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Napirend: 9.30 – 10.00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
10.00 – 10.05 Megnyitó
10.05 – 10.15 A Víz Keretirányelv és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
sajátosságai a Tisza részvízgyűjtőn Előadó: Tombácz Endre, Öko Zrt.
10.15 – 10.30 Határon túli hatások a Tiszán és mellékfolyóin (vízminőségi
és mennyiségi kérdések). A Tisza vízgyűjtő nemzetközi terve
Előadó: Virág Margit, Viziterv Environ Kft.
10.30 – 10.40 A Felső-Tisza és a Nyírség: tervezett állapotjavító
intézkedések a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben Előadó: Csegény József,
FETIKÖVIZIG
10.40 – 11.10 Párbeszéd, vita a tervezők, meghívott szakértők és jelenlévők
részvételével
11.10 – 11.20 Tervezett állapotjavító intézkedések a Zagyva-Tarna folyók
vízgyűjtőjén Előadó: Virág Margit, Viziterv Environ Kft.
11.20 – 11.45 Párbeszéd, vita
11.45 – 12.00 Kávészünet
12.00 – 12.15 Közép-Tisza: problémák és tervezett állapotjavító
intézkedések. A VTT és más tervezett projektek kapcsolata a vízgyűjtőgazdálkodási tervezéssel Előadó: Háfra Mátyás, KÖTIKÖVIZIG
12.15 – 12.25 A Körösök vízrendszerét érintő problémák és tervezett
intézkedések Előadó: Kőváriné Szabó Erzsébet, KÖRKÖVIZIG
12.25 – 13.00 Párbeszéd, vita
13.00 – 13.10 Az Alsó-Tisza és a Maros: problémák és tervezett
intézkedések a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben
Előadó: Kovács Zsuzsa, ATIKÖVIZIG
13.10 – 13.25 Párbeszéd, vita
13.25 – 13.30 A fórum zárása
Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:
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ELŐADÁS
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Elmondta, hogy a Tisza ökológiájával foglalkozik a rendszerváltás
óta. A határvizekkel kapcsolatos kockázatról és felelősségről
kifejtette, hogy tehetünk sok mindent, beszélhetünk sok mindenről, de
nem történnek konkrét intézkedések.. Nincs információcsere a
határvizeknél. Nem tudunk semmit, hogy mi történik a határokon túl.
Számításba kell venni, hogy önálló államok vannak. Hangsúlyozta,
hogy valóban egy integrált anyagra van szükség.
Hiányolja a nagy műtárgyak vizsgálatát, legalább annak szerepelnie
kéne, amelyik benne van az ország szerkezeti tervében. Örül annak,
hogy az árapasztó tározók szerepelnek.
Megjegyezte, hogy mindig maximalisták vagyunk, de a
lehetőségeinkről elfeledkezünk. Véleménye szerint nem lesz pénzünk
a tervben leírtakra. Az ivóvízminőség-javító program is csődöt
mondott, mert túlzásokba estünk. Ugyanez lesz most is.
Dolgozott az EU központi szerveinél és már ott is azt tapasztalta,
hogy elengedhetetlen a nemzetközi összefogás. Fontos az ökológiai
rendszerek interkalibrálási folyamata.
Romániában végeztek egy vizsgálatot a folyók minőségére
vonatkozóan: eddig javuló volt a tendencia, most ez kezd romlani.
Ennek okai lehetnek a mezőgazdasági eredetű szennyezések. Ebből is
látszik, hogy jól meg kell gondolni a művelési ágakat. Komolyan kell
venni az intézkedéseket.
A határokon átnyúló ügyek fontosak, kiemelten kell kezelni őket.
Fontos, hogy közösen lépjünk fel ezek megoldása érdekében.
Elmondta a pénzügyekkel kapcsolatban, hogy 2015-ig túl sok
feladatot nem vállaltunk fel. Most nincs pénzünk, de kérhetünk a
következő ciklusra.
Maximálisan egyetért Hamar Józseffel. Jogosnak érzi az aggályát.
Ukrajnával '92-94-ben kezdték el az együttműködést, de még ma sincs
meg az a szint, amit elképzeltek. Ennek ellenére nem pesszimista.
