.
Az ökológiai mutatószám a gyökérágy és az elvezetendő káros
vízmennyiség hányada, ettől az értéktől a magyar gyakorlat eltér.
Erről a témáról, már 26 tanulmány jelent meg. Az imént említett
reformok interdiszciplináris érvényűek, ezért szükség van a megfelelő
kooperációra az ágazatok között. Jelenleg nincs egyetértés.
Felvetette a kérdést, hogy a tulajdonviszonyok rendezése és a
tulajdonosok megtalálása hogyan fog történni. Hogyan kérjék számon
az önkormányzatok az előírásokat, sem forrásuk sem lehetőségük
nincsen. Véleménye szerint ennek megoldása állami feladat. Az
intézkedéseket a rendezési tervek részévé lehetne tenni, ezáltal helyi
szinten jogszabályi érvényt lehetne szerezni neki.
Elmondta, hogy szinte parcellarendszerű szabályozásra van szükség,
mert minden terület más. Véleménye szerint a kisebb léptékű,
részletes javaslatok közül is bekerülhet egy-kettő a tervbe.
Elmondta, hogy csak részben igaz az, hogy a Balaton nem
nitrátszennyezett. Északon a sekély-hegyvidéki területek közül van
olyan, ahol 20% felett van a szennyezés. Ennek oka lehet a
szőlőtermesztés, de a a hétvégi házak csattornázatlansága is.
A szennyvízkérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy szükség lenne a
települési szennyvíziszap-elhelyezési tervek készítésére. Az iszap
mennyisége a jövőben nőni fog, ezt a támogatási rendszerben is
figyelembe kell venni.
Elmondta, hogy integráltan kell kezelni a kérdéseket, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés ezt is célozza meg.
Elmondta, hogy a terv célja, hogy hangsúlyozza a vízvisszatartás
jelentőségét, valamint, hogy a vizeket csak a legvégső esetben lehet
elvezetni. Ezeknek komoly ökológiai jelentőségük van. Az
intézkedések megvalósítása majd egy következő lépcső lesz. A VGT
koncepcionális jellegű, a részletes kidolgozás 2012ig tartó feladat.
Most a fő útvonalak meghatározása folyik. Szemléletváltozásra van
szükség.
Elmondta, hogy lesz egy tematikus fórum, amely az
önkormányzatokat érintő kérdésekkel fog foglalkozni. Vannak olyan
feladatok, amelyek az önkormányzatokra vonatkoznak. Először
azonban rögzíteni kell az alapelveket, utána jöhetnek a finanszírozási
kérdések.
Elmondta, hogy a mezőgazdaságnak és a víziközmű szolgáltatóknak
össze kell fogniuk.
2007 szeptember végéig kellett kijelölni a vízbázisvédelmi
területeket, ez most 20%-ra tehető, ami nagyon alacsony, mivel lassú
a munka. Még egyszer hangsúlyozta, hogy össze kell fogni a
mezőgazdasággal. A belterületeken kívül a szántó- és
gyümölcsterületek a legszennyezettebbek nem csak a nitrát
tekintetében. A legelő és a szántó az, ami a legkevésbé szennyező,
ezért érdemes lenne ilyen területhasználatokat tervezni a
frekventáltabb kutak köré.
2015-ig van egy részhatáridő a csatornázottság bővítésére. A
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szennyvíztisztításból egyre több iszap kerül ki, amelyek elhelyezése
gondot jelent. Egyre nagyobb területen termesztenek
energianövényeket, amelyek nem kerülnek be a táplálékláncba.
Ezeken az ültetvényeken fel lehetne használni az iszapot.
Véleménye szerint mindenki a pénzzel foglalkozik, pedig a pénzügyi
vonalon rosszul állunk. Egyetlen természetvédelmi terület értékét sem
ismerjük, ezért máshogyan kell megfogni a dolgokat, más fizikai
modellekre van szükség. Tematikailag is rosszul állunk: nincs vízügyi
stratégiai tervünk, pedig ez egy alapvető dolog lenne, amiből
kiindulhatnánk.
Fontos lenne a szubszidiaritás elvének érvényesítése. Erről azonban
nem hangzott el semmilyen információ, pedig az AGENDA 21-ben az
önkormányzatoknak vannak lehetőségei, amikből építkezni lehetne.
