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Véleménytétel
idıpontja

2009.09.04

módja1

OT

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Az országos, részvízgyőjtı és alegységi terv tervezetek véleményezési
határidejét meg kellene hosszabbítani annak érdekében, hogy az
érintett szervezetek, érdeklıdık el tudják olvasni a sok száz oldalnyi
dokumentumot és alaposabb, tartalmasabb javaslatokat és
észrevételeket fogalmazhassanak meg a tervek véglegesítése elıtt.

általános

U

A véleményezési határidıt a KvVM két hónappal, november 18-ig
meghosszabbította

B

O, R, A

B

O8

2009.09.16

OT

Javasolta, hogy a "Belvízreform" tanulmányának fıbb következtetései
kerüljenek figyelembe vételre a tervben. A tanulmány feltöltésre került
www.vizeink.hu Dokumentumtárába.

Simonffy Zoltán
BME

U

2009.09.16

OT

Javasolta, hogy a "Csapadékgazdálkodás" tanulmányának fıbb
következtetései kerüljenek figyelembe vételre a tervben. A tanulmány
feltöltésre került www.vizeink.hu Dokumentumtárába.

Simonffy Zoltán
BME

U

Önálló intézkedés lesz a nem belvizes területeken a csapadék helyben
tartását célzó mővelési mód és mővelési ág váltás.

B

O8

2009.09.18

OT

Az anyag a felszín alatti vizek szempontjából is átgondolt, részletes,
szakmailag megalapozott munka!

általános

U

Köszönjük.

_

_

Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk. A termálvizek fenntartható használatát célzó intézkedések
és a monitoring intézkedések között ez szerepel. Egy ilyen modell lenne
az alapja a külön intézkedésként szereplı igénybevételi határértékek
megállapításának is.

A

-

U

Az intézkedési program a vízbázisvédelmi program felgyorsítása
érdekében javasolja mind a jogszabályi feltételek módosítását, mind a
megfelelı támogatás biztosítását.

A

O, R, A 8

U

Az Intézkedési Program (8. fejezet) Átfogó intézkedések között
"ÁT4:Adatszolgáltatás" tesz javaslatot a szükséges fejlesztésekre. A
véleményben felvetett részletek az intézkedés leírásában meg fognak
jelenni.

B

O, R, A 8

U

Azzal egyetértünk, hogy az illegális tevékenységek mértékérıl minél több
információval rendelkezzünk, ez a hatósági fellépés feltétele, és a
folyamatok értékeléséhez elngedhetetlen. Az illegális objektumokkal
kapcsolatos adatgyőjtés beillesztését a VKI monitoring rendszerébe
viszont nem támogatjuk.

C

O, R, A 8

Gulyás Ágnes-Vértesy
László Magyar Állami
Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet

2009.09.18

OT

Gulyás Ágnes-Vértesy
László Magyar Állami
Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet

2009.09.18

OT

Az ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása nem
képzelhetı el a 2004 óta félbe maradt vízbázisvédelmi és biztonságba helyezési munkák folytatása és lezárása nélkül.

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

OT

Vízkutató/termelı fúrások adatainak megırzése és elérhetıvé tétele
nagyon fontos. Noha adatszolgáltatási kötelezettség eddig is érvényben
volt, számos esetben nem történt meg. Az adatok ellenırzése,
szakszerő tárolása nem megoldott. Az adatokhoz való
hozzáférhetıség esetleges, a papíralapú dokumentáció nyilvántartása
és kezelése nehézkes. Hiányoljuk az OVGT tervezetébıl:
1. az adatszolgáltatásra vonatkozó garanciák kialakítását.
2. az adatok fogadása és ellenırzése (beleértve a határidık betartását)
feltételeinek kialakítását
3. biztonságosan mőködı adattárolási és adatszolgáltatási rendszerek
megteremtését
4. adat- és metaadat sztenderdek alkalmazását (pl. INSPIRE irányelv)
5. adathozzáférés korszerősítését (pl. Internet)
6. az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok prioritás elvő rendezését (pl.
adatszolgáltatási garanciák kialakítása és metaadat deriválása
azonnal!)

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

OT

Helyesnek tartjuk az illegális víz- és hıkivételi objektumok utólagos
felmérésének szükségességét. Kiegészíteni javasoljuk az ezen
objektumok létrehozása és mőködtetése során képzıdött adatok
begyőjtésével (8.5.2 fejezet).

Simonffy Zoltán
BME
Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Gulyás Ágnes-Vértesy
László Magyar Állami
Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet

10-4. melléklet

Válasz

A területi vízvisszatartás különbözı lehetıségeit és ehhez kapcsolódóan
a belvízrendszer átalakítását kiemelten fontosnak tartjuk. Az
intézkedésekkel foglkozó fejezetben ennek nagyobb hangsúlyt adunk. Az
intézkedések között külön intézkedés foglakozik a belvízveszélyeztett
területekre vonatkozó mővelési mód és mővelési ág váltással. Egy másik
- ehhez kapcsolódóan - a jelenlegi belvízrendszereknek a
vízvisszatartás követelményei szerinti átalakítást tartalmazza.

A fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása céljából
szükséges egy regionális dinamikus vízföldtani modell létrehozása,
fejlesztése, karbantartása (a folyamatosan beszolgáltatott adatok
ellenırzött beépítésével). E modell kialakítását más (földtani, tektonikai,
geofizikai) regionális modellekkel összhangban kellene elkészíteni. Ez a
kialakítandó modell tartalmazza explicit módon a preneogen
medencealjzatban kialakított modellt is.

Gulyás Ágnes-Vértesy
László Magyar Állami
Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet
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Vélemény
A megjegyzések az országos anyagra vonatkoznak, így kérjük, hogy az
elfogadott változtatásokat a a Duna- és a Tisza-részvízgyőjtı
anyagainak megfelelı részeibe is vezessék át.
8.3.1 Kis- és közepes vízfolyások rehabilitációja (valamint a 8.3.2 Nagy
folyók szabályozottságának csökkentése c. fejezethez (291. old.)
)További mőszaki és szabályozási, finanszírozási intézkedések
(A) Vízpótlás, vízellátottság javítása
VT4a: „A mentett oldalon a vízellátás rendszeres, középvíznél
magasabb vízállások idején, akár évente több alkalommal, a
fımederbıl a mentett oldalra kivezetett vízzel történı vízpótlással
(holtágak), illetve elárasztással (mélyárterek) biztosítható. ” A javasolat
mihamarabbi megvalósítása ökológiai szempontból kedvezı hatású és
a klímaváltozás hatásait is részben kompenzálná. A VGT szerint
kialakítandó új élıhelyek használhatók halívatásra, állattartásra, ártéri
gazdálkodásra is, melynek kapcsán az érintett mélyárterek
támogatási rendszerét is szükséges lenne kidolgozni.
A felvízi országok most induló tározóépítési programjaihoz hasonlóan
szükséges volna nálunk is a folyók által szállított víz rendszeres,
nagymennyiségő tározása, nemcsak vésztározókkal. Ezt a korábbi
árterületek mélyártéri részeiben lehetne megvalósítani, nemcsak
áradásokkor, hanem már lehetıség szerint közepes vizek esetén való
vízkiengedéssel is.
A mentett oldali holtágak vízellátottságának javítása nem
általánosítható minden holtágra, egyedi mérlegelés kérdése, melyik
területen mekkora mennyiségő víz pótlása engedélyezhetı az ökológiai
rendszerek jelentıs sérülése nélkül (pl. az elláposodott holtágak,
melyek jelentıs természetvédelmi értékekkel bírnak, nem kaphatnak túl
sok vizet).
Ökológiai szempontból a VT4a és HA1 is pozitív, elıremutató javaslat,
viszont a VT4a-ban külön választandó a holtágak és a mélyárterek
vízellátottságának javítása intézkedések, mivel ezek a megvalósítás
jogi hátterét, a támogatások rendszerét és nagyságrendjét illetıen is
nagyon különböznek egymástól.
(C) Mederrehabilitáció 289. old.
HM1: „Az üledék és az oda nem illı növényzet egyszeri eltávolítása a
mederbıl.” Félı, hogy a megfelelı biológus szakember nélkül végzett
növényzet-eltávolítás (melyet összesen 631 db vízfolyáson
javasolnak/HM1+HM2, 285.old) sok esetben túlzott lesz, illetve a
biodiverzitás szempontjából esetleg káros. Nem szerencsés a
megfogalmazás sem, mivel feljogosítja a tulajdonosokat és használókat
az általuk feleslegesnek tartott medernövényzet eltávolítására. Kérjük a
szöveg kiegészítését a következıkkel: „Ahol a csatorna felszín alatti
víztıl függı élıhelyen kezdıdik, ott FAVÖKO-kra esı szakaszok
mederkotrása és a növényzetének irtása tilos.” (az optimális cél az ilyen
gyepterületeken a teljes medermegszüntetés lenne)
HM5: „Feliszapolódott medrek esetében szükség lehet az üledék
egyszeri eltávolítására.” Jelenleg ez 150 db vízfolyást érint, pedig ezt az
intézkedést csak az erózióveszélyes területeken tartjuk indokoltnak
(hosszú, aszályos idıszakok). A megfogalmazás nem tér ki arra, hogy
mely idıszakon belüli egyszeri eltávolításról van szó.
Az erózióveszélyes helyeken különösen nagy hangsúlyt kellene kapjon
a nagyterülető tarvágások felcserélése mikrotarvágásos vagy más,
erdı- és talajbarátabb kitermelési módokkal.

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A mélyárterek támogatására jelenleg is van támogatási lehetıség
(KEOP, ROP-ok), illetve a terv javasolja a hullámtéri/ártéri gazdálkodás
kiemelt támogatását az agrár-környezetvédelmi célprogamból.

A

-

Tombácz Endre
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk a felvetéssel, a "HA1: Árterületek helyreállítása" intézkedés
értelmezését kiterjesztjük erre vonatkozóan is.

B

O, R, A 8

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, minden végleges beavatkozás egyedi vizsgálatok
(engedélyezések) alapján fog történni.

A

-

U

A támogatási rendszer miatt nem indokolt a szétválasztás. A mélyárterek
vízellátottságának javítása intézkedéssel kiegészítettük a HA1:
Árterületek helyreállítása intézkedést (a VT4a-ban a természetvédelmi
jellegő élıhelyvédelmi intézkedések értendık)

B

O,R,A

U

Az ilyen típusú beavatkozások védett területeken csak a NPI-k szakmai
támogatásával valósulhatnak meg. Ennek garantálnia kell az ökológiai
szempontból kedvezı megvalósítást. Ettıl függetlenül módosítjuk a
megfogalmazást, ami valóban nem egyértelmő. Az "oda nem illı" helyett:
"a meder természetes jellegét alapvetıen megváltoztató" kerül, a javasolt
kiegészítéssel együtt. Köszönjük.

B

O

U

Ez a beavatkozás csak állóvizeket érint. Az ilyen típusú beavatkozások
védett területeken csak a NPI-k szakmai támogatásával valósulhatnak
meg. (Szerintünk ez az eljárás szükségtelenné teszi a szövegezés
módosítását.)

A

Simonffy Zoltán
BME
Tombácz Endre ÖKO Zrt.

Magyar Emıke,
László Tibor
ÖKO Zrt.

Magyar Emıke,
László Tibor
ÖKO Zrt.

Válasz
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MTA ÖBKI

2009.09.18

OT

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA ÖBKI
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OT

Biró Marianna és
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Biró Marianna és
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2009.09.18

OT

Vélemény
Kérjük a szöveg kiegészítését a következıkkel: „Ahol a csatorna felszín
alatti víztıl függı élıhelyen kezdıdik (annak vizét győjti össze), ott
FAVÖKO-kra esı szakaszok mederkotrása és a növényzetének irtása
tilos.” (az optimális cél az ilyen gyepterületeken a teljes
medermegszüntetés lenne)
(D) Fenntartás 290. old.
HM7: Vízfolyások medrének fenntartása
„…a felesleges biomassza és laza üledék eltávolítása…” - lásd HM1-nél
megfogalmazottakat
„…a mederbeli lágyszárú növényzet gondozása” - nem derül ki a
szövegbıl, mit is értenek ez alatt?
8.3.1 Kis- és közepes vízfolyások rehabilitációja
Már mőködı intézkedések és megfelelıségük - Jelenlegi támogatási
lehetıségek
a/ „Vízfolyások teljes rehabilitációja/ megfelelıség értékelése”
címszó alatt: Az említett forrásokból való megvalósíthatóságnak legyen
kötelezı tartalmi eleme az ökológiai (szárazföldi ökológiai)
szakvélemény megkérése is.
Már mőködı intézkedések és megfelelıségük - Jelenlegi támogatási
lehetıségek
b/ „Partmenti védısáv kialakítása/ megfelelıség értékelése” címszó
alatt: Az említett támogatások csak hazai, ıshonos, a területnek
megfelelı fafajokra, illetve tájjellegő gyümölcsfajtákra legyenek
felvehetık (pl. ıshonos főz, nyár, szil, kıris, tölgy és éger fajok, fıként
ártéri puha és keményfa ligeterdık fajai valamint gyümölcsök, dió,
tájjellegő ártéri alma, körte, szilva stb. fajták)
c/ „Ártéri, hullámtéri gazdálkodásra/ megfelelıség értékelése” címszó
alatt: A nem védett területeken fekvı vizes élıhelyekre 2012-ig csak
korlátozottan felvehetı AKG kifizetések újragondolása. A biodiverzitás
megırzése és a vizes élıhelyek mővelésiág váltásának elkerülése
érdekében sürgıs kiegészítı támogatások szükségesek a kérdés
megoldására. (Itt arra kérdéskörre gondolunk, amely a
mezıgazdasággal való szakmai egyeztetésen felmerült.)
8.3.2 Nagy folyók szabályozottságának csökkentése
HA2 – ugyanazt javasoljuk, mint amit 8.3.1-nél megfogalmaztunk
VT4a - ugyanazt javasoljuk, mint 8.3.1-nél megfogalmaztunk

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

OT

5.3.1.2 A felszín alatti vízkészlet hasznosulása a vízmérleg teszt
alapján
„…ha a vízkivételt nem lehet korlátozni, a célállapot elérése nem
lehetséges. Ebben az esetben a társadalom érdekcsoportjai
elfogadhatják a módosult, nem jó állapotot, amelyhez már csökkentett
ökológiai vízigény tartozik.”
Az élıhelyek ökológiai vízigénye nem lehet kisebb attól, hogy a felszín
alatti víztest állapota nem jó, legfeljebb a vízellátottsága, mely viszont
káros, és az élı rendszer szárazodását, gyakran degradálódását idézi
elı.