Reméli, hogy a VGT is segít abban, hogy megtudhassuk, hogy mi a
helyzet a határokon túl.
Ahhoz, hogy a csongrádi vízlépcsőről a VKI szempontjai szerinti
véleményt lehessen alkotni, hiányoznak a részletes tervek és
hatásvizsgáltok. A VGT nem vízgazdálkodási fejlesztési terv. Egy
időben volt olyan elképzelés, hogy átveszi ezek szerepét, de elég
hamar kiderült, hogy másról van szó: a VGT feladata a vízhasználatok
ökológiai szemléletű feltételrendszerének meghatározása. A
fejlesztési tervekre természetesen továbbra is szükség van, de a VKI
követelményeinek való megfelelés igazolása a fejlesztési projekt
feladata, a csongrádi vízlépcső esetében is az a lényeges, hogy a
tervezés során figyelembe vették-e az ökológiai szempontokat. a Ha
igen, akkor beépülhet a rendszerbe, de a tervezés és a feltételknek
való megfelelés igazolása nem a VGT feladata. Vannak olyan
projektek, amelyek az ökológiai állapot javítását is szolgálják: pl. a a
Körösök kapcsán a TIKEVIR.
Magyarországon általában hiányoznak a vízgazdálkodási fejlesztési
tervek, stratégiák és tanulmányok, de ezeket a VGT nem pótolja.
A tervezett intézkedések realitásával kapcsolatban. A VGT egy alulról
építkező terv, amely a víztestenként javasol állapotjavító
intézkedéseket, hosszútávra, 2027-ig. . Az intézkedésekre hivatkozva
lehet forrásokat igényelni a vizek állapotának javításához.. Az első
fázisban nem oldható meg az, hogy csak azokkal az intézkedésekkel
foglalkozzunk, amit biztosan tudunk finanszírozni. Ez egy iteratív
tervezés: - az állapotértékelés, a célkitűzések, az intézkedések és a
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finanszírozás forrásai egymással összefüggésben „alakulnak”, nem
lehet most biztosat mondani 10-20 évre előre.
Az interkalibrációval kapcsolatban elmondta, hogy történt előrelépés:
fél éve készült el a biológiai minősítő rendszer. Az adatszolgáltatás
terén is van fejlődés.
A finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy nem 2015-g kell
megvalósítani mindent. Az intézkedéseket ki lehet tolni kétszer 6
évre. Ez ad alapot, hogy finanszírozható projekteket hozzunk létre.
Olyan komplex programokra van szükség, amelyeket lehet EU
forrásokból is finanszírozni. Az intézkedéseknek vannak prioritásaik,
amely mentén haladni kellene.
Virág Margit (Viziterv Environ Kft.)
Figyelembe vették-e, hogy az Ecsedi-láp a tavaszi hóolvadásokból
származó vizek befogadója?
A Zagyva és a Tarna katasztrofális állapotban vannak, ezeknek
prioritást kell élvezniük. Gazdálkodásra nem alkalmasak, csak a
növények maradnak meg. A horgászok elmennek a területről.
Ugyan kicsik ezek a folyók, mégis sok probléma van velük: árvíz,
belvíz, nyáron pedig az aszály. A vízhiányt sürgősen orvosolni kell.
Nem bízik az elhangzottakban. A Jászsági-főcsatorna fejlesztése is
téma már 25 éve.
A vízkészlet hiánya kulcsprobléma: elhangzott, hogy a Tiszában is
kevés a víz.
Gazdag az anyag, de hiányolja, a táj komplett működésének
vizsgálatát: nincs szó arról, hogy mi okozza a vízkészletek hiányát.
hiány okozatáról. Az állapotokról nem csak a klímaváltozás, hanem
az eddigi gyakorlat is tehet. A kiszárított tájon a duzzasztók sem
segítenek. A tájban kellene a vizet megtartani. A tájhasználaton és a
tájszemléleten kell változtatni.
Az Ecsedi-láp a vízfolyások rehabilitációjánál szerepel. Tehát ezzel is
számol a tervezés. Elkezdődtek a folyamatok a vizes élőhelyek
helyreállítására.