Elhangzott, hogy a legelők és az erdők a legkevésbé szennyezők,
ebben az esetben megteremthető a koherencia. Van erdőtelepítési
program, ez azonban nem térségekben gondolkozik. A programot
össze lehetne kötni
A vízbázisvédelemmel összefüggő művelési ág váltásokkal
kapcsolatban, ha vannak írásos anyagok,akkor azt szívesen veszik. Ők
is hasonlóan látják a dolgokat. A VGT sokrétű, de nincs benne a
területek kijelölése.
Dr. Rákosi Judit (ÖKO Zrt.), Ungvári Gábor (BCE)
Elmondta, hogy a mára kialakult mezőgazdasági gyakorlatban a
vízhasználat költségei nem jelennek meg a használók számára. Ez a
rendszer olyan költségű, hogy ha azt akarjuk, hogy versenyképes
legyen, akkor át kell gondolni és alakítani.
Szeretné, ha jobban kifejtenék a vízhasználat elmaradó költségeit.
Kérdezi, hogy az amortizációt beleszámították-e a teljes
költségvetésbe.
Válaszolva az iménti kérdésre elmondta, hogy az amortizáció úgy van
benne, ha megvalósul a fenntartható gazdálkodás. Fontos, hogy
legalább a működési költségeket finanszírozni lehessen és a díjak
jelenjenek meg hosszútávon.
Elmondta, hogy hiányoznak az elmúlt 20 évből a kutatások. Például
szükség lenne egyre a denitrifikációra vonatkozóan. Ma is a régi
adatokat használjuk.
Elmondta, hogy a közgazdasági elemzésben az ökológiai lábnyom
nem szerepel. Ennek értéke 1997-ban 1,96, 1990-ben 2,6, míg a Tisza
II. építésekor 5-6 között volt. Ez a mezőgazdasági vízszükséglet 1%a, 99%-ának a csapadékgazdálkodásból kellene adódnia, ami azonban
fel sem merült.
Még egyszer hangsúlyozta, hogy ezekre a kérdésekre a Belvízreform
c. tanulmányban ott van a válasz. Túl kell lépni az
ágazatcentrikusságon, ki kell használni, hogy az EU gazdaságilag
támogatást nyújt. Az öntözés ökológiailag fenntarthatatlan. A talaj
vízháztartását kell szabályozni, hogy a csapadékgazdálkodás
előállhasson. A mikroöntözés jelenti az ökológiai öntözést.
Elmondta, hogy az előadásban is elhangzott, hogy a mezőgazdaság
vízhasználati problémáit az öntözés növelése nem oldja meg. Tehát a
témával foglalkoznak a tervezés során. Úgy kell a
megfogalmazásokat alakítani, hogy az a gazdálkodók számára is
egyértelmű legyen. A művelési ág váltásokat úgy kell véghez vinni,
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hogy az ne lehetetlenítse el a megélhetést. A megfogalmazás ebbe az
irányba mutat.
Eddig a zöldség-gyümölcs ágazatról nem esett szó. Alacsony az
öntözött szántók területe, ehhez képest sokat beszélünk róluk, túl
nagy a hangsúly. Véleménye szerint jól szét kellene választani az
öntözéssel és a belvízzel kapcsolatos költségeket.
Elmondta, hogy Magyarországon 70-80 ezer ha a gyümölcsösök
területe, ezeknek 18%-a öntözött. Propagálják az agrárszabályozást és
a föld alapú támogatást, mivel nincs foglalkoztatás, az állattartás is
lecsökkent. A zöldség- és gyümölcstermesztés az az ágazat, ahol az
öntözés megtérül, és a versenyképességhez is nagy szükség van rá. A
gyümölcsösökben mikroöntözéssel kb. 0,21km3/év az a
vízmennyiség, amit felhasználnak, a zöldségtermesztésnél ez
valamivel kevesebb. Ezek a számok elenyészőek. Fontos, hogy az
agráriumból élők megélhetése biztosított legyen. Újra kéne gondolni a
rendszert. Sajnos nem csak a vízgazdálkodásban nincs stratégia, de a
mezőgazdaságban sem. Nem szabad globálisan nézni a vízhasználat
visszaszorítását, mert úgy járunk, mint az agrártámogatással.
A mai a műtrágya-felhasználás a tizedét sem éri el a '80-es
évekbelinek.
Egyetért a csapadék hasznosításának szükségességével. Problémának
látja, hogy a tervezés egy minimum-programból indul ki.
