VGT társadalmi vitafórum

Emlékeztető
Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma a 2-3 Lónyaifőcsatorna alegységen
Dátum: 2009. július 16. 13:30
Helyszín: FETIKÖVIZIG földszinti tárgyaló
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.
Facilitátor: Gulyás Péter
Emlékeztető készítő: Rumi Szabolcs
Előadók: Gulyás Péter (Öko Zrt.), Illés Lajos területi tervező (Víziterv Environ
Kft.)
Résztvevők: Ld. jelenléti ív (25 fő)
Napirend: 13:30 – 14:00 Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja)
14:00 – 14:05 Megnyitó
14:05 – 14:15 A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben
Előadó: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium)
14:15 – 14:45 Javaslat a jelentős vízgazdálkodási problémákat
megoldó intézkedésekre a Lónyai-főcsatorna vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezési alegységen
Előadó: Illés Lajos területi tervező (Víziterv Environ Kft.)
14:45 – 15:40 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával (vélemények,
kérdések és válaszok)
Szakértők: A Felső-tiszai Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a
Felső-tiszai Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, az Öko Zrt.
vezette konzorcium szakemberei
15:40 – 16:00 Kávészünet
16:00 – 16:50 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
(folytatás)
Párbeszéd, vita a résztvevők és szakértők bevonásával
16:50 – 17:00 Összefoglalás, a fórum zárása

Az előadások után elhangzott hozzászólások, kérdések és válaszok összesítése időrendben:

Szigetvári Csaba
E-misszió Egyesület

Nehezményezi, hogy bizonyos jelentős, természetvédelmi
szempontból értékes állóvizek nem szerepelnek a tervekben,
példaként a Hosszúháti-tavat, Nagy-Szik-tavat, és a Nagy-Vadastavat nevezi meg. Koncepcionális problémaként említi, hogy a
tervezők alegységenként nem feltétlenül értelmezik egyformán a
besorolási kategóriákat. Vannak olyan vízfolyások, pl. Tiszamellékmedrek, amelyek erősen módosított kategóriába
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sorolódnak, ám bizonyos szakaszokon ökológiai értékekkel bírnak.
Emiatt a kategorizálás felülvizsgálatát javasolja. Konkrét példaként
a Nagy-Vadas-tavat említi, amelynek ökológiai állapotát „nem jó”nak minősítették, amivel ő szakmailag nem ért egyet. Javasolja,
hogy a szerinte elhanyagolható jelentőségű horgászat helyett a
parti zónákra koncentráljanak. A vízvisszatartást jó gondolatnak
tartja, vita tárgya lehet, hogy van-e helye még egy, a
Harangodihoz hasonló tározónak.
A tározók kijelölése módszertani kérdés, eddig nem volt lehetőség
50 ha-nál kisebb alapterületű tározó állóvíz víztestként való
kijelölésére, továbbá nem volt lehetőség víztestként kijelölni az
átfolyásos tározókat, csak az oldaltározókat.
Szerinte a vízvisszatartás fontosságát „belopni” próbálják a
tervekbe. Ehelyett azt javasolja, rögzítsék egyértelműen, hogy az
eddigi víztovábbítási kötelezettséget vízhelybentartási
kötelezettség váltja fel. Javasolja továbbá, hogy a tervezők
kevésbé vegyék figyelembe a várható nehézségeket,
koncentráljanak a lehető legjobb szakmai megoldásokra.
Előfordult, hogy a korábbi településrendezési, stb. tervek meg sem
valósultak, netán a megvalósulásuk után azonnal újabb terveket
kellett kidolgozni a korrigálásukra, ezzel szemben úgy véli, a VKI
nem fog a „fiókba kerülni”, komoly szerepet fog játszani a jövőben.
Nagy változások fognak bekövetkezni, a vízügy jelentősége úgy
meg fog növekedni, hogy akár a tulajdonjog szabályait is meg kell
majd bontani.
A Nagy-Vadas-tóval kapcsolatban elmondja, hogy régen jó
horgászhely volt, de az utóbbi 20-30 évben már nem az. Szerinte
csak a jelenkorban logikus mértékű természet-visszaállítást kell
elvégezni.
A megyében lévő csatornahálózat több mint 6000 km hosszúságú
vízfolyási lehetőséget biztosít, amelynek felében nincs víz, de azt
vizionálja, hogy a tervek megvalósulása után ezekben tiszta víz
fog folyni. Szerinte kisebb csoportok érdekeit meg lehet sérteni a
nagyobb célkitűzések elérése érdekében.
A VKI úgy épül fel, hogy a terveket a Vízig készíti, a monitoringot
pedig a KTVF végzi. A Hortobágyi NP figyelembe veszi ezen
mérési eredményeket, de elsősorban a saját tapasztalataikra
támaszkodnak, pl. a Nagy-Vadas-tó esetében. Azt javasolták,
hogy a felszíni vízgazdálkodás eszközeivel javítsák ezen állóvizek
állapotát, ők ehhez elküldték javaslataikat.
Még mindig nem érti, hogy a víztestek milyen módon kerültek
besorolásra.
Erre EU előírások vannak, de ezek kialakításánál nem vették
figyelembe a Kárpát-medence sajátosságait, ezért nehezen
alkalmazhatók a területre. A tervezés Budapesten zajlik, a Nemzeti
Park Igazgatóság csak javaslatokat tud tenni.
A besorolás a Vízügy feladata volt a tervelőkészítési fázisban,
talán van még lehetőség ezeken változtatni, de fel kell mérni
ennek esetleges következményeit.
A VKI nagy mértékben érinti őket, 2008 márciusában meghívást is
kaptak a fórumokra, három javaslatuk bele is került a konzultációs
anyagokba, ennek tényét pedig lényegesnek tartja. Kéri a
Vízügyet, hogy mondják meg, a Lónyay-főcsatorna mentén milyen
területeket tudnak vízvisszatartásra felhasználni. A
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tulajdonviszonyokkal kapcsolatban kijelentette, hogy politikai
eszközökkel is harcolni kell a vízért, akár egyes emberek érdekei
ellenében is, mert a víz a fontos.
Megemlíti, hogy a Lónyay-főcsatorna iszaptalanítása fontos lenne,
főleg amennyiben le kell zárni a zsilipet.
Az „aránytalanul magas költség”-re való hivatkozás azért került be
a konzultációs anyagokba, mert a tervezés során egyértelművé
vált, hogy a jó állapotot elérését (2015-ig) több esetben a pénzügyi
források hiánya akadályozza. Az „aránytalanul magas költség”,
mint a derogáció oka, lehetőséget ad arra, hogy kitolhassák a
határidőt. 2015-ig valószínűleg már nem fognak olyan pályázati
források rendelkezésre állni, hogy a szükséges kivitelezési
munkákat finanszírozni tudják.
Szerinte a szennyvízprogramot 2015-ig mindenképpen végre kell
hajtani. Gávavencsellőn van egy rossz szennyvíztelep, de már a
település is felismerte a problémát, új tisztítóművet fog építeni és a
tisztított víz közvetlenül a Tiszába fog ömleni.
Elmondja, tisztában van a tisztítómű áthelyezésével, bár szerinte
egy elavult tisztító is működhetne jól megfelelő karbantartás
mellett.
Vízvisszatartás jelenleg is folyik a Vizig-nél medertározással, mivel
a területek elöntése problémát jelent, de a medertározás nem jó
megoldás, a vízminőséget rontó tényezők miatt.
Szerinte a régi hulladéklerakókat fel kéne számolni. A
kisajátítással kapcsolatban elmondja, hogy a gazdákat nehéz
meggyőzni, érdekeltté kell tenni őket, elsősorban támogatással.
A tárolt vízmennyiség túl kevés, az állandó tározókban sincsen
elég víz. A vízmegtartó helyek feltöltéséhez szerinte ugyanannyi
idő kell, mint annak idején a lecsapoláshoz kellett. Az
intézkedéseket a megfelelő sorrendben kell meghozni, hogy
először tisztuljon meg a víz és utána tartsuk meg.
A vízvisszatartás számára is jó ötletnek tűnik, mivel a Kállaifőfolyás két vége között 30 m szintkülönbség van, így csak ez a
megoldás jöhet szóba. Az ilyen célra használható mélyfekvésű
területeket jelenleg többnyire nem használják semmire, de
feltételezi, hogy amint kiderülne, hogy tározót terveznek a
helyükre, az áruk azonnal az egekbe szökne. Ezzel együtt a 2015től induló ciklusban megvalósíthatónak látna egy ilyen projektet. A
területen nincs komoly állatállomány, csak látszattevékenységek
folynak, de ha bekerülne egy agrár-környezetgazdálkodási
programba, akkor meg lehetne követelni a tulajdonosoktól a
rendszeres karbantartást, az elöntés tűrését.
Jelenleg, ha vállalja a gazda, hogy vizet tart vissza a földjén, akkor
arra a területre pályázatot adhat be, de ezt a gazdák több helyütt
ellenzik, a 2015-ös programba már nem nagyon kerülhet be.
El kell érni, hogy a gazdák mindezt ne kényszernek érezzék,
javasolja, hogy legyen hosszútávú együttműködés.
21 agrár-környezetgazdálkodási célprogram van az FVM-nél 2013ig. A gazdák néhányan jól fogadják, sokan azonban nem örülnek,
hogy művelési ágat vagy gazdálkodási formát kellene váltaniuk. Az
ilyesmi mindig ellenállásba fog ütközni, ezért a hivatalnak
türelmesnek kell lennie. Bízik benne, hogy a VKI egy cselekvési
program lesz, és addigra sikerül a társadalom minden szintjét
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összehangolni a víz, mint kincs megtartása érdekében. 2004-2008
között volt már ilyen program, de ezeket a KVVM és az FVM
sikertelennek ítélte. Az állami tulajdon kezelésével,
üzemeltetésével kapcsolatos problémákat nem kezelték.
A konzultációs anyagban le vannak írva a célok, ezeket minden
mással összhangba kellene hozni. Üdvözli, hogy le van írva az is,
hogy nincs pénz. A tárca felé meg fogják fogalmazni, hogy a
társadalom minden rétegének meg kell majd állapodni, nem lehet
majd ezeket a tulajdonjogi, pénzhiány, stb. problémákat
tőmondatokkal elintézni, rendbe kell ezeket a dolgokat tenni.
Szerinte 1994 óta egyetlen kormány sem mert felvállalni egy
komoly birtokszerkezet-átalakítási programot. Várható, hogy a
gazdák nem fognak egy EU-s programhoz úgy hozzáállni, őket
támogatással lehet meggyőzni.
SZÜNET
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Mezőgazd. Szakig.
Hivatal FM
Igazgatósága