A a hasznosítható felszíni és felszín alatti vízkészleteket becsülték.
Ez elemi része a VGT-nek.. A jelenlegi terv az 1991-2000 közötti
időszak hidrometeorológiai adataira épül, és minden tervre érvényes
lesz, hogy a megelőző teljes évtized lesz a mértékadó, vagyis így a
változó éghajlat is figyelembe vehető. . A hasznosítható készlet az
ökológiai vízigényen felül rendelkezésre álló vízmennyiséget jelenti.
Az ökológiai vízigényen keresztül megjelenik az ökológiai szemlélet
is.
A megfelelő művelési móddal és a lokális mélyedések, esetleg
csatornák, tározásra való kihasználásával, megfelelő
szennyvízelhelyezéssel lehet megtartani a területeken a vizet. A
területhasználat váltások esetében megjelennek a tervben ajánlások,
hogy milyen arányban lenne ideális az erdő- és gyepterület. Ennél
részletesebben a területfejlesztési tervek foglalkoznak a kérdéssel.
Hogy hogyan lehet a gazdasági szempontokat ökológiaivá tenni: pl.
építhetünk tározókat, vagy megvizsgálhatjuk a Tisza menti
mélyedéseket, hogy melyik alkalmas tározásra. Meg kell találni a
kompromisszumot az emberi használat és az ökoszisztéma igényei
között.
A Zagyva és a Tarna rehabilitációja komplex és bonyolult feladat. A
Zagyva-felsőn és a Tarnán sok tározó található és ezt az alsó szakasz
elszenvedi. A probléma megoldásával a terv is foglalkozik: mivel
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ezek erősen módosított víztestek, ezért a jó ökológiai potenciál elérése
a cél. Nehéz az alsó 75 km-es szakasz vízpótlását rendezni: 5,4 m3/s
vízhozam pótlás javíthatna a jelenlegi helyzeten.
Sok minden elhangzott már, de mik azok a Tisza-vízgyűjtőjével
kapcsolatos dolgok, ami a tervezésben még nem tökéletes?
A monitoring, nem tökéletes. Annyit azonban tudunk, amennyivel el
lehet indulni. A társadalmi igény néhol kissé megfoghatatlan.
Korlátozottak az erőforrások és a lehetőségek, a feladat pedig sok.
Az Alföldön a felszín alatti vizekre vonatkozó vízmérleg a pozitív és
a negatív határán mozog, ezért nagyon fontos az adatok pontossága.
Szükséges a takarékosság, a monitorozás és a tudás fejlesztése.
Ugyanez vonatkozik a felszíni vizekre is. A bizonytalanság egy olyan
elem, amit kezelnünk kell. Az intézkedések hatásáról nincsenek
ismereteink, tapasztalataink, ezért ésszerű mintaprojekteket indítani.
Háfra Mátyás (KÖTIKÖVIZIG)
Érdeklődött, hogy a földhasználati viszonyok megváltoztatása mit
takar, mert a kikötők tulajdonviszonyai sem teljesen rendezettek,
gyakran bérlők üzemeltetik, az üzemeltetési és bérlési idők pedig
meghatározottak. Hogyan lehet ezek mellett a problémák mellett
megvalósítani az intézkedéseket.
Úgy érzi, hogy sok a pesszimista hozzászólás. Meg kell tennünk
mindent, azokat a dolgokat is, amik nem kerülnek pénzbe.
Szükség van a hajózás szabályozására is: gondoltak-e a folyami
szabályozásra. A nagyobb hajók jelentős hatással vannak a vizekre.
A hajózással kapcsolatban is az a fontos, hogy az ökológiai
szempontok figyelembevételével történjen, de konkrét, számszerű
kritériumok még nem szerepelnek a tervben. Jogosak a kikötőkkel
kapcsolatban felvetett kérdések is: a jó gyakorlatnak megfelelő
intézkedéseket nehéz megvalósítani a tulajdonviszonyok rendezése
nélkül. A felvetett problémát továbbítja a kollégái felé.
Kőváriné Szabó Erzsébet (KÖRKÖVIZIG)
Kovács Zsuzsa (ATIKÖVIZIG)
A víztakarékos növénytermesztésben milyen új fajták vannak, amit
figyelembe lehet venni?