Hangsúlyozta, hogy nem mindegy, hogy az öntözés a felszíni- vagy a
felszín alatti vizekből történik. Óriási a különbség ugyanis a felszíniés a felszín alatti vizek mozgásában. Ez utóbbi jóval kisebb mértékű.
Elmondta, hogy az általános országos statisztikában a mezőgazdaság
nem szennyezi a felszín alatti vizeket. A gazdáknak csupán egy kis
százaléka az, aki extrém mennyiségű műtrágyát használ. Ezeken a
területeken szennyezett a víz.
Egyetért azzal, hogy nagyon fontos, hogy mire mennyit költünk.
Enélkül nem lehet gazdálkodni. Törekedni kell arra, hogy a külső
költségek is számba legyenek véve.
Elmondta, hogy a csapadékgazdálkodás kulcstéma volt az
intézkedések között.
Természetesen nem fenyegeti veszély az öntözést azokon a
területeken, ahol megéri. Ott van korlátozás már most is, ahol a
vízfolyások esetében nincs biztosítva az ökológiai vízigény.
Fontosnak tartja, hogy a vízkészletjárulékban ne legyen 0 adókulcsos
a mezőgazdasági öntözés. Szerinte nem ezen múlik, hogy tönkre
megy-e a mezőgazdaság.
Az öntözés nem közgazdasági kérdés, sokkal nagyobb gondok
vannak.
Elmondta, hogy jó lenne, ha a szubszidiaritás látszódna, de a jogi
szabályozás nem megfelelő ehhez. Fontos lenne tudni, hogy mekkora
mozgástere lesz a közigazgatás szereplőinek. A helyieknek nagyobb
hangsúlyt kéne kapniuk. Véleménye szerint komoly feladata lenne az
államnak a területi kijelölésekben. Még vannak kárpótlásban
visszamaradt területek, ezeken meg lehetne valósítani a tározást, a
parti sávokat, vagy fel lehetne használni őket cserealapnak.
Forráskoncentráció kellene, mert enélkül nem oldhatók meg a
problémák.
Elmondta, hogy most készül egy vízgazdálkodási stratégia. Az
alapvető probléma az, hogy csak akkor működik, ha a
vízhasználóknak is van. A szolgáltatások stratégiáját ugyanis csak a
többi ágazathoz igazodva lehet kialakítani.
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Ha a VGT területhasználati kérdésekkel is foglalkozna, akkor sosem
lenne vége. Meghatározza a kereteket, a feltételeket a
vízhasználathoz. A VGT alkalmas lehet ugyanakkor arra, hogy új
prioritásokat alakítsunk ki területi szinten: ilyen értelemben az
öntözés akár az ivóvíz elé is kerülhet.
Az öntözéssel kapcsolatban elmondta, hogy át kéne térni azokra a
megoldásokra, ahol az a termelés részévé válik úgy, mint a zöldség-és
gyümölcstermesztés esetében. Azonban ezt sem lehet minden
területen megvalósítani, van ahová vizet kellene vinni ehhez. A
szabály minden esetben az, hogy igazolni kell, hogy az általános
ökológiai szempontokkal nem ütközik és a társadalmi és gazdasági
háttér is megvan. Ebben az esetben a VKI nem tiltja a beruházást. A
VGT csak kereteket szab.
Az volt a kérdése, hogy az első szakaszokba is vontak-e be
ökológusokat.
A biológusok és az ökológusok szerepe alapvető volt az első fázistól
kezdve.
Úgy érzi félreértették az öntözéssel kapcsolatban: az országos öntözés
vízkészlet 0,1km3 , míg a csapadék 40-70km3. Az öntözés csak
ökológiai vízkészletek kielégítésére elég. Eddig a potenciális
evapotranszspirációból indultak ki a számítások. Az öntözés a
jelenlegi struktúrában nem fejleszthető, ökológiai deficitet jelent
egyrészt az alacsony hatékonyság miatt, másrészt a sok
energiabefektetés miatt. Az öntözés más irányú megközelítésére van
szükség: a talaj drénviszonyait kell megváltoztatni.
Úgy veszi észre, hogy filozófiai különbség van a Dr. Szinay Miklós
és a tervezők által elmondottak között.
Elmondta, hogy amennyiben indokolt, és a VKI-nak is megfelel,
megváltoztatják a tervet.
Dr. Szinay Miklóstól kérdezte, hogy voltak-e arra nézve számítások,
hogy az általuk javasolt beavatkozások hektáronként mennyibe
kerülnek.