Biró Marianna és
Molnár Zsolt

2009.09.18

OT

1.1.4 Vízrajz
Megjegyzés: Az anyagban szerepel az árvízzel és a belvízzel
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Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Simonffy Zoltán
BME

U

A gondozáson azt értjük, hogy a fenntartás során érvényesülnie kell az
ökológiai szemléletnek. Csak a nem oda illı növényzet eltávolítása a cél,
kivéve, ha a tápanyag- és a fényviszonyok nem megfelelısége miatt
olyan mértékő a biomassza növekedése és a meder benıttsége, hogy a
fenntartás szelektív módon nem valósítható meg. Az elsıdleges cél a
vízminıség javítása és az árnyékolást biztosító parti fás sáv kialakítása.

A

-

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Az ökológiai tartalom mindenképpen meghatározó kell legyen az ilyen
típusú pályázatokban. Az önálló szakvélemény szükségességét azonban
a pályázat típusától kell függıvé tenni.

C

-

Magyar Emıke
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk, a javaslatot beépítjük a tervbe.

B

O,R,A 8

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

A 2013-ig tartó AKG kifizetések felosztásra kerülnek 2009-ben, források
már nem mobilizálhatók. 2013 után a terv javasolja a probléma
kezelését.

E

-

Simonffy Zoltán
BME

U

A válaszokat lásd ott.

-

-

B

O,R,A

B

O 1,2

Magyar Emıke
László Tibor,
Scheer Márta,
ÖKO Zrt.
Simonffy Zoltán
BME

U

Tahy Ágnes
VKKI

U

A megfogalmazást módosítani fogjuk. A felszín alatti vízmérleg
szempontjából kritikus víztestek esetében társadalmi egyeztetés tárgya
lehet, hogy a jelenlegihez képest milyen mértékő javulást kívánunk
elérni a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák állapotában.
Romlásról nincs szó. A vízmérleg-teszt nem a FAVÖKO-k jelenlegi
állapota, hanem egy kívánatos célállapot szerinti ökológiai vízigényt
tartalmaz. Ha azonban a készletek korlátosak az ökológiai vízigény sem
biztosítható minden esetben. A VGT-ben alkalmazott intézkedések az
ilyen korlátos állapotok elkerülésére, de legalábbis csökkentésére
törekszenek.
Az árvizkockázat-kezelési stratégiai tervezésben most formálódó új
szemlélet, amely nem a víz gyors levezetését, hanem a fölös víz
területen tartását tekinti feladatának, teremthet további alapot a korlátos
vízkészletek bıvítésének.
Köszönjük, az 1. fejezetet kiegészítjük, valamint részletesebben a
klímaváltozást és várható következményeit a 11. fejezet tárgyalja. A víz
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Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

OT

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

OT

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

OT

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

O8

10-4. melléklet

Vélemény
veszélyeztetett területek térképe. Ezzel szemben nem szerepel az
aszállyal veszélyeztetett területek térképe. Ez még mindig azt a
szemléletet tükrözi, hogy a víztöbblettıl jobban kell félni mint a
vízhiánytól, miközben minden klímaváltozással kapcsolatos elırejelzés
és maga a VGT anyag is az aszályok egyre gyakoribbá válását, a
vízhiány egyre sürgetıbb megoldását hangsúlyozza (javasoljuk a
jövıben a „víz megtartására potenciálisan alkalmas területek térképe”
kifejezés használatát a belvízveszélyes területek térképe helyett).
8. fejezet Intézkedési Program
„A belvízvisszatartás érdekében belvíztározók kialakítása, a
belvízelvezetı rendszer átalakítása, a célnak megfelelı
üzemeltetése. Célja a befogadó vízfolyások tápanyag terhelésének
csökkentése belvíz-visszatartással.”
Az alábbi állítás szerint úgy tőnhet, mintha a belvíz-visszatartás célja
nem a vizek megtartása és a FAVÖKO megırzése, hanem a tápanyag
terhelés csökkentése volna. Kérjük átfogalmazását, mivel máshol a
VGT helyesen fogalmazza meg a kérdést. Pl.: „Jelenleg formálódik
Magyarországon az új belvízvédelmi koncepció, ennek lényeges eleme,
hogy területrıl csak a belterületeket a lakosság élet- és
vagyonbiztonságát veszélyeztetı vizeket célszerő elvezetni. A mély
fekvéső területek, rétek felhasználhatók a belvizek idıszakos
visszatartásásra. A csatornák átalakítása révén a folyamatos
vízlevezetés kiküszöbölhetı (1-10. részvízgyőjtı 23. old.)”
8.6.1 Általános szempontok a védett természeti területek állapotára
ható intézkedésekhez
A vízkészletekkel való gazdálkodás (322. old.)
Egyetértünk, nagyon fontos a vízelosztás és a vízjogi engedélyek
felülvizsgálata, különösen a két nagy homokvidék esetében, ahol ezt jó
lenne még 2012 elıtt megkezdeni. Egyetértünk azzal is, miszerint
„azokban az idıszakokban, mikor többlettel rendelkezünk nem
automatikus elvezetéssel, hanem a lehetıség szerinti maximális
visszatartással kell élni.”
Jó lenne, ha a víz visszatartása nem csak azokban az
idıszakokban lenne kötelezı, mikor többletvízzel rendelkezünk,
hanem az átlagos, vagy a kevés csapadékot is megtartanánk
(szemben a jelenlegi gyakorlattal). Reméljük a jogszabályalkotásban
ezeket kellı mértékben szigorúan kezelik majd, s az új törvények a
vízvisszatartást és a vízzel való takarékoskodást kötelezıvé fogják
tenni. Az új törvények betartatására biztosítani kell a megfelelı
intézményi, személyi és pénzügyi kereteket.
A felszín alatti vizektıl függı ökoszisztémák a beszivárgási területen
ezáltal térségi mértékben veszélyeztetettek.” Megjegyzés: sajnos már
igen gyakran a kiáramlási területeken is (lásd. D-T köze)
A „helyi intézkedési lehetıségek…” kezdető mondat nincs befejezve
„A tavaszi belvizeket elvezetése …” kezdető mondatot nem tudtuk
értelmezni
Ökológiai vízmennyiség biztosítása (322. old)
„Ez gyakran a jelenlegi vízelosztás felülvizsgálatát is igényli. Számos
területen a természeti
rendszerek fenntartásához szükséges ökológiai vízmennyiség már
térségi méretekben sem biztosítható. Itt átfogó (szemléletváltást
feltételezı, hosszú távon is fenntartható, közmegegyezésen alapuló,
etikusabb vízhasználati értékrendet tükrözı) intézkedéseket kell hozni.”

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

vísszatartására alkalmas területekrıl külön terv, térkép készül a belvízi
kockázatok és a területhasználat (pl. belterületek) figyelembe vételével.
Ez a terv még nem áll rendelkezésre, csak mintaterületekre készültek el
tanulmányok a módszertani kérdések tisztázása érdekében, az országos
térkép várhatóan 2011-ben készül el.

Clement Adrienne
BME

Simonffy Zoltán
BME
Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Magyar Emıke
ÖKO Zrt.

Rákosi Judit ÖKO Zrt

U

Természetesen elsıdleges cél a vízmegtartás, mely a tápanyagterhelés
csökkentése szempontjából is kedvezı. Egyértelmőbbé tesszük a
megfogalmazást.

B

O8
1-10 A

U

A VGT módosított változatában több intézkedés, a korábbinál
hangsúlyosabban, foglalkozik a vízvisszatartás különbözı
lehetıségeivel. Ezek jogszabályi hátterének megteremtése szerepel a
szabályozási javaslatok között. Az intézményi, személyi és pénzügyi
feltételek betartására, az ún. átfogó intézkedések keretében külön
javaslatokat fogalmazunk meg.

B

O,R,A 8.

U

Javítjuk.

B

O8

Az átfogó intézkedések között a jogszabályi, finanszírozási, intézményi
háttérrel a jelenleginél részletesebben foglalkozunk.

C

O8
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Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

Véleményezı
(név, szerv.)

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Véleménytétel
idıpontja

2009.09.18

2009.09.18

módja1

O8

O8

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

O8

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

2009.09.18

O8

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

10-4. melléklet

2009.09.18

2009.09.18

2009.09.18

O8

O8

OT

Vélemény

Válasz módja2

Magyar Emıke
ÖKO Zrt.

U

A javalattal egyetértünk, a megvalósítás sürgıs, de várhatóan ezt nem
lehet minden esetben 2012-ig megoldani, ütemezés szükséges.

C

O8

U

Az intézkedési program javaslatot fogalmaz meg a hullámtéri/ártéri
gazdálkodás követelményeinek a meghatározására, amelynek során
figyelembe kell venni a vízgazdálkodási, árvízi és ökológiai
szempontokat egyaránt. A (javaslatnak megfelelı) konkrét
részletszabályokat 2012-ig kell kidolgozni.

B

O, 8

U

2012-ig nem lesznek már újabb AKG források (2009-ben felosztásra
kerülnek), illetve az AKG átalakításához kidolgozott részletszabályok
kellenek. Így reálisan a következı AKG idıszakban érvényesíthetık a
VGT szempontok.

E

-

A felmérések készítése az ökológus szakma feladata (ez evidencia, nem
szükséges hangsúlyozni).

A

-

U

Egyetértünk a módosítási javaslatokkal.

B

O8

U

Ez része lesz a jó gyakorlatoknak, aminek ilyen mélységő
részletszabályait ki kell dolgozni és jogszabályi szintre kell emelni 2012ig (nem a jelenlegi jó tógazdálkodási gyakorlat, hanem a VKI
szempontjait figyelembe vevı jó gyakorlatok, oldaltározós halastavakra,
völgyzárógátas tározókra és természetes vizi halászatra / horgászatra)

B

-

U

Az intézkedések esetében több helyütt megjelenik a vízvisszatartás
fontossága, a víztakarékos technológiák és nyövénytermesztési módok
alkalmazása stb. Ennek jelentıségét az éghajlatváltozás szempontjából
(is) még hansúlyosabbá tesszük.

B

O,R,A 8

Kiegészítés: melyet jogszabályi, finanszírozási és intézményi háttérrel
is alá kell támasztani.
Szikes tavak (323. old.)
„…amit gyakran sújt” helyett: „amit súlyosbít”
A fejezet végére kiegészítés: A Duna-Tisza közi szikes tavak vizét
elvezetı csatornák mielıbbi sürgıs megszüntetése, a szikes tavakat
átszelı nagyobb belvízlevezetı csatornák mederáthelyezése vagy a
helyzet sürgıs megoldása mőtárgyak elhelyezésével (még 2012 elıtt
megoldandó).
Invazív fajok (324. old.)
Kiegészítenénk a következıkkel: Javasoljuk az elgyalogakácosodott
hullámtéri szántók és gyepterületek kötelezı szárzúzózását, mivel ezek
a területek mind vízgazdálkodási szempontból (akadályozzák az
árvizek lefolyását), mind ökológiai szempontból igen károsak (tájidegen
invázív növény nagy mennyiségő propagulumát juttatják a
hullámterekre).
További mőszaki és szabályozási, finanszírozási intézkedések
VT1: Élıhelyek feltárása, kezelési tervek készítése
A szövegben hangsúlyozzák, hogy „kiemelt fontosságú feladat a
megırzendı ökoszisztémák felmérése, … melyek fennmaradásához
már most meg kell hozni a szükséges védelmi intézkedéseket.”
A fentiekkel maximálisan egyetértve javasoljuk a jelenlegi AKG
támogatási rendszerek VGT-vel való mielıbbi szinkronba hozását,
illetve a hiányos helyeken való kiegészítését (nem várva meg a
2012-es újabb pályázási lehetıségeket).

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

„A megırzendı ökoszisztémák felmérésébe” vonják be a botanikus
(szárazföldi ökológus) szakmát is, mivel a felméréseknek ki kell
terjednie a vízfolyások menti FAVÖKO területekre is.