Elmondta, hogy ugyan nem mezőgazdász, de nyitott szemmel jár.
Szükség van az öntözési szokások megváltoztatására. A déli
országoktól megtanultuk, hogy a csepegtetéses öntözés
víztakarékosabb, a legjobb megoldás pedig közvetlenül a
gyökérzónába eljuttatni a vizet. A konkrét mezőgazdasági
intézkedések nem tartoznak a VKI-hoz, de javasoljuk a
szárazságtűrőbb fajok alkalmazását.
Megkérdezte, hogy ismert-e a kadmiumszennyezés eredete.
Annyit tudunk, hogy Romániából érkezik, de hogy ott egyáltalán
kimutatták-e, azt nem.
Vannak még módszertani problémák az analitikával: ha az adatokat
térképen ábrázoljuk, esetenként kirajzolódtak a KÖFE-k területeinek
határai. A nehézfémek és a szerves mikro-szennyezők 33-as listájáról
nem is tudunk mindent mérni Magyarországon.
Szomorú, hogy a Tisza sok szakaszon erősen módosított besorolást
kapott, mert ha a lehetőségekre gondolunk, , láthatjuk, hogy nem
lenne szabad rosszul bánni velük.
A terv adottságként kezeli a szennyezéseket, ez ellen tenni kell.
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Románia is EU-s ország: rendbe kell tenni a dolgokat, mert
szükségünk lesz a vízre a tájban. Úgy látja, hogy akik eljönnek ezekre
a fórumokra, azok tényleg szeretnének tenni valamit.
Szeretné, ha elkészülnének a VTT tározók, hogy a tájgazdálkodáshoz
hozzá lehessen kezdeni.
A tápanyag-felhalmozódás ellen nem az a legjobb megoldás, hogy
gyorsan levezetjük a vizet.
Véleménye szerint a csongrádi vízlépcső nem megoldás a felsorolt
problémákra. Csak olyan intézkedéseket lehet tenni, amelyek
megfelelnek a VKI-nak.
A hullámterek rendezésével kapcsolatban a tervben szerepelnek a
VKI-val ellentétes elemek is. Kérdezi, hogy ilyenek hogyan
kerülhetnek bele?
Ígéretet tett a véleményük írásbeli elküldésére a tervezők felé.
A vízhiány megoldására a mezőgazdasági gyakorlatot is meg kell
változtatni, az öntözési szokások és növényfajták alkalmazásának
átalakításával. De van még egy elem, az árvíz. Véleménye szerint
bővíteni kéne a fogalom értelmezésén. Mi van akkor, ha ezek a vizek
arra valók, hogy pótolják a csapadékot, hogy legyen elég víz a tájban
és ne legyen igény fajcserékre.
Hiányolja a tervből a domborzati fejezet részletes kidolgozását. A táj
lehetővé tenné, hogy visszajuttassuk a vizet.
Meg kell érteni, hogy nem az ember ellen való intézkedésekről van
szó. Azért fontos a természetvédelem, mert az biztosítja az emberi
élethez szükséges élő tájat.
A határvízi problémákkal kapcsolatban emlékeztette a jelenlévőket,
hogy az ICPDR irányításával készül egy VGT a Tiszára is, amelyet a
mostaninál részletesebbre terveznek öt ország közreműködésével.
Elmondta, hogy idén nyáron volt egy-egy konferencia a felvízi
országokkal Nyíregyházán, ahol a hulladékok ügyében történtek
előrelépések Ukrajnával.
Véleménye szerint több probléma is felmerül azzal kapcsolatban, ha a
hullámtereket növeljük a feliszapolódás ellen. Egyrészt anyagi gátjai
is vannak, másrészt a nagyobb területen csökken a víz sebessége és
még inkább feliszapolódik.
Az árvízvédelmi tározókkal kapcsolatban is érez ellentmondást,
hiszen azok is mesterségesek.
Egy diasorral készült a felszólaláshoz, melyben beszélt többek között
az árterekről és a gazdasági szabályozó eszközökről is. Az előadás
elérhető a fórum többi előadásával együtt a honlapon
(www.vizeink.hu), a Dokumentumtárban.