Elmondta, hogy voltak számítások, amelyek eredménye az, hogy
kevesebb a költség, mintha öntöznénk. Sátor Balázs felvetésére
elmondta, hogy a gondolat azonos. A vizsgálat sok területre terjed ki,
ezeket össze kell hangolni, ez folyik most. Markáns vonal az
ökológiai vízpótlás és a csapadékgazdálkodás. Az általuk javasolt
konkrét beavatkozásokat már tavaly eljuttatták Dr. Perger
Lászlóéknak, de nem kaptak semmilyen reakciót. Ezrét tették fel a
tanulmányokat a www.elotiszaert.hu -ra.
A mezőgazdaság hektáronként 1500 m3 vizet tud kezelni. Használni
kell az eszközöket és nem szabad hagyni, hogy a gazdák másra
használják a támogatást.
Rá kell venni a gazdálkodókat a helyes mezőgazdasági gyakorlatra,
különben a bőrünkkel fogunk fizetni. A vízügynek ebben segítséget
kell nyújtania. Ez a VKI kiváló alkalom az új szemléletek
bevezetésére. Alkalmatlan területeken nem szabad intenzív művelést
folytatni. Hasznosítani kell a Kárpát-medence vízkészletét. Nem lehet
a funkciókat különvenni, a dolgok összefüggenek és mi is ezt
képviseljük.
Egyetért az elhangzottakkal: alkalmazkodó mezőgazdálkodásra van
szükség, ami nem csak gazdaságos, de versenyképes. A Homoki
vetésforgók c. könyvben is csak egy nagyon rövid, utolsó fejezet
foglalkozik az esetleges öntözésről.
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A VGT koncepciója a vízvisszatartás. Át kell térni a
belvízgazdálkodásra, ehhez szükség van a belvízrendszer
átalakítására: lokális tározókat kell kialakítani és a csatornahálózat
átalakítása is szükséges, a meghatározott szempontok betartásával.
Ezen kívül olyan agrotechnikai módszerek alkalmazása indokolt,
amelyek segítik a vízvisszatartást. A takarékos önözési mód esetében
is vízkészlet oldali a megközelítés. Ebből a szempontból a VGT nem
vízügyi szemléletű.
Még egyszer megerősíti, hogy a VGT egy keret, ami helyi szinten
attól függ, hogy mit raknak bele. Központilag csak lehetőségeket
világítunk meg, az egyes helyek saját koncepciója lesz a megvalósítás
alapja. Fontos, hogy az agrárköltségvetésben az ehhez szükséges
pénzek rendelkezésre álljanak, ahhoz, hogy a folyamatok tudjanak
előre haladni. Ez egy stratégiai döntés, amihez a VGT ad
támpontokat.
Részt vett anno a belvíz-veszélyeztetés elleni drénezés tervezésben:
ebben vissza lehetett tartani a vizet. A gazdák a megvalósítás után 30
évvel is ezt a területet favorizálják.
A javaslatokat komplexitásukban kell nézni. A területek sajátosságai
mellett a társadalom igényeit is figyelembe kell venni.
Elmondta, hogy a talajcsövezés nem azonos a drénviszonyok
megváltoztatásával. Ez utóbbi a VAHAVA-ban is szerepel
megoldásként.
Elmondta, hogy a vízügyi szabályozás nem megfelelő. Most a
vízgazdálkodási gyakorlatot változtatjuk meg: erre nagy lehetőség az
EU pénzügyi támogatása.
Kiegészítésként elmondta, hogy a drénezés nem a közvetlen
talajdrénezés. Sok helyen nincs természetes drénezésre lehetőség.
Újra kihangsúlyozta, hogy elengedhetetlen az állami szerepvállalás a
vízvisszatartás megvalósulásához.
Ő is elmondta, hogy kell az állami szerepvállalás: kisajátításra vagy
földcserére gondol. De ezek drágább megoldások, a megvétel és a
fenntartás miatt. Ha ezeket bele tudjuk tenni az ÚMVP-be, akkor
lehet rá EU-s támogatást szerezni.
Az elhangzottak egybecsengenek a VKI alapelveivel, ezekre a
szövegben is rá kell erősíteni, hogy jobban kijöjjenek.
Elmondta, hogy a művelési módról szóló fejezetet kiegészítik.
Úgy érzi, hogy nincs komoly vita, alapvetően egyetértés van, és ez jó.