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

VT2: „…a vízpótlást általában a beszivárgási területeken kell
biztosítani.”
Kiegészítenénk azzal, hogy jó eredmény akkor érhetı el, ha a
kiáramlási területeken - ezzel párhuzamosan - vízvisszatartással
biztosítják a felszín alatti vízkészlet megfelelı, nem túl alacsony szintjét
VT3 „…hátsági területeken ökológiai cél lehet a belvízelvezetést
megelızı idıszak tájjellegének (ökoszisztémájának) részbeni
helyreállítása a talajvízszint emelésével.”
Javasoljuk a mondat fogalmazását a következıképpen: ”…ökológiai cél
a belvízelvezetést megelızı idıszak ökoszisztémáinak lehetıség
szerinti helyreállítása a talajvízszint emelésével”.
8.6.4.2 „Halas” vizekre vonatkozó intézkedések
Már mőködı intézkedések és megfelelıségük
A halas vizekre vonatkozó intézkedések címszó alá szükséges lenne az
ıshonos halfauna védelme érdekében teendı lépések beépítése:
pl. a tájidegen halfajták tenyésztésének jogszabályi hátterének
felülvizsgálása, a jelenlegi mőködési engedélyek VKI-nek megfelelı
szigorítása. Újabb engedélyek a tájidegen (fıleg afrikai) halfajok
tenyésztésére természetvédelmi megfontolásból a jövıben már ne
legyenek kiadhatók.
1. Az idei NFFT jelentés kimondja, hogy „A vízkészletgazdálkodást az
éghajlatváltozásból adódó szélsıséges idıjárási helyzeteknek
megfelelıen kell átalakítani (NFFT jelentés 2009).” Annak az
olvasónak, aki csak az intézkedéseket olvassa el, úgy tőnhet, hogy

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Simonffy Zoltán
BME

Clement Adrienne
BME

Simonffy Zoltán
BME

Válasz

Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási terv Kéziratára érkezett írásbeli észrevételek feldolgozása és véleményezése

5

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
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Véleményezı
(név, szerv.)

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete
Biró Marianna és
Molnár Zsolt

10-4. melléklet

Véleménytétel
idıpontja

2009.09.18

módja1

O8

Vélemény
hiányzik ez az átfogó, vízmegırzésre irányuló koncepció az
intézkedések körébıl, miközben az anyag általános részeiben
nagy hangsúlyt fektetnek az új vízgazdálkodási szemlélet
elfogadtatására.
2. A VG tervben a jövıbeni vízmegırzést leginkább belvíztározók
létrehozásával javasolják. Véleményünk szerint nem célszerő ezt csak
a belvizek alkalomszerő tározására korlátozni, mivel ezek viszonylag
ritka események. A sokkal inkább gyakorivá váló aszályos
idıszakokban a belvíztározók feltöltése akadályokba ütközhet, a
csatornák pedig továbbra is elvezetik a vizeket (szívó hatásuk miatt
ilyenkor már nem felesleges vizeket vezetnek el). Ezért a
belvízelvezetı csatornák megfelelı szakaszain való medertározás
továbbra is nagyon szükséges. Ezt a VGT anyagból vett idézettel
támasztanánk alá: „Az ezzel párhuzamosan beindult medertározás a
vízfolyás nyomvonala mentén, hosszirányban a teljes duzzasztási
szakaszon talajvízszint emelkedést eredményezett.” Ezzel szemben
mégis több helyen csodálkozva olvastuk, hogy problémát jelentenek a
már meglévı mőtárgyak és zsilipek (pl. 2-20. alegység 21. old.), és így
a belvizeket célszerő lenne inkább nem medertározással megtartani.
3. A vízvisszatartás ökológiai szempontból egyik legfontosabb
elsı lépése lenne a felszín alatti vizektıl függı ökoszisztámák
területén elvégzıdı csatornák megszüntetése (pl. LIFE pályázatból
megvalósult a Hortobágyi Nemzeti Parknál). Ezek a csatornák aszályos
idıben is folyamatosan megcsapolják a felszín alatti vizektıl függı,
gyakran ex lege vagy más védettséget élvezı gyepek és vizes
élıhelyek talajvízkészletét, évrıl évre egyre jobban kiszárítva azokat. A
folyamat tovább folytatásával súlyosan veszélyeztetjük a kiáramlási
területek FAV függı ökoszisztémáinak fennmaradását is. Különösen
fontosnak érezzük a kiáramlási területeken való vízvisszatartást,
mivel az itt megtartott vízszint visszahat a beáramlási területek
gravitációs vízáramlási rendszerére. Ezért nagy hangsúlyt kell kapnia a
következıknek:
- a FAVÖKO területein kezdıdı (csak ezek vizét összegyőjtı) legfelsı
csatornaszakaszok és árkok gyepre esı kezdeti részének
megszüntetése (a régió helyzetére való tekintettel még 2012 elıtt),
- a Tisza jobb part (hátság keleti megcsapolódási terület) belvízelvezetı
rendszerének teljes újragondolása és belvízelvezetéseinek szigorú
korlátozása (ahol szükséges mővelésiág váltások, vízmegırzés
támogatásával), (2-20.és 2-12. részvízgy. terv)
- a homokhátság nyugati megcsapolási régió lápterületeirıl való
vízelvezetés szigorú korlátozása (Kolon-tó, Kurjantó, Akasztó-Kiskırös
környéki lápteknık, İrjeg stb.) (ahol szükséges mővelésiág váltások,
vízmegırzés támogatásával), (1-10. részvízgy. terv)
- a Duna-völgyi fıcsatorna folyamatos, megfelelıen magas
vízutánpótlása a Dunából (Kvassay-zsilip/ a hátsági vizekre
tett megcsapoló hatás minimalizásása céljából).
(1-10. részvgy. terv)

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Simonffy Zoltán
BME

U

Az alegységi tervben a belvíztározók építésének látszólagos
hangsúlyozása az intézkedések nem szerencsés csoportosítása és
pontatlan leírásának következménye. A vízvisszatartás sorrendje: (1)
talajban, (2) lokális mélyedésekben, ha a két elıbbi nem elegendı, akkor
(3)belvíztározókban.
A medertározás általában kerülendı, ott van létjogosultsága, ahol ezt a
talajvíz megcsapolásának csökkentése indokolja. (De ebben az esetben
is átmeneti megoldás: inkább a csatorna fenékszintjét kellene emelni).

B

O, 2-20 A

Magyar Emıke,
László Tibor
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

U

Elfogadtuk, beépítettük a javaslatot.

B

O,R,A 8

2009.09.18

O8

2009.09.18

O8

4. Kérjük az országos intézkedési csomagokban tett javítások
átvezetését a részvízgyőjtık lábjegyzeteiben lévı intézkedés-leírásokra
is.

általános

U

Rendben

B

R

2009.09.18

O8

5. A belvíztározók létesítése önmagában nem lehet megoldás, mivel a
víz visszatartása szempontjából a belvízcsatornák szerepe is igen

Simonffy Zoltán
BME

U

A VGT-ben a vízvisszatartás sorrendje: (1) talajban, (2) lokális
mélyedésekben, ha a két elıbbi nem elegendı, akkor

B

1-10 A
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MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézete

Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA ÖBKI
Biró Marianna és
Molnár Zsolt
MTA ÖBKI

Hajósy Adriennee
lakosági észrevételezı

Hajósy Adrienne
lakosági észrevételezı

Hajósy Adriennee
lakossági
észrevételezı

10-4. melléklet

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

fontos. Mint ahogy máshol a VGT meg is fogalmazza, a
következıképpen: „Jelenleg formálódik Magyarországon az új
belvízvédelmi koncepció, ennek lényeges eleme, hogy területrıl csak a
belterületeket a lakosság élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı
vizeket célszerő elvezetni. A mély fekvéső területek, rétek
felhasználhatók a belvizek idıszakos visszatartásásra. A csatornák
átalakítása révén a folyamatos vízlevezetés kiküszöbölhetı (1-10.
részvízgyőjtı 23. old.)”

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

(3)belvíztározókban. Tehát önmagában a belvíztározók létesítését mint
megoldást nem támogatja. Ahol ez félreérthetı, ott pontosításra kerül.

2009.09.18

OT

6. Az anyagból hiányzik az országos FAVÖKO térkép.

Simonffy Zoltán
BME

U

FAVÖKO térképekre különbözı javaslatok léteznek, elfogadott országos
térkép nincs.

A

2009.09.18

OT

7. A jövıben felállítandó monitoringrendszer terjedjen ki a vízfolyások
menti, semmilyen védettséget nem élvezı FAVÖKO területekre is.

Simonffy Zoltán
BME

U

Mint szempont a mintaterületi elven felépülı monitoringban figyelembe
veendı.

B

O8

U

A KVVM honlapján egyelıre még csak a vízkémiai adatok hozzáférhetık,
visszamenıleg 1980-tól az összes felszíni vízminıségi mérıhely ott van,
nem az egyes adatok de évenként az összes mért komponens
statisztikája - http://okir.kvvm.hu/fevi/ a honlap címe

E

-

U

A mérések száma valóban nem elegendı az esetek egy részében a
megbízható minısítéshez. A biológiai monitoring terén még sok a
hiányosság, a módszereket most tanuljuk, még messze nem alakult ki az
a mérési rutin, mint a kémiára. És ez nem csak Magyarországon van így!
Rengeteg publikáció készült, mely a VKI alapjait meghatározó ökológiai
minısítést taglalja, rámutat a stresszor-válasz összefüggések
ismeretének hiányosságaira és egy csomó olyan kérdést vet fel,
melyekre nem áll rendelkezésre tudományosan megalapozott válasz.

A

-

U

A részletes excel táblázatból pontosan kiolvasható, hogy hány db.
víztestre történt minısítés, és víztestenként hány elemre állt
rendelkezésre mérési adat. Továbbá a minısítés megbízhatóságára is
van információ (1-3 fokozatú skálán az 1-es alacsony, a 3-as magas
megbízhatóságú). A biológiai minısítés alapadatai (ezek fajlisták, illetve
ezekbıl származtatott indexek, melyek alapján az EQR értékeket
meghatározták) a projekt háttér adatbázisában lettek összegyőjtve. Ezek
szakértıi alap adatbázisok, 5 biológus munkacsoport dolgozott az adatok
összegyőjtésén és feldolgozásán. A minısítéshez az ECOSURV
adatokat is felhasználtuk, és az azóta eltelt idıszakban, elsısorban 2007
januártól a VKI monitoring keretében győjtött adatokat. Utóbbi a
Felügyelıségeknél rendelkezésre áll, de a biológiai adatok egységes
informatikai rendszerben történı megjelenítésén még a KVVM dolgozik.
A tervezés során a biológusok által feldolgozott
adatokból, a minısítéshez kiszámított EQR
értékekbıl dolgoztunk.

A

A projekt
háttéradatbázisa

2009.09.25

2009.09.25

2009.09.25

OT

OT

OT

A monitoring problémái a VGT-ben
A jelen vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés egyeztetı fórumainak elıadói
sokszor hangsúlyozták, hogy nincs elegendı monitoring adat, sok
víztest esetén ezért a minısítést nem lehetett elvégezni. Sajnálatos,
hogy az Országos tervben forrásként megadott okir.kvvm.hu/fevi
honlapon csak egy google stílusú térkép található, monitoring adat egy
sem. Ugyancsak sajnálatos, hogy a terv mellékleteiben, a monitoring
pontok sokoszlopos táblázataiból hiányzik a mérések számát és
idıpontját feltüntetı oszlop.
A felszíni vizek biológiai adatainak méréseirıl a következık győjthetık
ki az Országos tervbıl: "A természetes vízfolyás víztestekre mind az öt
élılénycsoport esetében történt minısítés. Összesen 658 minısítési
eredmény állt rendelkezésre az öt élılénycsoportból a 393 természetes
állapotú vízfolyás víztestre. Csupán 7 vízfolyás esetében volt mérési
adat mind az öt élılénycsoportra, 100 víztestre (a víztestek 25%-ra)
viszont egyáltalán nem állt rendelkezésre semmilyen minısítésre
alkalmas biológiai felmérési eredmény." "145 mesterséges vízfolyás
víztestbıl 58-ra készült biológiai minısítés." "A fenti megfontolásokkal
összesen 584 vízfolyás víztestre (67 %) áll rendelkezésre ökológiai
minısítés. Ennek azonban csak alig több mint felénél (331 víztest)
elfogadható (a hármas fokozatú skálán legalább 2-es) az osztályba
sorolás megbízhatósága." A mérések idıpontjára vonatkozóan nincs az
Országos tervben megbízható támpont.
A Padisák Judit nevével fémjelzett ECOSURV projekt keretében 2005ben 374 ponton végeztek teljes körő felmérést (adatbázis és
állapotértékelés). A 2005. március 22.-ei határidıvel elıírt Jelentés a
Duna vízgyőjtıkerület magyarországi területének jellemzıirıl, az
emberi tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok
gazdasági elemzésérıl szerint: "A 2005. során lebonyolított PHARE
projekt a hazai felszíni vizeink ökológiai állapotának becsléséhez
várhatóan számos teljesen új alapadatot biztosít. Ezek segítségével kell
azt a 2006-ra vonatkozó részletes programot összeállítanunk, amely a
feltáró monitoringhoz alapadatokat szolgáltat." A programok
elkészültek: "A Víz Keretirányelv elıírásai szerinti monitoring 2007-tıl
mőködik hazánkban." [Országos terv] A 2005-öt követı idıszak
méréseinek számára, komponenskörére és idıpontjára vonatkozóan
nem tartalmaz kielégítı információkat az Országos terv. A 4-1
térképmelléklet szerint 2008-ban expedíciós jelleggel hidromorfológiai
és makrofita felmérést végeztek a kijelölt monitoring-pontok egy részén.

Clement Adrienne
BME

Clement Adrienne
BME

Clement Adrienne
BME
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Hajósy Adriennee
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dr. Vásárhelyi Judit
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Véleménytétel
idıpontja

2009.09.25

2009.09.25

2009.09.25

2009.09.25

2009.09.18

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

OT

1. A VKI szerinti monitoring adatbázisát az ECOSURV projekthez
hasonló összeállításban hozzák nyilvánosságra, még a vízgyőjtıgazdálkodási terv véglegesítése elıtt.