Kérdezte a jelenlévőket, hogy látnak-e más reális beavatkozásokat, a
területhasználat-váltáson és a vízvisszatartáson kívül, mert ha nem,
akkor ezeket az elképzeléseket propagálni kell az FVM felé.
Véleménye szerint a tájban való vízvisszatartást markánsabb célként
kéne megfogalmazni.
Érdeklődött, hogy hogyan fognak összeállni a nemzetközi
intézkedések, valamint a Tisza-VGT . Ez utóbbiban mindenképpen
meg kell jelenjen a magyarországi és a határon túli zagytározók
feltárása.
A Jászsági-főcsatorna fejlesztésére nem lehet forráshoz jutni, pedig
szükség lenne a megvalósításra. Az öntözést ma nem tudja megoldani
senki.
Amire törekszünk, azt valósítsuk is meg.
Kidolgozás alatt van a Duna Stratégia, amelyben a turizmus és a
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logisztika mellett az ökoszisztémát érintő kérdések is hangsúlyosan
megjelennek. Ezt is be kell emelni a tervbe. Fontos a programok jó
pozicionálása.
Halljuk meg, hogy mit mondunk, amikor azt mondjuk: vízkincs; és
úgy is álljunk hozzá. Meg kell tartanunk a vizet. A legnagyobb
teendőnk a tájgazdálkodás terén van: tehát nem feltétlenül mérnöki
bravúrok kellenek.
A duzzasztás kulcskérdés, bele kéne kerülnie a tervbe, vizsgálni
kellene. A VÁTI már foglalkozott a tájgazdálkodással, fórumok is
voltak, de senki nem lépett az ügyben.
Most az a gyakorlat, hogy a hullámtérben levonulhasson a víz, az
erdők egy részét kitermelik. Ez a gyakorlat így fog maradni? A
gyalogakác fölül ha kivágjuk a fákat, akkor 2 m magas áthatolhatatlan
dzsungellé nő.
Elmondta, hogy a Bodrog-közben dolgozott a mezőgazdálkodókkal,
és a legnagyobb probléma az volt, hogy nem kaptak garanciát arra,
hogy ha hajlandóak váltani, akkor megkapják a támogatást.
Elmondta, hogy ma különböző skálákról beszéltünk: alegységek és
vízgyűjtők több szinten is. Ezek eltérő intézkedéseket és prioritásokat
igényelnek, és ezt figyelembe kell venni. Az intézkedések jó része
átfedésben van más tárcák tevékenységével. A VKI elején keletkezett
egy minisztériumok közötti testület a keretirányelv bevezetésére. Ma
hiányoznak ezek az egyeztetések, ezért nehéz az előrejutás.
Az országok közötti együttműködéssel kapcsolatban elmondta, hogy
léteznek kétoldalú egyezmények a szomszédos államokkal, de még
van mit javítani a helyzeten: nyilván mindig a saját érdeküket fogják
nézni. Ezért fontos, hogy – nem elfeledkezve a fennmaradó határon
túlról érkező problémákról, amit mi meg tudunk csinálni, legalább azt
csináljuk meg jól. Természetesen ettől az érintett problémák
megmaradnak.
A VKI-val kapcsolatban sok helyen elhangzik, hogy szoros
kölcsönhatásban van egyéb területfejlesztési tervekkel . A hangsúly az
integrált vízgazdálkodáson van. Olyan fejlesztési projekteket kell
kidolgozni, amelyekben fontos szerep jut a víznek.
Az előadások tükrözték az alapvető problémákat. Köszöni az
előadóknak a munkát és a résztvevőknek a hasznos hozzászólásokat.
Úgy gondolja, hogy nem elégedett az anyaggal, markánsabban kell
megfogalmazni a problémákat, hogy egyértelműek legyenek.
Megjegyezte, hogy a Vásárhelyi Tervnek van olyan eleme, ami nem
illeszkedik a a VKI-val. A meglévő rendszereket fogjuk átformálni a
következő rendszer igényeinek megfelelően. Fontos, hogy 2013-tól
VKI érdekű projekteket lehessen megvalósítani.
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