Illés Lajos
területi tervező
Víziterv Environ

Berettyán Gábor
Mezőgazd. Szakig.
Hivatal FM
Igazgatósága
Illés Lajos
területi tervező
Víziterv Environ
Szikora Julianna
FETI-KTVF

Illés Lajos
területi tervező
Víziterv Environ
Madár Henrietta
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Lukács Balázs

Szerinte nem nyáron kellene a társadalmi egyeztetést végezni,
hanem télen, ezt a VKKI felé jelezni kéne. Ők a mezőgazdasági
tárcánál úgy látják, hogy azért kell az agrár-környezetgazdálkodási
programok felé vinni a gazdákat, mert ezeket 80%-ban az EU
finanszírozza, tehát van rájuk pénz.
Elmondja, hogy az öntözés problémáját is meg kellene oldani a
VKI-hoz igazodva, ehhez jogszabályi akadályokat is meg kéne
szüntetni, továbbá, hogy a jó ökológiai állapotra helyezték a
hangsúlyt, miközben a jó műszaki állapot elérése háttérbe szorult,
holott az is fontos lenne.
A 42 egyeztető fórum után 25 szakmai fórumon, majd pedig ősszel
a minisztériumok szintjén fog folytatódni az egyeztetés.
A VKI-nak nem tárgya az öntözés, ami hiányosságnak tekinthető,
mivel a vízgyűjtő-gazdálkodásba ez is beletartozik. A műszaki
állapot és a belvíz kérdése szintén nem tárgya a VKI-nak, ez az
EU szerint az országok belügye.
Szerinte ezekben a kérdésekben nem történik semmi.