A komplexitással kapcsolatban elmondta, hogy a vizet egységében az
ökológiai rendszerén keresztül nézi a terv, amely alapos és sokrétű
állapotfelmérésen alapul.
Nem szabad elfelejteni, hogy a vízvisszatartás a minőség oldaláról is
fontos, és szükség van rá a célok eléréséhez.
Az intézkedések kapcsán egyeztetni kell a szomszéd országokkal is:
fontos, hogy azonos filozófiák szerint gondolkozzunk. Rengetek
egyeztetni valónk van a határokon túl is.
Elmondta, hogy Dunakeszin van egy 500 m2-es kertje, tavaly
30000Ft-ot költött a locsolásra. Hajlandó föláldozni a kertjét kísérleti
célra a csapadékgazdálkodás végett.
Elmondta, hogy a VGT jelentős része szabályozási javaslat, tehát
komoly jogi munka is lesz a következő 3 évben.
A forráskoordinációval kapcsolatban az ÚMVP-t említette meg. A
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vízgazdálkodási tanácsok segítői és koordinátorai lehetnek ennek a
feladatnak. Fontos, hogy legyen egy koordináló szerv.
Elmondta, hogy vannak olyan megvalósult projektek, amik a VKI-val
ellentétesek.
Elmondta, hogy végeztek egy kutatást a Nyírség dél-keleti részén az
illegális kutak felszámolása érdekében. Ezen a területen a családok
ezekből a kutakból öntöznek, ami a megélhetést jelenti nekik. Ez nagy
konfliktust jelent. Gondolni kéne arra is, hogy hogyan lehetne
ezeknek az embereknek segíteni.
Elmondta, hogy az engedély nélküli vízhasználatok visszaszorításával
vigyázni kell. Az eszközök megvannak az ellenőrzéshez. Olyan
módszer kell a visszaszorításra, illetve a kifehérítésre, amelyek
ösztönzően hatnak. Azonban nem minden esetben lehetünk elnézőek,
különösen, hagy nagy szennyezésről van szó.
Hangsúlyozta, hogy a helyi megoldások híve: a házi
szennyvíztisztítók alkalmazása sok esetben megoldás lehet.
Elmondta, hogy a rosszul kivitelezett szennyvíz-derítőkkel van a
probléma, valamint azzal, hogy a használaton kívüli kutakba vezetik a
szennyvizet. Ha az emberek betartanák a szabályokat, akkor nem
lennének szennyezések. Ugyanez vonatkozik az állattartó telepekre is.
Régi harcosa a házi szennyvíztisztítóknak, amelyeknek a költségei is
meggyőzőek és környezeti szempontokból sem jelentenek rossz
megoldást. A Balaton-vízgyűjtőjén kiszámolták: foszfor
szempontjából 90%-os hatékonysággal lehet megtisztítani a
szennyvizet. Ha a tisztítás házi berendezéseken keresztül történik,
akkor egy gramm sem jut be a Balatonba.
Elmondta, hogy az egyik fő javaslat, hogy amit lehet, azt helyben kell
tisztítani és hasznosítani.
Elmondta, hogy most is lehet támogatást kapni az egyedi
szennyvíztisztítókra, de közegészségügyi félelmek miatt ezt kevesen
választják. Ezt az önkormányzatoknak kellene propagálniuk.
A 2000 lakos-egyenértékű települések esetében is lehet
szennyvízkezelésre támogatást szerezni.
Kérdezte, hogy mi az az összeg, amit az EU-tól a hasznunkra
fordíthatunk. Miben gondolkozhatunk?
A 2013-ig felhasználható támogatások nagy részét már kihasználtuk.
A következő költségvetési ciklusra megfelelő mennyiségű pénzt kell
javasolni és azt még el is kell fogadniuk.
Nem hivatalos álláspontként elmondta, hogy az a tapasztalata, hogy
az egyedi berendezések és a természetes megoldások egyre jobban
teret hódítanak. Ezt külön tárgyalták a problémák között.
Magyarországon ezekkel a berendezésekkel két probléma van. Az
egyik az üzemeltetéssel kapcsolatos, mert a kivitelezők nem tudják
vállalni a későbbi üzemeltetést és fenntartást, és a vízszolgáltatók
sem. A másik, hogy a fogyasztóknak is sokkal komolyabb fenntartási
szerepet kell vállalniuk, de ezt nem tudják megoldani.