Clement Adrienne
BME

OT

2. Csak azokat a víztesteket minısítsék a jelen ciklusban, amelyekre
vonatkozóan elegendı monitoring adat van.

Clement Adrienne
BME
Simonffy Zoltán
BME

OT

3. Terv - a jelen ciklusban - csak a minısített víztestekre készüljön.

Clement Adrienne
BME
Simonffy Zoltán
BME

OT

4. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésben a vízgazdálkodás mellett más
szakterületek széles körének lenne tennivalója. E szakterületeket
egyenrangú partnerként szükséges bevonni a mérésekbe, adatbázisépítésbe és az állapotértékelésbe, hasonlóan az ECOSURV projekthez.
(Tájékoztatásul: az ECOSURV projekt költsége 1 millió euro volt.)

OT

Két évtizede tájvédelemmel, térségfejlesztéssel, szemléletformálással
és környezeti neveléssel foglalkozó civilként teszem megjegyzéseimet:
A VKI közösségi tervezéssel kapcsolatos elvárásait jól felsoroló rész
miért „A közvélemény tájékoztatása” alcím alatt szerepel (371.o.)? E
rész utolsó mondata (az egyetlen, amely nem az EU elvárásairól,
hanem a magyarországi helyzetrıl szól): gyöngyszem.
„Magyarországon, mint a fiatal demokráciákban általában, kevés
tapasztalat áll rendelkezésre a társadalomnak a döntésekbe történı
bevonására, ezért különös figyelmet kell szentelnünk a folyamatnak.”
Jobb volna, ha ez a mondat egy bekezdés elsı, kiinduló mondata
volna. A vizet …gondozzuk közösen? Vajon milyen lenn az az
„intézkedési tábla”, amely ebbıl indulna ki, és nem csak hatóságokat
(meg a MME-t) vonná be? Vagy az alábbi volna az? „Tájékoztatás,
nyilvánosság (357.oldal) A víztestek állapotára vonatkozó adatok
közérdekőek, ennek alapján a víztestekre vonatkozó adatok
nyilvánosságra hozatala szükséges mindenki számára könnyen
elérhetı és közérthetı módon (pl. az ún. „naming and shaming”
módszer alkalmazásával). „

Rákosi Judit ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Válasz módja2

U

U

U

Válasz
A felszíni víz minısítés eredményei az országos VGT 5. fejezetének
mellékletei között fent vannak a vizeink.hu-n. Az
5.1 melléklet, egy excel táblázat, melyben minden egyes víztestnél
szerepel az ökológiai és kémiai minısítés eredménye. Nemcsak a
végeredmény, hanem a részletek is, külön-külön az 5 élılény-csoportra,
fizikai kémiai paraméter csoportokra, hidromorfológiára és egy másik
munkalapon a veszélyes anyagokra (kémia). Az összesített eredmények
pedig a térkép mellékletekben láthatók. A KVVM informatikai fejlesztése
folyamatban van, ebbe a biológiai felmérések eredményei is bele fognak
kerülni és lesz egy publikus felülete az adatbázisnak (egyelıre csak a
kémiai adatokat kezeli a rendszer). Valószínőleg ez nem fog elkészülni a
tervezési idıszakban.
A VKI-hoz kapcsolódó útmutatók alapján minısítés lehetséges a
biológiai jellemzıkkel szoros kapcsolatot mutató egyéb jellemzık
hasonlósága alapján is. (kémiai és hidromorfológiai jellemzık, illetve
terhelések).
A nem minısített víztestre is kell tervet készíteni (pl. monitoring
fejlesztés, illetve a már elıbb említett hasonlóság alapján állapotjavító
intézkedések is alkalmazhatók. Ezenkívül vannak olyan általános
érvényő intézkedések, amelyek alkalmazása nem közvetlenül függ a
víztest állapotától (pl. csatornázás, védett területeken történı
gazdálkodás, kommunális hulladéklerakók kezelése, jó halásazti ls
horgásazti gyakorlatok stb.). Olyan mőszaki intézkedések megvalósítását
nem szabad elkezdeni, ahol a víztest állapota, illetve a problémák és
okaik nem eléggé feltártak, vagy magának az intézkedésnek
hatásmechanizmusa nem ismert
A VGT tervezésbe államigazgatási részrıl mind a természetvédelem
(Nemzeti Parkok), mind a KÖFÉ-k részt vettek. Szakmai részrıl pedig
sok szakterület lett bevonva, biológusok, hidrológusok, közgazdászok,
vízépítı mérnökök, geológusok, PP szakértık. agrármérnökök stb.
Szakmailag neves cégek, intézetek, illetve szakértıik is be lettek vonva:
ÖBKI, MÁFI, VITUKI, ÖKO Zrt, BME, VTK Innosystem, VIZITERV,
REKK, GATE stb. Az egyeztetések során figyelembe vettük a
mezıgazdaság, a halászat, a MAVÍZ, a társulatok és egyéb szervezetek
szakértıinek véleményét.

Egyetértünk a felvetett gondolatokkal, a végleges tervben igyekszünk a
társadalmi, emberi kérdéseket jobban kifejteni, a társadalmi részvételt
nemcsak a tervezés, hanem a végrehajtás fázisában is hangsúlyozni és
erre vonatkozóan intézkedéseket is megfogalmazni.
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dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ

2009.09.18

OT

dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ

2009.09.18

OT

dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ

2009.09.18

OT

dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ
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O8

Vélemény
Az ökológiai fenntarthatóság, klímavédelem, vízmegtartás féltése mint
kiindulási alap általában gyengébb vagy hiányzik. Ez akkor is így
van, ha egyes intézkedéseknél figyelmes ökológiai indoklást, érvelést
látunk. A víztestek, stb. elé legalább egy humanista bekezdés jó volna,
amely tájakba, emberek, falvak, családok, gyerekek közé helyezné el a
vizeket. A mikroklíma részeként tekintené. Csak néhány mondat, amely
holisztikusan próbálná felmutatni. De hiszen ott van. A víz élet.
Költség-hatékony, preventív vízvédelmi eszközök (a jogrend és
jogérvényesítés után a jogkövetı magatartás, a gazdaszemlélető
takarékos szemlélet formálása, a közösség bevonása) kidomborítása
hiányzik. Érdemes lenne a mennyiségi és minıségi vízvédelem
fogalmát a megelızés felıl körüljárni. A VKI amúgy örvendetes céljait a
társadalom megszólítása, bevonása nélkül nem lehet megvalósítani.
Nem elegendı a közüzemi díjak emelésével kérni a hozzájárulásukat,
mivel az uniós támogatással folyó csatornázási díjakkal a vízdíj olykor
megháromszorozódik, az uniós elvekkel kompatibilis hulladéklerakás
díja is várhatóan háromszoros lesz. A lakosság teherbírása véges.Meg
kell teremteni az egyén, a család, az (önkormányzat hatáskörében élı)
közösség számára a takarékossághoz való természetbeni hozzájárulást
is. Ennek módja több nemzedék egyidejő szemléletformálása (iskolai
program, felnıttoktatás, népfıiskola, civil kampányok, stb .). A VKI jó
alkalom arra, hogy a magyar nemzet környezetetikai szintjét emeljük,
nemcsak a lakosság zsebén keresztüli "késztetéssel".
Igaz, a kézirat 231. oldalán olvashatjuk, hogy „A költség-hatékonyság
komplex értékelésekor meghatározásra kerülnek az intézkedések,
intézkedési csomagok összehasonlítható költségei, és a hatékonyság a
különbözı problémák megoldására. Itt a költség-hatékonyság nem egy
mutatóban jelentkezik, hanem értékelni lehet az adott intézkedés
különbözı problémák megoldásában betöltött szerepét. Ezzel a
módszertannal olyan kiválasztási folyamatot segítünk elı, ami
nagymértékben elısegíti az intézkedések kombinálását, és annak
nyomon követhetıségét, hogy egy-egy intézkedés mely problémák
megoldásában játszik szerepet.” Azonban a költség-hatékonyság
elemzésekor olyan intézkedés, tevékenység nem játszik szerepet,
amelyet a tervezık kihagynak. Lehet, hogy a kihagyott tevékenység
hatékony, hatékonyabb, leghatékonyabb volna.
A klímabarát, avagy protektív javasolt megoldások között szóban a 313.
oldalon felcsillan pl. olyan intézkedés említése, amely a háztartások
takarékos vízfelhasználására irányulna. „Annak érdekében, hogy meg
lehessen birkózni a vízhiánnyal és az aszállyal, elsıként azt kell elérni,
hogy a gazdaság és a háztartások vízfelhasználása hatékony és
takarékos legyen (lásd 8.4.1 és 8.4.2 fejezetekben bemutatott (FE1-3,
FA1 intézkedéseket).” Azonban odalapozva megint csak hatósági
intézkedésekre találunk, nem pedig az emberekre.
Az illegális vízkivételek visszaszorítása terén is volna mit tenni a
fenntarthatóságért tanulásnak. „Az engedély és ellenırzés nélkül
készített nagy számú ásott és fúrt kút (pl. hıszivattyú)
veszélyforrásával. Indokolt lenne felmérést készíteni a jelenlegi
helyzetrıl (kútkataszter), ismeretterjesztı kampányt kezdeményezni az
illegálisan létesített kutak, mint potenciális szennyezı források
tárgyában.” A 318. oldalon ezt el is ismeri a kézirat, mégis, nincsen
„boldog vége” a gondolatmenetnek. Hiába indokolt, nincsen
oktatásra, környezeti nevelésre, felnıttoktatásra,

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

Mind az ökológiai fenntarthatóság, mind a klímavédelem, mind a
vízvisszatartás a VGT kulcskérdései közé tartozik. A véleményezı
szerint ez nem derült ki, a tervben és a közérthetı összefoglalóban
erısítjük a hiányolt megfogalmazásokat. Ami a humanista bekezdéseket
illeti szintén igyekszünk teljesíteni a jogos kérést.

B

O,R,A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A megelızés fontosságával, a közösség, emberi tényezı szerepével
egyetértünk. A lakossági fizetıképességi problémák indokolják egyes
célok késıbbi megvalósítását (2015 helyett, 2021, 2027). Ugyanakkor
elemi feladat a szociálisan rászorulók részére megfelelı kompenzációs
rendszer kialakítása. A szemléletformálásra a végleges VGT-ben sokkal
nagyobb hangsúlyt helyezünk, egyetértünk a véleményezıvel.

C

O,R,A

Rákosi Judit ÖKO Zrt.

U

Ez igaz, csak azokat tudjuk értékelni, amit figyelembe veszünk.
Amennyiben más, jobb intézkedésekre javaslat érkezik, azt köszönettel
vesszük.

A

-

Rákosi Judit ÖKO Zrt.

U

Egyetértünk, kibıvítjük az intézkedést az emberek
szemléletformálásából, érdekeltségébıl adódó víztakarékossági
eredményekkel és intézkedésekkel.

B

O, R, A 8

U

Egyetértünk. Ismeretterjesztı kampányra, oktatásra, környezeti
nevelésre, felnıtt oktatásra, fenntarthatósági tanulásra vonatrkozó
intézkedéseket javaslunk és bıvebben kifejtjük (a Kéziratban nagyon
tömören a képességfejlesztési részbe értettük ezeket.)

B

O, R, A 8

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit ÖKO Zrt.
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Véleményezı
(név, szerv.)

dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ

dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ

dr. Vásárhelyi Judit
Független Ökológiai
Központ

Magyar Országos
Hajózási Szövetség

10-4. melléklet

Véleménytétel
idıpontja

2009.09.18

2009.09.18

2009.09.18

2009.09.20

módja1

O8

OT

OT

OT

Vélemény
fenntarthatóságért tanulásra vonatkozó javasolt intézkedés.
”IP17: Átfogó intézkedések Az átfogó intézkedések mint tudatformáló
és terhelést, károsodást megelızı hatásuk által igen áttételesen és
várhatóan kis mértékben hathatnak a védett területek állapotára.”A
kézirat nem sok reményt főz a prevencióhoz, amelyet még akkor sem
volna szabad feladni, ha eddig kevés volt az ilyen tevékenység
megtérülése. Ezek a kérdések összefüggenek – kérem, ne nevessenek
ki – a társadalmi kohézióval és a lelki egészséggel is, egymással
kölcsönhatásban. Sikeres esetén kettıs a haszon. Nem volna szabad
feladni, újra és újra meg kellene próbálni a közösségfejlesztéssel
összekapcsolni a vízvédelmi tevékenységet.
Víz közbirtokosság - gondolatkísérlet
Létezik ilyen a világban, sikeres. A Balaton részvízgyőjtı konzultációs
anyagának vitáján is felvetıdött, a Káli-medencébıl. Kikényszerítés
helyett gazdamód felelısség vállalás, üzlet helyett autonómia. Ehelyett:
„Víziközmővek árszabályozásának megalkotása (355. old)
Szükséges olyan szabályozás megalkotása, amely a kialakítandó
felügyeleti és árképzési rendszer által várhatóan kikényszeríti a
szükséges szervezeti átalakulásokat, a hatékonyságjavulást, és
megakadályozza a forráskivonást és keresztfinanszírozást, megteremti
a stabil színvonalas gazdálkodás pénzügyi alapjait a költségmegtérülés
lehetıségét. Az árakban érvényesíteni kell legalább az amortizációs
költségeket, illetve a pótláshoz szükséges fedezetet, a vízbázisvédelem
költségeit, biztosítani kell a szolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát.
Törekedni kell a fogyasztók közötti indokolatlan megkülönböztetések
megszüntetésére. Ugyanakkor a szociálisan rászorulók számára
megfelelı kompenzációs lehetıségeket kell kialakítani.”
Megkérdıjelezem e bekezdés igazságát: „315. old . Az Ivóvízminıségjavító Program végrehajtása során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a
technológiai fejlesztésére szoruló kis vízmővek helyett sok szempontból
elınyösebb megoldás lenne a nagyobb vízmőtelepek és a regionális
ellátórendszerek fejlesztése. A kis vízmővek bonyolult technológiával
csak megbízhatatlanul és drágán üzemeltethetık, ráadásul lényegesen
érzékenyebbek a rendelkezésre álló készleteknek az éghajlatváltozás
miatt várható csökkenésére. Ahol ilyen elemzések történtek, általában
az volt a tapasztalat, hogy a kistérségi, illetve meglévı regionális
rendszerekhez történı csatlakozás bizonyult kedvezıbbnek… „
A betonzónás, nagyobb átláthatatlanul méregdrága szennyvízcsatorna
rendszerrıl az önkormányzati tematikus találkozón hallottam: lehet,
hogy kár volt. Persze, aki nem bírja fizetni, arra jó a faluközösség, hogy
„kompenzálja”. „Ma” éppen a hulladéklerakás regionális rendszere lesz
sokkal költségesebb számunkra, próbáljuk elterjeszteni a falusi
komposztálást. Bizony, alternatívák is elkelnének a tervezés során.
Hiányolják a kitekintést az Unió (és ezzel hazánk) globális céljaira, a
VKI-t olyan dimenzióban mutatják be a tervezık, mint mindenek felett
álló szabályrendszert, holott errıl szó sincs. Az Unió két fontos célt
tőzött maga elé, az egyik a versenyképesség erısítése (helyreállítása)
a versenytárs nagy blokkokkal (USA, Ázsia, stb), valamint élhetı élettér
biztosítása az Unió polgárainak. Ez utóbbinak részeleme az irányelv.
Fontos az is, hogy az Unió elsısorban egy gazdasági és kulturális
érdekközösség, amely ezért messze nem illetékes az élet minden
részkérdésében, de amiben illetékes abban döntéseket hoz. Ezt azért
emeltük ki, mert az egyik elıadásban elhangzott az a kitétel, hogy az

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Rákosi Judit ÖKO Zrt.