Az EU azért nem támogatja az öntözést, mivel az ő szemléletük
szerint minden terméket ott kell megtermelni az EU-n belül, ahol a
legolcsóbb, tehát ahol nincs szükség öntözésre.
A vízvisszatartás, mint olyan, jogilag nem értelmezhető,
jogszabályi háttér megteremtésére lenne szükség. Elmondja, hogy
a minisztériumban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sajátosságai
miatt külön kezelik az ország többi részétől, és nem értik, hogy
miért van ott mindig több probléma, mint másutt.
Budapesten nem értik meg, hogy a megye különleges természeti
adottságokkal rendelkezik, emiatt több figyelmet igényel.
A nyírségi vízgazdálkodási társulás területén 800 km-nyi csatorna
van vízelvezetés céljára. Az a tendencia, hogy a gazdák a
földjeiket szélig bevetik, nem hagyják szabadon a 3m-es
pufferterületet, ahol ők a karbantartásra fel tudnának vonulni.
Továbbá problémásnak érzi, hogy ha ők a műtárgyakat
rendbehozzák, rendszeresen karbantartják, az az ökológiai
állapotra nézve negatív hatással lesz.
A társulati csatornák nincsenek a VKI hatálya alatt, a terv meg
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sem említi ezeket. Csak annyiban érintettek, hogy a befogadójuk
többnyire olyan víztest, amely a VKI hatálya alatt van.
Annyira későn indultak el a tervezési munkák, hogy emiatt a
fórumokat csak a nyárra sikerült megszervezni, a másik oldalról a
decemberi végdátum pedig kötelező érvényű, nem mozdítható.
Problémásnak tartja, hogy sok fórumon egyetlen gazda sem vett
részt, pedig nem szabadna kihagyni őket az egyeztetésből.
Várható, hogy ők a földjeiket támogatás nélkül nem fogják a
beruházások számára átadni.
A beregi tározó építése több, mint 2000 ingatlantulajdonost érint.
Amikor már konkrétan kiderül, hogy az ő földjük kisajátításra vagy
elöntésre kerül, akkor „megtelnek a kultúrházak”, de olyankor is
mindenki csak a saját kis érdekeit próbálja védeni, nem
foglalkoznak a nagyszabású tervekkel.
Egy vízrendszeren belül is vannak érdekellentétek a gazdák
között, sok kis tulajdonos van, és amíg ez nem változik meg, addig
nehezen fog haladni a megvalósítás.
A konzultációs anyagokkal kapcsolatban elmondja, hogy szerinte
ha egy közérthetőnek szánt anyag meghaladja az 50 oldalt, akkor
annak tartalma nem jut el a gazdákhoz, a weboldal feltehetőleg
szintén nem nagyon. A hivatkozott földrajzi nevek megválasztása
sem szerencsés, a gazdák nem feltétlenül tudják megfejteni, mikor
miről van szó.
Szerinte nem a konzultációs anyag színvonalával van a baj, 30-50
oldal egyszerűen túl sok, 10-ből egy ember talán, ha belenéz. A
tapasztalatok szerint az emberek eleve idegenkednek az efféle
küldeményektől, másrészt annyi a változás, hogy azt nem is bírják
követni.
Egyetértését fejezi ki az előbbiekkel kapcsolatban.
Elmondja, hogy az anyagok terjedelme 30-100 oldal között van, de
a mellékletek csupán 4-5 oldalasak, szerinte ezekből is ki lehet
nyeri a leglényegesebb információkat.
Felhívja a résztvevőket, hogy a folyamat hiányosságaira is
reflektálhatnak.
A nyilvánossági munkával kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg a
politikai helyzet nem kedvező. Az információk nem jutottak el
minden háztartásba, a média adta lehetőségeket jobban kellene
használni. Annak ellenére, hogy számos médiumban megjelent a
téma, ha megkérdeznek egy lakost, nem tud róla, mert a
hirdetések nem megfelelő helyen vagy időpontban mennek. Nem
alegységi szinten kéne kezelni a problémát, hanem maximum 4-5
település szintjén, az oktatási intézményeket fontosságuk miatt
célszerűnek tartaná külön is megkeresni. Szerinte erősíteni kellene
a Vízügy hitelességét, javítani a vízügyi kommunikációt, mert az
sem árvíz idején, sem „békeidőben” nem működik jól.
Mindenkit arra kér, hogy a VKI keretei között nem kezelt
problémák mellett ne menjenek el, említsék meg az anyagban pl.
az öntözés problematikáját, legyen benne az ajánlásban, hogy
ezeket a problémákat kezelni kell, különben baj lesz.
Egyetért abban, hogy tágabb keretek között kell foglalkozni a
vízzel, mint amit a VKI tartalmaz.
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Mivel nincs több hozzászólás, megköszöni a részvételt és
berekeszti a fórumot.

Elhangzott vélemények összefoglalása:
•
•
•
•
•

Problémaként merült fel bizonyos ökológiailag értékes területek nem megfelelő
besorolása, ezek a természetvédők szerint felülvizsgálatra szorulnak.
Fő kérdésként merült fel a vízvisszatartás, ennek jogi és szakmai nehézségeiről sok
szó esett, sok a tennivaló, de az elvvel mindenki egyetért.
Egyetértés alakult ki abban, hogy a VKI keretei között nem megoldott
vízgazdálkodási problémákat, mint pl. az öntözés, nem szabad figyelmen kívül
hagyni, ezeket is kezelni kell.
Megállapításra került, hogy az érintett tulajdonosokat nehéz együttműködésre bírni,
továbbá, hogy az elaprózott tulajdonosi struktúra nehezíti a megvalósítást, többen
ennek megváltoztatásától sem riadnának vissza a célok elérése érdekében.
A társadalmi egyeztetés, a kommunikáció sokak szerint nem megfelelő szinten zajlik,
többen ennek javítását sürgették.
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