Az önkormányzatoknak kell gazdasági számításokat végezni, hogy
mire ösztönözzék a lakosságot: ahol szükséges és megéri, ott az
egyedi berendezéseket kell propagálni.
Elmondta, hogy műszaki szempontból sok hit és tévhit van az egyedi
szennyvíztisztító berendezésekkel kapcsolatban. Úgy érzi, hogy
kezdünk átesni a ló túlsó oldalára, amiben részben a hatóság is
felelős, mert csak a drága és energiaigényes berendezéseket fogadják
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el. Pedig az olcsóbb és egyszerűbb megoldások is jól működnek.
Erről a témáról van a KvVM-nek egy kiadványa is.
Mezőgazdasági üzemek esetében lehet-e és megéri-e ilyen
berendezéseket alkalmazni?
Elmondta, hogy 1970-ben tervezte Gyula város szennyvíztisztítását,
gyakorlatilag házi megoldással: egy csörgedeztető öntözéses
nyárfaerdővel. Az országban sok ilyen megoldás van. Ami ennek
határt szabhat az a talaj víztisztító képessége.
Magánemberként kérdezi, hogy ha házi szennyvíztisztítót használ,
akkor miért kell talajterhelési járulékot fizetnie.
Ő sem ért egyet a fizetéssel.
Elmondta, hogy a mezőgazdasági üzemek esetében másról van szó:
sajátos technológia szükséges a tisztításhoz.
Akkor nem kell járulékot fizetni, ha korszerű berendezéssel
rendelkezünk. Egyébként azért van szükség ezekre a díjakra, mert
nem mindenki köt rá a csatornákra.
A vízügyesek elfelejtik, hogy Magyarország 1994-ben áttért az
erőforrás-gazdálkodásra. A vízügyi szabályozásokat is sorra
változtatták meg, aminek az eredménye, hogy mindenféle terhelési
díjak vannak.
Elmondta, hogy régen arról lehetett felismerni a szennyvízderítők
határát, hogy azokon belül sokkal szebb volt a fű. Számítások szerint
az állattartásból származó nitrát mennyisége magasabb volt, mint a
humán eredetű. Ma már gyakorlatilag nincs belterületi állattartás, de a
hatása még ma is megvan.
Balla Ivánhoz intézte a kérdését: a mai, magyarországi
mezőgazdasági termelők helyzetében mi az a maximális teher, amit
elbírnak, és mi lehet a minimális elvárás.
Nehéz válaszolni a kérdésre, mert nem rendelkezik ehhez megfelelő
információkkal. Szükség lenne társadalmi fórumokra, mert vannak
olyanok, akikhez még nem jutottak el a tervezéssel kapcsolatos
dolgok. A Kamarán keresztül is terveznek fórumot, hogy a
mezőgazdaság egységes álláspontot tudjon képviselni. A területi
vízgazdálkodásnak a helyére kell kerülnie, és az állami
szerepvállalásra is nagy szükség van. A kulcsszó a területi
vízgazdálkodás. Csak a jó minőség elérése után beszélhetünk
visszatartásról.
A mezőgazdaság egy frekventált téma, ezért szeptember 17-én is lesz
egy fórum ebben a kérdéskörben. Az itt felmerült kérdésekre nyilván
akkorra már átgondoltabban tudnak válaszolni. Lenne értelme a
gazdák odaszervezésének. Fontos lenne más véleményeket is
meghallgatni.
Az FVM-et is meg kell keresni, hogy a gazdálkodókat buzdítsa.
Érdekeltté kell tenni a gazdát, hogy eljöjjön. Ma nem derült ki, hogy
egy gazda hol érdekelt, hogy a VGT-ben részt vegyen, nem derültek
ki a pénzügyi kérdések sem.
El lehet mondani, hogy előzetesen milyen számok jönnek ki, de ezek
csak közelítő értékek. 2012-ben lesz csak az az állapot, amikor
konkrétan meg lehet mondani az összegeket.
Nyilván nem várhatjuk, hogy 1-1 gazda eljöjjön: fontos lenne viszont
az érdekképviseletek, a kamarák jelenléte, akik jobban tudnak
reagálni így konkrétumok nélkül is.
A következő alkalommal jobban kifejtik a közgazdasági kérdéseket.
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Az Akadémia mezőgazdasággal foglalkozó tagjait mozgósítani fogja,
egyébként az eddigi javaslataikat megküldték a tervezőknek.
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