U

Az "átfogó intézkedések" között a képességfejlesztés foglalkozik a
szemléletformálás eszközeivel, amely a prevenció fıbb eszköze. A
végleges tervben részletesebben bemutatjuk.

B

O, R, A 8

U

Az idézett szöveg kifejezetten a ivóvízellátás, szennyvízkezelés
árszabályozására vonatkozik. Itt nem reális az, hogy nem gazdálkodó
szervezetek, ráadásul monopolhelyzetben lévı szolgáltató cégek
végezzék a szolgáltatást. E szolgáltatásokra igenis szükséges megfelelı
árszabályozás kialakítása. Ezt a nemzetközi tapasztalatok is igazolják.
A jelenlegi intézményi struktúrában az autonóm vízkezelést végzı
szervezetek a vízgazdálkodási társulatok, ezek mőködését kell jobban
összhangba hozni a helyi igényekkel és adottságokkal. A víz
közbirtokosság, az autonomia kialakítását a területi vízgazdálkodás
vonatkozásában tartjuk elképzelhetınek.

C

O8

U

Az ivóvíz és a szennyvíz kérdés két teljesen különbözı dolog. Az
ivóvízminıség-javító program keretén belül sokszor presztízs okokból
méregdrága települési víztisztító fejlesztések valósulnak meg, miközben
rendelkezésre állna sokkal olcsóbb térségi megoldás. Mégis kicsit
átfogalmazzuk, nem ilyen kategórikusra ezt az idézett részt. A szennyvíz
program keretén belül meg sokszor az olcsóbb egyedi szennyvízkezelés
helyett drágább csatornarendszereket valósítanak meg. Olcsóbb és a
felszíni vizeket kevésbé szennyezı, természetes tisztítók helyett drága
mesterséges tisztítást valósítanak meg, végül olcsóbb helyi rendszerek
helyett sokszor erıltetik a drágább nagy agglomerációs rendszereket
(mert erre kapnak támogatást). A VGT pont a drága és felesleges
rendszerek ellen próbál új szemlélető szennyvízkezelést megvalósítani
(ahol lehet egyedi megoldások, természetes tisztítás).

C

O8

U

A VKI alapkövetelménye az, hogy a célokat 2015-ig el kell érni (a
természetes felszíni vizek esetében az ún. jó ökológiai állapotot, az
erısen módosított és mesterséges felszíni vizek esetében az ún. jó
ökológiai potenciált, a felszín alatti vizek esetében az ún. jó állapotot).A
Dunára vonatkozó hajóútjavító intézkedések között lehet olyan, amely
akadályozhatja a célok elérését. Ugyanakkor a VKI szerint a célok
elérése meghiúsulhat a felszíni víztest fizikai jellemzıiben vagy egy
felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások,új emberi
tevékenységek (pl. Duna hajózhatósági projekt) hatására. Ekkor a VKI
(4. cikk (7) szerint) igazolni kell, hogy a felszíni víztest fizikai jellemzıiben

A

-

Rákosi Judit
Öko Zrt.
Ungvári Gábor
REKK

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

Válasz
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Unió egy programjában a Dunára vonatkozóan jelentıs hajóútjavító
intézkedésekrıl döntött és ez valamilyen módon „ütközik” a vízkeretirányelvvel. Ebben a kérdésben (víziút) az Uniónak van hatásköre, míg
a vízkeret-irányelv jelentıs mértékben hagy teret nemzeti döntésekre
(amelyek persze nem lehetnek ellentétesek az uniós döntésekkel).

Magyar Országos
Hajózási Szövetség

2009.09.20

OT

Magyar Országos
Hajózási Szövetség

2009.09.20

OT

Magyar Országos
Hajózási Szövetség

2009.09.20

OT

10-4. melléklet

Szeretnénk, ha jól érzékelhetıen megjelenne a készülı anyagban,
hogy az Unió azért kívánja a víziutat jelentısen javítani, mert
környezetvédelmi érdekek elsıdlegessége okán ezzel tudja a hajózás
felé növelni a közlekedés arányait, azaz lényegesen csökkenteni a
közúti közlekedés okozta halálos szorítást. Mindkét nagy szárazföldi
közlekedési ággal szemben a hajózás valamennyi fontos kérdésben
lényegesen kedvezıbb környezetvédelmi mutatókkal rendelkezik (zaj,
por, káros anyagok, terület-felhasználás, zsúfoltság), ezért minden
hajóval elszállított árumennyiség jelentıs számú kamion közlekedését
váltja ki (egy hajókötelék több száz kamionnyi rakomány továbbítására
képes töredék környezeti terheléssel).

A hivatkozott elıadásban elhangzott, hogy nincs tudományos
megállapítás ennek hajózás negatív környezeti hatásairól, ezért mi sem
egzakt módon kívánjuk cáfolni a negatív következményeket, hanem
azzal, hogy ilyen hullámokat a hajók 150 éve keltenek a folyón. Ha ez a
feltételezett negatív következményekkel járna, akkor már régen
elpusztult volna az érintett élıvilág a Duna mentén, amit nem tett meg,
vagyis „ıt” nem zavarja e jelenség. Hozzá nem értıként véleményünk
az, hogy ez a jelenség inkább használ azzal, hogy az egyébként
számos helyen pangó vizet idınként cseréli (több hasznot hoz, mint
amilyen kockázatot okoz).
Felmerült a hivatkozott elıadásban (Bartal György (Vidra Kft.)
elıadása), hogy a hajút érdekében végzett kotrások károsan
befolyásolják a mederfelszín és a talajvíz magasságát (süllyed a
meder). Szeretnénk emlékeztetni azokat, akik nem ismerik a
történteket, hogy a meder süllyedését nem a hajózás számára végzett
munkálatok (akár a kotrás is) okozták, hanem a mértéktelen bányászati
tevékenység, amely több területen a mai napig is folyik (több százezer
köbméternyi anyagot emelnek ki a Dunából évente). A hajózás
érdekében végzett kotrások a teljes kotrási mennyiség 2-3%-a.
Szeretnénk, ha ez a félrevezetı hivatkozás a hajóút helyreállítása
miatti medersüllyedésre gyökerestül kikerülne az anyagokból. A

Válasz
vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások
megvalósítása elsırendő közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom
számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével elérhetı elınyöket
felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkezı új változások vagy
módosulások, valamint az emberek biztonságának megırzésében vagy
a fenntartható
fejlıdésben jelentkezı elınyök. Tehát a VKI nem
akadályozza meg egy a vizek állapotát nem javító,
esetleg rontó új fejlesztés megvalósulását,
ha a szükséges igazolás megtörtént.
A vizek fenntarthatóhasználatával kapcsolatban a
VKI elırásai a legmagasabb rendőek.
A megadott szempontok szerinti környezeti-társadalmi
vizsgálatok kötelezıek.
Természetesen a többi környezeti elemre (elsısorban a levegıre)
kedvezıbb a hajózás részarányának növekedése, mint pl. a közúti
közlekedés, de ez nem mentesít attól, hogy a VKI szerinti vizsgálatot
elvégezzék. A vizsgálat elvégzése pont azért indokolt, mert az említett
hasznok költsége a vízfolyás állapotának romlásában jelenik meg. E két
környezeti hatást kell egyensúlyba hozni. E vizsgálatokat minden
program, projekt esetében el kell végezni. Akkor lehet ezt hatékonyan
megkövetelni, ha a követelményeket jogszabályi szinten rögzítik és
beillesztik a programok, illetve beruházások engedélyezési rendszerébe.
A stratégiai környezeti vizsgálat, a környezeti hatásvizsgálat és az
engedélyezési rendszer felülvizsgálata szükséges oly módon, hogy az
lehetıséget biztosítson a társadalmi-gazdasági igények
szükségességének igazolására és negatív ökológiai hatások
minimalizálására. A vizsgálatok elvégzése a beavatkozások tervezıinek
a feladata, nem a VGT tervezıké. Viszont a vízgyőjtı-gazdálkodási terv
keretében azt kell ellenırizni, hogy a vizsgálatokat elvégezték-e és
ezzel igazolták-e azt, hogy a
tervezett beavatkozást el lehet végezni.

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

U

Magyar Emıke
Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

A hajózás miatti negatív környezeti következmények nem zárhatók ki,
ezért meg kell tenni a lehetséges óvintézkedéseket.

E

Scheer Márta ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. A medersüllyedés valódi oka a kotrás és a tározók miatti
hordalékhiány.

C
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

U

A duzzasztás új fejlesztésnek minısül, ezért ekkor a VKI (4. cikk (7)
szerint) igazolni kell, hogy a felszíni víztest fizikai jellemzıiben vagy egy
felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások
megvalósítása elsırendő közérdek, és/vagy a környezet és a társadalom
számára a VKI célkitőzéseinek teljesítésével elérhetı elınyöket
felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkezı új változások vagy
módosulások, valamint az emberek biztonságának megırzésében vagy
a fenntartható fejlıdésben jelentkezı elınyök. Szennyezıanyagok
tisztítást követıen is jutnak a vizekbe (a hatásfok anyagonként
jelentısen eltérı, és egyik esetben sem 100%-os), továbbá egyéb, diffúz
szennyezések is terhelik a vizeket. Tehát a duzzasztásnak van
vízminıségi-ökológiai következménye.

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

medersüllyedésnek egyébiránt az egyik nagy vesztese éppen a
hajózás, mivel a Duna medrében számos helyen lekopott a kavicsréteg
a sziklafelületekrıl, ezért lényegesen sérülésveszélyesebbé tette a
hajóutat alacsony vízállásoknál. A korábbi kb. 30 db gázlóból mára 50
db-ot meghaladó számú, sok helyen sziklás talajú gázló alakult ki.

Magyar Országos
Hajózási Szövetség

Magyar Országos
Hajózási Szövetség

Marsi Gusztáv
Dél Pest megyei VGT
Cegléd

Marsi Gusztáv
Dél Pest megyei VGT
Cegléd

Marsi Gusztáv
Dél Pest megyei VGT
Cegléd
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2009.09.20

2009.09.20

2009.09.29

OT

OT

OT

2009.09.29

OT

2009.09.29

OT

Mindhárom problémakört (medersüllyedés, talajvízszint, hajóút
jellemzık), de az árvízi és jégproblémákat is hosszú távon a
vízlépcsıkkel történı szabályozás oldhatja meg. Azzal a nagyon is
indokolt „zöld” követeléssel, hogy ezt elızze meg a tisztítatlan
szennyvizek beeresztésének teljes tilalma, mi a hajózás képviselıi is
messzemenıen egyetértünk, hiszen önmagában a duzzasztásnak
nincsenek jelentıs (tudományosan bizonyított) hátrányai, ha a
duzzasztott bögében nem halmozódnak fel káros anyagok. A vízlépcsı
alatti kimosódás kezelhetı jelenség, mint ahogy ez el is hangzott az
elıadások során.
Szeretnénk jelezni, hogy a hajózási szakma évtizedek óta kéri a
környezetvédelemért és a vizek állapotáért felelıs állami szervektıl
(pillanatnyilag: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium), hogy az
Unió más államainak gyakorlatát vegye át és – az elıadásokban is
példaként állított rajnai rendszer szerint – biztosítsa a hajók számára a
szennyvizek rendezett átadásának lehetıségét. Ma hazánkban az
államigazgatás azt hiszi, hogy büntetésekkel a hajókban lehet tartani a
szennyvizet – ez tévedés. Biztosítani kell az átvételt a hajók számára
akár menetben is és ezt követıen radikálisan megemelni a bírságok
összegét (hangsúlyozzuk – utána). Megjegyezzük, hogy az olajos
fenékvíz átvétele a Rajnán ingyenes, mivel a víz megvédése közérdek.
Egyébiránt a környezetszennyezés e formájának már ma is megvan a
szankciórendszere hazánkban (probléma még a határszakaszokkal
van).
1. A tervezet véleménye szerint a mezıgazdasági termelés a
legnagyobb környezet szennyezı?! Véleményem szerint az erre
vonatkozó adatok csak becsültek, a jelenlegi valóság, hogy az állattartó
telepek és számosállat nagysága országosan harmadolódott. Pl. sertés
állomány az 1989-es években több mint 11 millió db-ról 3,5-3,8 millióra
csökkent. Szántóföldi mővelésnél a mőtrágya felhasználás az 1989.
évhez képest felezıdött, növényvédı szerek korszerősödtek és
minimális dózisok kerülnek felhasználásra. Erre vonatkozóan meglepı
vélemény tükrözıdik az anyagban. Szerintem a települések és az ipar
környezetszennyezése sokkal jelentısebb.
2. Belvíz visszatartás kérdése: Több módozat ismert: így a
mélylazítás, mélyszántás, belvíztározók, stb. Véleményem, hogy egyen
szabály kialakítása nem lehetséges. A térség ismerıinek lehet
feladata, melyik módszert alkalmazzák, hiszen táblaszintő
vízvisszatartás az egyik területen tökéletesen mőködik, míg a másikon
káros sók a felsı rétegbe történı jutását eredményezi. Ilyen pl. a
másodlagos szikesedés. Belvízlevezetı csatornába történı
vízvisszatartás mértéke jelentéktelen.
3. Part menti puffer sávok kialakítása: A mezıgazdaságra vonatkozó
részben a környezet szennyezésének mértékérıl elmondtam
véleményem. Szerintem nem a puffer sáv kialakítása a fontos, hanem a
jelenleg is érvényben lévı partisávra vonatkozó rendelkezések

Rákosi Judit ÖKO Zrt.

A, D

O

U

A szennyezés csökkentı intézkedéssel (beruházással) egyetértünk, a
terv 8-3. mellékletében (mőszaki leírás) szerepeltetjük. Ennek
megvalósítása (finanszírozása) és mőködtetése azonban nem igényel
teljes állami szerepvállalást, de támogatást célszerő biztosítani a
környezetkímélı technológia megvalósításához.

C

O8

U

Ez így túlzott, ilyet a terv nem állít. A vizek terhelése az elmúlt
évtizedekben számottevıen csökkent, beleértve a mezıgazdasági és a
települési eredetőeket is. A tervben szereplı arányok a jelenlegi állapotra
vonatkoznak. A felszíni vizek esetében az erózióval bemosódó talaj az
alacsony, esetenként negatív tápanyag mérleg mellett is problémát
jelent, nem a tápanyag bevitel további korlátozása a cél.

E

_

Clement Adrienne
BME

U

Egyetértünk. A belvizes területekre vonatkozó intézkedések egy közös
intézkedési csomagba kerültek, melyek a vízvisszatartásra több
intézkedési elemet is tartalmaznak (mővelésiág, mővelési mód váltás a
víz területen történı vosszatartása és helybentartás tározókban). A
VGT-be az intézkedések a csomagként kerülnek rögzítésre, a tényleges
mőszaki megoldást, vagyis azt, hogy egyes konkrét területen melyik a
kedvezıbb, a helyi adottságoknak megfelelıen kell eldönteni.

B

O,R, A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk a vonatkozó rendelkezések betartásának fontosságával, de
sok helyütt a vízpartig érı szántóföldekrıl történı szennyezések
felszámolására is szükség van.

E

-

Rákosi Judit Mozsgai
Katalin
ÖKO Zrt

Clement Adrienne
BME
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

A felszíni és a felszín alatti vizekre vízminıségi (és mennyiségi)
észlelıházat jelenleg is van, sıt, a VKI elıtt is volt (a felszíni vizeket pl.
1968-tól vizsgálják rendszeresen). Tény, hogy a VKI szerinti monitoring
még sok bizonytalanságot hordoz (a kisvízfolyásokra az információk
hiányosak, a biológiai módszerek még nem eléggé kifinomultak, a rutin
még nem áll rendelkezésre). Az intézkedések tervezéséhez - ha nem is
minden víztestre - de elég sokra áll rendelkezésre információ ahhoz,
hogy a problémákat detektáljuk. A problémák okainak felderítéséhez
azonban már nem elegendı csak az állapotértékelésre támaszkodni,
ezért dolgozunk egyszerre a forrás (emisszió) és a vízben mért
(immissziós) adatokkal. A VKI kimondja, hogy intézkedést abban az
esetben is kell tervezni, ha a probléma még nem igazolt, vagy nem
mutatható ki (immissziós adattal), de a szennyezés jelen van és ezért a
víztest kockázatossága, vagy azzá válása valószínősíthetı. Ezért
alkalmazzuk a forrás kontrollt. A prioritások meghatározásánál a jelenlegi
állapotot és a potenciális forrásokat együttesen vesszük figyelembe.

D

-

U

A kötelezı elıírásoknak a tervek szerint a szükséges minimum
elvásárokat tartalmaznia kell. Az önkéntes agrár-környezetvédelmi
célprogramok pedig (5-10 évre) biztosítják a többletvállalásokat.
Érdemes azonban kezdetben egy nagyobb súlyú önkéntes
elıírásrendszert meghatározni, és ha nem éri el az elvárt eredményt,
akkor szigorúbb kötelezı elıírásokat meghatározni a VGT
felülvizsgálatok során.

C

O8

A

-

B

O8

C

O8

A

O8

betartását, érvényesítését kell megoldani.

Balla Iván
Magyar Agrárkamara

Balla Iván
Magyar Agrárkamara

Balla Iván
Magyar Agrárkamara

2009.09.30

2009.09.30

2009.09.30

OT

A Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv helyesen említi a mezıgazdaság
érintettségét az elsı helyre téve.
Az agrárium érdeke, hogy a közérdekbıl adódó terheket ne csak
viselje, de a fenntartható vízgazdálkodás majdani haszonélvezıje is
legyen. A jelzett EU rendelet a vidékfejlesztési programokban a
prioritások közé helyezi a vízgazdálkodást.
A tervezés megalapozottságát veszélyeztetheti a hiányos
monitoring rendszer és a hiányzó alap adatbázis. Ennek hiányában
a tényleges beavatkozás indokoltsága térben és idıben nehezen
szedhetı rendszerbe, az pedig, hogy a források megléte alapján
történjenek a beavatkozások, csak közgazdaságilag indokolható, a
fenntarthatóság szempontjából nem.
Kétséges, hogy a jó állapottól legkevésbé eltérı víztesteket kell elıször
jó állapotban hozni!?
Lesz-e monitoring hálózat?

OT

A mezıgazdasági területeken történı beavatkozások akkor lehetnek
költséghatékonyak, ha azok egy víztest vonatkozásában
teljeskörően megtörténnek, a „mozaikos” beavatkozások csak
részleges megoldást jelentenek. Ilyen értelemben érdemes megfontolni,
hogy a közérdekbıl történı beavatkozásoknál hol lesz a kötelezı és hol
az önkéntes szabályozás határa. A kötelezı résznél az állami
kötelezettséget hosszútávra kell biztosítani, az évenkénti pályáztatás a
föld hosszútávú használatát nem megfelelıen szolgálja. A fölhasználati
szabályoknál érdemes külön választani a földtulajdonos és a
földhasználó érdekeltségét.

OT

Szükséges a nitrátérzékeny területek felülvizsgálata.
Szükséges a belvíz-érzékeny, erózió érzékeny területek, partmenti
vízvédelmi területek, csakúgy, mint vízbázis védelmi területek
lehatárolása.
A zonális célprogramok indítása a területek lehatárolása az elsıdleges
intézkedések között kell hogy legyen.

Clement Adrienne
BME
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Teret kell engedni a helyi, kistérségi szabályozásnak a lokális
megoldásoknak.
A területhasználati elıírásokat az önkormányzati rendezési tervekben
érvényesíteni kellene.

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Balla Iván
Magyar Agrárkamara

Balla Iván
Magyar Agrárkamara

2009.09.30

OT

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

OT

10-4. melléklet

A diffúz szennyezések elsıdleges befogadója többnyire önkormányzati
tulajdonban lévı csatorna (volt üzemi csatornák), így az
önkormányzatok a külterületi infrastruktúrájuk által jelentısen
érdekeltek és teherviselık. Jelenleg nincs forrás ezen csatornák
mőködtetésére. A fejlesztésekhez a fenntarthatóság, az üzemeltetési
garanciákat is meg kell teremteni kezelıi és forrásoldalról.
A Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv helyesen a mezıgazdaság érintettségét
kiemelten kezeli. Míg a társadalom, gazdaság más rétegeit, ágazatait
az elvárt beavatkozások csak közvetve érintik, addig a mezıgazdaság
tekintetében meghatározó termelési eszközüket, a földet érinti,
szabályozhatja annak használati módját.Kisebb gazdálkodói egységnél
nagyságrendileg is meghatározó lehet a területalapú elvárások szintje.
A közérdekbıl történı társadalmi, ökológiai elvárások itt közvetlenül
jelennek meg gazdálkodói, családi szinten. A kötelezı és önkéntes

Clement Adrienne
BME

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Nitrátérzékeny területek felülvizsgálata megtörtént. Erózió érzékeny
területek lehatárolására módszertani javaslat készült, és térkép is
rendelkezésre áll, annak MEPAR szintő lehatárolása 2012-ig feladat. A
VGT-ben megfogalmazott intézkedések beindítását 2012-ig (tehát az
elsı ciklusban) kell megtenni. A szükséges támogatási rendszerek
megfelelı beindítása azonban csak a következı EU finanszírozási
idıszakban 2014-tıl lehetséges.
Egyes részletszabályokat a VGT már jelenleg is önkormányzati
hatáskörbe utal (belterületi mederszakaszok rehabilitációja, jó belterületi
gyakorlat megalkotása stb.), de "általános" szabályként is
megfogalmazásra került, hogy a területrendezési tervekben érvényre kell
juttatni a VGT-ben megfogalmazottakat.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. Az önkrományzati tulajdonú belvízcsatornák állapota
kritikus, a finanszírozási források teljesen bizonytalanok. Ez a téma nem
közvetlenül tartozik a VGT-be, de ahhoz, hogy a VGT céljai teljesüljenek
elırelépés kell a finanszírozásban is.

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A VGT lehetıséget ad az intézkedések fokozatos megvalósítására (és a
jó állapot elérését 2027-ig meghosszabítani), ha az megfizethetıségi
problémát jelenthet.
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

OT

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

OT

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

OT

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

OT

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

Az állami földcserére vonatkozó javaslatot beépítjük a tervbe.

B

U

Ezt a kérdésfelvetést nem pontosan értjük

D

U

OT

A belvízrendszerek átalakításánál az állam, önkormányzatok,
társulatok felé megfogalmazott „megfelelı türelmi idı” nem
értelmezhetı, a földet érintı szabályozások mit sem érnek, ha egy
víztest vonatkozásában nem egyidejő, komplex beavatkozás történik.

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Nem lehet egyetérteni a már kiépített belvízelvezetési kapacitások
csökkentésével, sokkal inkább a vízvisszatartás mellett a szélsıséges
terhelések esetén a gravitációs elvezetés helyett, átemelı
szivattyútelepekkel kellene a vízelvezetést gyorsítani.

Simonffy Zoltán BME

U

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

2009.09.30

OT

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

OT

10-4. melléklet

U

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Balla Iván
lakossági észrevételezı

2009.09.30

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Nem lehet úgy táblaszegélyt, védısávot kialakítani, hogy évente kell a
támogatásra pályázni, és vagy lesz rá elegendı forrás, vagy nem,
pályázati kiírás vagy megjelenik, vagy nem.

OT

Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat

Válasz módja2

U

2009.09.30

2009.09.30

szabályok kialakításánál figyelembe kell venni a kisebb
gazdaságok fokozott érintettségét. Az érintettség lehet egyirányú, ha
a földtulajdonos és a földhasználó megegyezik, és lehet kétirányú
amennyiben a földet bérlı hasznosítja. A kötelezı feladatoknál
szükséges az állami kötelezettség vállalást jogszabályilag erısíteni, az
évenkénti pályáztatás nem lehet megoldás!
Jó lenne az állami szerepvállalást oly módon is erısíteni, hogy a
kötelezı feladatok körében az állam földcserével, vásárlással járulna
hozzá a megvalósításhoz.
A felszínalatti víz használatok esetében keletkezı „szürke” vizeket nem
bevezetni és elvezetni kellene a területrıl, hanem a vízjogi engedélyben
kötelezıvé tenné az egyéves tározás biztosítását
A tározó építési programot segítené, ha a tározók építéséhez az állam
biztosítaná a területeket.

OT

OT

A kötelezı földhasználati szabályoknál a kompenzációk hosszútávú,
kiszámítható, vissza nem vonható, állami garanciát kell adni.
A VGT jóváhagyását kövesse a veszélyeztettség, célok, szükséges
beavatkozások kötelezı, önkéntes szintek, közérdek különbözı
szintjeinek meghatározása, egyszerő, közérthetı nyelven, mely a
társadalom széles rétegeiben eljuthat.
A tervezési folyamatból helyi szinteken a Vízgazdálkodási Társulatok
szakmai szempontból teljesen kimaradtak, szerepük a „társadalmi
részvétel” szintre korlátozódott.
A VGT szerint a leginkább érintett ágazat a mezıgazdaság - a
vízgazdálkodási társulatok alapfeladata a mezıgazdaság – vagyis
tagjai – vízzel kapcsolatos érdekeinek képviselete – szerepük
meghatározó kellene, hogy legyen.
Az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban felvetett és ott követendınek
tartott „kistérségi” szintő fórumok elmaradtak – ez nagyságrendileg 30al több fórum lett volna. Sajnálatos! Ez a térségi szint, ahol az
egymásrautaltság az egymástól való függıség – mint a közérdek
megjelenése - még érzékelhetı szükségszerőség a mezıgazdálkodók
települések, ipar, stb. számára. A VGT megvalósítása akkor lehet
hatékony, ha egy víztest érdekében történı beavatkozások teljeskörően
mennek térben és idıben, az összes érdekelt részvételével. Különben

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Balla Iván
lakossági észrevételezı

Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat

Vélemény

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

Válasz

A támogatások meghatározott része már jelenleg is területszerzésre
fordítható.
Mivel önkéntes intézkedések, támogatási források rendelkezésre
bocsátásával ösztönözhetı az intézkedés megvalósulása. A VGT célja,
hogy a szükséges támogatási források rendelkezésre álljanak,
figyelembe véve a meglévı forrásokat.
A komplex beavatkozások szükségességével egyetértünk, azonban a
támogatási rendszerek összehangolhatósága (agrár-területi és mőszaki
beavatkozások) nehézsége és a rendelkezésre álló források fokozatos
megvalósítást tesznek lehetıvé. A tervben hangúlyozni fogjuk a komplex
beavatkozások fontosságát, a forráskoordinációra is teszünk javaslatot.
A vízvisszatartásra épülı, a táblaszintıl a befogadóig terjedı belvíz
kockázat kezelési tervekben (határidı 2015, de lehet, hogy hamarabb
elkészül) a hozzászólás második felében említettt szempontoknak
(veszélyeztetettség, kötelezı, önkéntes szintek) kell érvényesülniük A
jelenlegi rendszer ezen szempontok szerinti felülvizsgálata egészen
biztos változásokat fog jelenteni, a kapacitással kapcsolatos
követelményekben is. Általános alapelvként lehet tekinteni (vannak
kivételek), hogy a szélsıségekkel szembeni védekezést elsısorban nem
a mőszaki létesítmények kapacitásának növelésével kell megoldani.

O8

D

-

A

-

C

-

E

-

Az EU szabályoknak megfelelıen kompenzáció 5 évig biztosítható.

A

-

U

A VGT kiegészül egy a végrehajtást segítı feladatokat meghatározó
átfogó intézkedéssel.

B

O,R,A 8

U

Egyetértünk azzal, hogy a Társulatok meghatározó szerpelıi a
mezıgazdasági, illetve a területi vízgazdálkodásnak. A társadalmi
részvétel folyamata mellett az FVM is szervezett megbeszéléséket, ahol
a társulatok véleménye összesítésre került, amelyet eljuttattak a
tervezıkhöz.

A

-

U

A társadalombevonási stratégia alapján történtek a tervezésre vonatkozó
konzultációk. A végrehajtás elıkészítése során további konzultációkra is
lesz lehetıség. Területi szinten történtek egyeztetések (alegységi
fórumok). A társulatok problémáival véleményével kapcsolatban külön
egyeztetés lesz.

A

-
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Véleményezı
(név, szerv.)
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módja1
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A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

U

Egyes területi vízgazdálkodási tanácsok már tárgyalták, és mindegyik
Tanács tárgyalni fogja a VGT-t.

A

-

U

A 10 km2-nél nagyobb vízgyőjtıjő természetes eredető vízfolyásoknak
meg kellene jelenniük a tervben. A mesterségesekre ez nem vonatkozik.
Ellenırizni fogjuk a lista szerint.

B

O,R,A 1

C

O

E

-

Válasz

nincs költséghatékonyság és fenntarthatóság.
Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat
Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat
Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat
Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat

2009.09.30

OT

Területi Vízgazdálkodási Tanács nem tárgyalta a VGT-t.

2009.09.30

OT

A Társulatok kezelésében lévı 10 km2-nél nagyobb vízgyőjtıvel
rendelkezı vízfolyások nem jelennek meg az anyagban. Ezek
belvízvédelmi szakaszonként listáját mellékeli

Simonffy Zoltán
BME

OT

Nem értelmezhetı a partmenti vízvédelmi terület meghatározása – 2
évente elöntött terület – milyen idıtávban, milyen tartóssággal?
Pontosítani kellene.

Simonffy Zoltán
BME

U

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Az állami földcserére vonatkozó javaslatot beépítjük a tervbe.

B

O8

ált.

U

Köszönjük.

_

_

Simonffy Zoltán
BME

U

Az egyes intézkedések indoklásának, alkalmazhatóságának ebbıl a
szempontból történı kiegészítésével egyetértünk.

B

O,R,A 8

2009.09.30

2009.09.30

OT

Balla Iván
Tisza-Marosszögi
Vízgazdálkodási
Társulat

2009.09.30

OT

Dobozi Eszter
Rideg Adrienn,
dr. Czira Tamás
VÁTI nonprofit kft.

2009.09.30

OT

Dobozi Eszter
Rideg Adrienn,
dr. Czira Tamás
VÁTI nonprofit kft.

2009.09.30

OT

10-4. melléklet

Alapfeladatként súlypontozva kell a belvízérzékeny és partmenti
vízvédelmi területek kijelölését, használatát szabályozni. Ezeken a
területeken a kötelezı szabályok legyenek a meghatározóak, ne az
önkéntes vállalások.
A tározó építési programba az államnak kellene földcserével, vagy
kisajátítással a területet biztosítani.
A partmenti puffersáv, meder melletti védısávot az adott víztérben
tartózóan kellene tulajdonjogilag kezelni (állam, önkormányzat,
társulat).
Részletes észrevételeink és javaslataink a vízgyőjtı-gazdálkodási
tervezés országos és részvízgyőjtı-szinten kidolgozott, összességében
közel 1500 oldalnyi dokumentumára vonatkoznak. Azonban
áttanulmányoztunk több alegységre kidolgozott vízgyőjtı-gazdálkodási
tervet is. Az értékelés meghatározó szempontja az Országos
Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott, területfejlesztési
céloknak való megfelelés és az éghajlatváltozás hatásainak – mint
két horizontális tématerületnek – a figyelembevétele az egyes
dokumentumokban. Megállapítható, hogy a vízgyőjtı-gazdálkodási
tervek megfelelıen igazodnak az OTK-ban megfogalmazott
„fenntartható térségfejlıdés és örökségvédelem” átfogó célhoz. A
tervek komplex problémafeltáró jellege, valamint az intézkedési
programok szintén több ágazatot, fejlesztési stratégiai területet érintı
szerkezete együttesen alkalmassá teszik e terveket arra, hogy segítsék
az OTK-ban meghatározott „Az erıforrások fenntartható használatát
biztosító fejlesztéspolitika megvalósítása” részcél követelményének
megfelelı fejlesztési tervek elkészítését.
A fejlesztési tervek elkészítése során elengedhetetlen az
éghajlatváltozás hatásainak felmérése, az alkalmazkodás eszközeinek
beépítése. A klímaváltozás lehetséges hatásai közül legjelentısebbek a
vízgazdálkodás körébe tartozó változások. Igy erısen hiányoljuk a
vízgyőjtı-gazdálkodási tervekben az éghajlatváltozás hatásainak –
legalább részvízgyőjtı szinten történı – jóval fajsúlyosabb
figyelembevételét. Igaz, az intézkedési programok többsége
jelentısen hozzájárul a klímaváltozás káros hatásainak
megelızéséhez, elsısorban a felszíni vizek minıségi és a felszínalatti
vizek mennyiségi paramétereinek javításán keresztül, a témakör
jelentısége mégis megkívánná a dokumentumok egyéb részeiben is
annak bıvebb megjelenítését. A klímaváltozás hatásainak nem kellı
mértékő figyelembevételét nem indokolja a tervek középtávra szóló – 6
éves – idıtartama sem, hiszen az éghajlatváltozás hatásaihoz való

A vízvédelmi terület kijelülése során majd a definíciót pontosítani
szükséges. A koncepció szerint azokról a rendszeresen elöntött
területekrıl van szó, amelyeknek területhasználata nem kezelhetı az
árvízi jelenségtıl függetlenül.
A VGT több idıszaka alatt lehetıség lesz az intézkedések korrekciójára.
Amennyiben az önkéntes intézkedések nem hoznak kellı eredményt,
abban az esetben célszerő szigorítani a kötelezı szabályokat. (Azonban
a kötelezı intézkedéseknek is biztosítaniuk kell a jó állapotot.)
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VÁTI nonprofit kft.
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2009.09.30

2009.09.30

módja1

OT

OT.

OT.

Vélemény
alkalmazkodás idıigényes folyamat.
A részvízgyőjtıkre és alegységekre kidolgozott tervek tartalmaznak egy
„Az éghajlatváltozás várható hatásai” címő fejezetet az „Emberi
tevékenységbıl származó terhelések és hatások” fıcím alatt. Ezek
kidolgozottsága azonban nem elégséges, túlzottan általános jellegő,
nem hangsúlyozza az adott részvízgyőjtı éghajlatváltozással
kapcsolatos problémáit. Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy e fejezet
mindegyik részvízgyőjtı-gazdálkodási tervben szóról szóra azonos. A
VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságán folyamatban van
egy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési
Fıosztálya által kezdeményezett átfogó területi tervezési, értékelési
kutatómunka, amely keretében elsı változatban elkészült az egész
ország területére vonatkozóan egy elızetes módszertan és értékelés a
kistérségek éghajlatváltozás hatásaival szembeni sérülékenységérıl öt
témakörben, melyek közül a szélsıséges vízjárás okozta kockázatok az
épített környezetben; aszály okozta mezıgazdasági és vidékfejlesztési
kockázatok; biológiai sokféleség csökkenése, különösen a vizes
élıhelyek
veszélyeztetettsége kapcsolódnak a VGT-hez.
Ezt a munkát almasnak tartjuk arra, hogy azok
a vízgyőjtı-gazdálkodási tervekben is megjelenjen,
mégpedig az „Az éghajlatváltozás várható hatásai” címő
fejezetekben, azokat konkrét tartalommal töltve meg.
Konkrét javaslatot tesz e fejezetek tartalmára
mind az országos, mind a rész-vízgyőjtı
tervekre vonatkozóan.
Intézkedési Programra vonatkozó észrevételek
A kidolgozott intézkedési programok hatékonyan járulnak hozzá az
éghajlatváltozás káros következményeinek mérsékléséhez, azok
megvalósulásának idıpontja ugyanakkor nem közömbös a hatékony
alkalmazkodás szempontjából. Az Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási
Terv 6.5. fejezete tartalmazza az egyes intézkedések ütemezésekor
figyelembe veendı alapelveket. Javasoljuk, hogy e szempontok közé
kerüljön be az éghajlatváltozás káros hatásai szempontjából
(különösen az aszályérzékenység és kistérségi élıhely-érzékenység)
kiemelten sérülékenynek számító térségekben lévı víztestek
esetében a jó állapot elérésének legkésıbb 2021-es céldátuma. A
2015-ös céldátum a mőködı európai uniós és hazai finanszírozási
rendszerek rugalmatlansága miatt a gyakorlatban kivitelezhetetlennek
tőnik, a 2027-es céldátum kijelölése e célterületeken megítélésünk
szerint súlyos környezeti és társadalmi következményekkel
járhat.Megadják e sérülékenynek számító kistérségek listáját.
8.1.1 Települési szennyvizek kezelése
A határértékek szigorítása önmagában nem oldja meg a kis
szennyvíztisztító telepek túlterheltségének a problémáját. Jobban
figyelembe kellene venni a befogadó „tőrését". Idıszakos
vízfolyásoknál speciális szabályok kidolgozását írja elı a konzultációs
anyag (31. oldal), amit 2010-ig kell végrehajtani. Felhívom a figyelmet,
hogy az idıszakos vízfolyások nagyrészt társulati kezelésben
vannak.Végig kellene gondolni, hogy a tisztított szennyvíz befolyási
szelvénye alatt a befogadó speciális fenntartást igényel
(pl.szőrımezı fenntartása a mederben, fokozott iszapolási igény).
Jelenleg ezt külön szerzıdés alapján végzi a társulat. A befogadó

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

ált.

U

Köszönjük, beillesztjük.

B

O,R,A 2

U

A legérzékenyebb alföldi területeken ezt az ütemezési javaslatot
figyelembe fogjuk venni. Ugyanakkor azt is szem elıtt kell tartani, hogy
az éghajlaváltozás az ökológiai természetvédelmi követelményeket is
megváltoztatja. Ezzel kapcsolatban a bizonytalanság jelentıs. A 2015 2021 között megvalósuló intézkedések nem célozhatják bizonytalanul
ismert ökológiai követelmények (célok) teljesítését. Rugalmas,
fokozatosan megvalósuló intézkedésekre van szükség.

B

O

U

A vízfolyások jó fenntartási gyakorlata szerepel a tervezett intézkedések
között. Ez tartalmazhatja az említett esetre vonatkozó különleges
szabályokat. Fontos a megfelelı jogszabályi háttér kiakaítása. A
társulatok problémáival véleményével kapcsolatban külön egyeztetés
lesz.

B

O8

Simonffy Zoltán
BME

Simonffy Zoltán
BME

Válasz
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2009.09.30

2009.09.30

módja1

OT.

O8.

2009.09.30

OT

2009.09.30

OT

Vélemény
feliszapolódása, rendezetlensége miatt a hatóság a vízfolyásüzemeltetıt is büntetheti. A társulat végeztethet iszapvizsgálatokat és
bizonyíthatja, hogy a szennyezés kommunális eredető, de ez költséges
és hosszadalmas folyamat. Egy általánosan elfogadott, jó fenntartási
gyakorlattal ez a probléma elkerülhetı lenne. Felelıs lehetne az FVMKvVM.
8.1.4 Külterületi egyéb szennyezıforrások
A hulladéklerakókat legalább átmenetileg használni lehetne szerves
hulladék tárolására. Még nincs meg a komposztáló telepek hálózata és
a szerves hulladék (kaszálék, lomb) elszállítása jelentıs
energiafogyasztással jár.
8.1.5 Mővelt mezıgazdasági területekrıl származó szennyezések
Az anyag szerint 2012-ig el kell végezni a tápanyag-érzékeny területek
kijelölését. A társulatokat elsısorban a vízfolyás és a parti sáv területe
érinti: a vízfolyás teljes szelvényét tekintve 20-100 m-es sávot
határoztak meg. Ez minimális esetben is majdnem kétszeres fenntartási
területet jelent a mostanihoz képest, ha a társulatoknál marad a puffer
sáv fenntartása is. Nem gondolom, hogy a lemosódott termıföldbıl
adódó hordalék csökkenésébıl származó megtakarítás azonos a
fenntartási terület növekedésével járó költségnövekedéssel. Kérdések:
ki lesz a kezelıje a pufferzónának? Milyen kezelést igényel?
Hogyan biztosítjuk a fenntartáshoz szükséges forrást? Persze a
puffersávban „a teljes zonáció kialakulásához elegendı szabad terület
áll rendelkezésre” (lásd 48. oldal), valószínőleg a dombvidéki
területeken „természetközeli fenntartást” kell végezni a vízfolyáson.
Ebben az esetben is törekednünk kell arra, hogy a vízfolyás medre a
közvetlen 4-4 méteres parti sávban megközelíthetı legyen és a nem
szennyezett
iszapota puffersávban el lehessen helyezni.
A mővelési ág váltás ösztönzése jó irány, fıleg a
mélyfekvéső, lefolyástalan területeken.
A mővelésbıl történı kivonás azonban
nehézkes és költséges folyamat.A gazdálkodónak
bevételkiesés, a puffersáv fenntartására azonban
többletköltség igény merül fel.
8.1.6 Tározókból, halas- és horgásztavakból származó
szennyezések
Említeni kell a halastavak és horgásztavak feltöltésébıl eredı
vízminıségi és vízmennyiségi problémákat is. A számított vízkészlet
lehetıvé teszi további halastavak létesítését, mivel nem veszi
figyelembe az illegális vízhasználatokat. A halastó üzemeltetık a
meder elzárásával próbálják biztosítani a szükséges vízmennyiséget,
akár nyáron is. A duzzasztó mőtárgy sok esetben a halastó kezelıjének
üzemeltetésében van (magának „szolgáltat” vizet) akkor is, ha a
vízfolyás üzemeltetıje a társulat. A tó kezelıje nem biztosítja a meder
alvízi szakaszán az ökológiailag minimálisan szükséges
vízmennyiséget, a pangó vizek miatt a vízminıség romlik. Nincs
megfelelı összhang a különbözı vízhasználók és vízhasználati
pontok között. E probléma egyre erıteljesebben jelentkezik és a
társulatnak nincs megfelelı eszköze a kezelésére.
A 102. oldalon felvetett „vízmegosztási terv”-et, mint szabályzatot
alkalmazni lehetne az egyes vízfolyás-vízgyőjtıterületeken. De ki fogja
a helyi társadalmi vitát és az érdekek összehangolását lefolytatni?

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

U

A lerakók szerves anyag tartalmára vonatkozó EU-s szabályokat be kell
tartani. Nem VGT intézkedés

E

-

U

A partmenti puffersávra vonatkozó szabályok elsısorban mővelési ágak
használatára vonatkozó szabályokat tartalmaznak. A vízfolyások
partmenti sávjának megfelelı kezelése a területek tulajdonosainak
feladata. A gazdálkodóknak a tervek szerint a kötelezı feladatok
bevezetéséhez kompenzációt, az önkéntes (mővelési ág és mód váltás)
intézkedésekhez támogatást biztosítani szükséges.
A vízfolyások kezeléséhez szükséges feladatok ellátását a továbbiakban
is biztosítani szükséges.

A

-

Simonffy Zoltán
BME
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A völgyzárógátas halatavak és horgásztavak jó gyakorlatára vonatkozó
javaslatunk egyik sarkalatos pontja az alvíz mennyiségi és minıségi
igényeinek kielégítése, más szóval az alvízi szakasz ökológiai és egyéb
vízhasználók részérıl jelentkezı igényeinek figyelembevétele.
A VGT tartalmaz "az alvízi követelmények szerinti üzemeltetés
szabályainak megalkotására" vonatkozóan intézkedést. Ennek alapján
lehetséges a vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata és
módosítása. A tervezett szabályozás várhatóan megoldja a problémát.

A

-

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Ungvári Gábor

U

E témában egy javaslatot dolgoztunk ki miszerint , a korlátos
vízkészletek a prioritások figyelembe vételével aukciókon kerülnek
értékesítésre.

B

O8

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Válasz
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Ez van a 102.oldalon: "Szabályozás, finanszírozás:
S A Vgtv. és a fenntartható vízhasználatra vonatkozó részletszabályok
megalkotása (a mederben hagyandó vízhozam alkalmazására
vonatkozó szabályok, vízmegosztási tervek készítése azokra a
víztestekre, ahol a mederben hagyandó vízhozam nem biztosított stb.)
Engedélyek felülvizsgálata az új szabályozás alapján."
8.3 Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító
intézkedések
8.3.1 Vízi élılények hossz menti mozgásának korlátozása
vízfolyásokon
??? Támogatná-e vízfolyásokon található mőtárgyak mellett hallépcsık
vagy megkerülı csatornák építését a halak természetes vándorlási
lehetıségeinek a biztosítása érdekében?
„Az elsı kérdés, hogy a teljes átjárhatóság biztosítása nem jár-e
aránytalan költségekkel.” (76 oldal). Kis vízfolyásoknál a zsilipek és
egyéb mőtárgyak korlátozzák ugyan a hosszirányú átjárhatóságot, de
szerintem ez kevéssé befolyásolja a fajgazdagságot az alvízi és felvízi
oldalon.
8.3.2 Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága
szabályozottságuk és
árvízvédelmi létesítmények miatt
Erózióveszélyes területeken és kiseséső csatornák mellett kedvezı
hatású a puffersávok kialakítása. Egyéb mezıgazdasági mőveléső
területek mellett elegendı a jó megközelíthetıség biztosítása és a jó
szántási gyakorlat (ne forgassák bele a földet a mederbe). A puffersáv
védelmet nyújt a kisvadaknak, amely növeli a vadkárt a
mezıgazdaságban.
A puffersávvá minısítés (kivonás a termelésbıl) csak ösztönzı
rendszer - kártalanítás hatására elképzelhetı. A tápanyagérzékeny
területek kialakításának határideje 2012, ide tartozik a partmenti
puffersáv kijelölése is (53. oldal TK felelıs FVM és KvVM). A
„Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága…” fejezetben az
ÚMVP-bıl támogatott partmenti puffersáv kialakításának határideje
2010. A támogatási idıszak határidejének meghosszabbítása
szükséges. A puffersávok tekintetében ugyanolyan társadalmi reakció
várható, mint a nagyvízi meder kijelölésének esetében volt.
A belterületi mederszakaszokra lehet külön szabályozási tervet
készíteni, ennek azonban mindig összhangban kell állnia a vízfolyás
üzemeltetési engedélyével és gyakorlatával. A településeken
csökkenteni kell a vízkár kockázatát, ez prioritást élvezı feladat. A
vízfolyások parti sávja beépített, vagy igény van a beépítésére. A
fejlesztési tervekben sok helyen találkozunk a meder lefedésének
igényével. Azonban a vízfolyásnak is vannak „igényei”. Például
helyigénye. A dombvidéki vízfolyásokon a vízhozam szélsıértékei
között jelentıs a különbség és a víz levonulása néhány óra alatt
megtörténik. A belterületi szabályozási terveknek vizsgálniuk kell a
belterület-külterület kapcsolatát, felsı szakaszon és belterületen
az idıszakos vízvisszatartás lehetıségét (záportározás, parkok,
zöldfolyosók ilyen célú hasznosítása, esetleg egy cserjésebb felsı
szakasz, dísztó), a víz elterelését (övárok), alvízi szakaszon a víz
elvezetését (tisztán tartott mederszakasz).
8.3.3 Vizes élıhelyek állapotának befolyásoltsága belvízvédelmi
tevékenység és aszály hatására

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

A hosszirányú átjárhatóság biztosítása völgyzárógátak esetén csak
kivételesen biztosítható megkerülı csatornával. Kis- és közepes
vízfolyásokon elsısorban a duzzasztók és zsilipek mőködésének
felülvizsgálatával lehet eredményt elérni. Nagy folyók esetén hallépcsık
vagy megkerülı csatornák megvalósításáról költség-haszon elemzések
alapján célszerő dönteni.

C

O8

U

A partmenti vízvédelmi zóna kialakítása nem feltétlen jelent erdısáv
kialakítást. A kötelezı szabályok elsısorban agrotechnikai jó gyakorlatot
jelentenek, a mővelési ág váltást önkéntes programokon keresztül
célszerő ösztönözni. A VKI célú kötelezı szabályok bevezetéséhez az
EMVA rendelet alapján kompenzáció biztosítható. A 2010-es határidı a
támogatási rendszer átalakítására vonatkozó határidı, de ez módosul
2012-re.

A

-

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk a szempontokkal. A belterületi szakaszon nem történhetnek
olyan intézkedések, amelyek az árvízi kockázatot növelnék. A belterületi
szakaszok vízlevezetı kapacitása csak akkor csökkenthetı, ha a
külterületen megtörténnek az árvízcsúcs-csökkentı intézkedések
(lefolyáscsökkentés, árterek rehabilitáscója, záportározók). A belterületi
csapadék puffertározókban történı vísszatartása vízminıségi
szempontból is kedvezı.A belterületi, illetve az üdülıterületi
mederszakaszok rehabilitációja során összhangba kell hozni a speciális
árvízvédelmi (partvédelmi), turisztikai és rekreációs igényeket az
ökológiai állapottal kapcsolatos elvárásokkal (a terv ezt jelenleg is
tartalmazza). A tartalomra vonatkozó konkrét javaslatot figyelembe
vesszük az Intézkedési Program mellékletében.

B

O,R,A 8

Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk. Az engedélyezési és ellenırzési gyakorlatnak is
illeszkednie kell a vízvisszatartási szemlélet erısödéséhez. Korlátos

B

O8

BCE

Simonffy Zoltán
BME

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Társulat

Megulesz Gabriella
Dunaújvárosi Vízi
Társulat

Megulesz Gabriella
Dunaújvárosi Vízi
Társulat

Mrekva László
a Magyar Hidrológiai
Társaság tagja
Horváthné Pintér Judit
Zöldtetıépítık Országos
Szövetsége alapítótagja

2009.09.30

OT

2009.09.30

OT

2009.10.27

OT

Vélemény
Területünkön mőködnek vízvisszatartást segítı létesítmények
(medertározók, tározók), amelyeket adott gazdasági céllal építettek ki
pl. öntözés, halastó. A kisvízfolyások mentén egyre jobban kihasználják
a visszatartási lehetıségeket, de problémát okoznak majd a
visszatartott víz hasznosításakor fennálló érdekütközések, illetve a
növekvı vízigény kielégítése.
A vízvisszatartás szemléletét alkalmazni kell a tervezıi gyakorlatban és
pontosan nyomon kell követni a vízgyőjtıterületen, hogy az új
vízhasználatok engedélyezése összhangban legyen a valós
lehetıségekkel
8.4 Vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések
8.4.1 Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkezı változások
A kisvízfolyásokra is jó lenne meghatározni a kisvízi „ökológiai
vízkészletet”. A 30/2008 (XII.31.) KvVM rendelet 8 § (2)
meghatározza, hogy a „Felszíni vízkivételek, átvezetések tervezésekor
a mederben hagyandó vízhozam értéke legalább a mértékadó kisvízi
hozam kétharmada…”, de ettıl el lehet térni. A mederben hagyandó
vízmennyiség az üzemeltetési engedélyekben már nem mindig
szerepel és nem számonkérhetı. A vízkivétel nem mindig mérhetı
módon történik és nem gyakorlat a mederben tartott vízhozam mérése
sem.
8.7 Átfogó intézkedések a vízi környezeti problémák megoldására
Szerepel az érintett hatóságok többletfeladatainak ellátásához személyi
és tárgyi feltételek biztosítása a 136. oldalon. Jó lenne gondot
fordítani arra is, hogy a megvalósításra kötelezettek
rendelkezésére is elég forrás álljon rendelkezésre. Jó lenne, ha a
felszíni vizek vízminıségi és vízrajzi monitoring eredményeihez
térítésmentesen hozzáférnének a társulatok, legalább a társulati
üzemeltetésben levı víztestek tekintetében.
Kísérleti mérések és szakirodalmi adatok, valamint számtalan beépítés
igazolja, hogy a növényzettel telepített tetık, a zöldtetık a lehulló
csapadék jelentıs részét visszatartják, illetve a csapadékcsúcsok
esetén a lefolyó csapadékvíz mennyiség lefolyását jelentısen
késleltetik. A zöldtetı a csapadékvíz felhasználója, átmeneti tározója.
Két dolgot tehetünk, amivel jelentısen mérsékelhetjük a lehulló
csapadékvíznek azt a mennyiségét, amelyik azonnal a csatornába
kerül. Lehet építeni úgynevezett puffertárolókat, átmeneti tározókat
amelyekbıl késleltetve, a zivatar elmúltával jut a víz a csatornába. Ezen
tározók létesítése sem problémamentes, hiszen a városokban, ahol
igazán kellenének, már minden „talpalatnyi föld” foglalt, beépített.
Egyszerő és kézenfekvı az a megoldás, ha a jelentıs alapterülető
épületek tetıjén alakítjuk ki ezt az átmeneti tározót zöldtetı formájában.
Zöldtetık építésével a lefolyási folyamatok is megváltoznak, ezáltal
alkalmassá válnak az árvízi kockázat csökkentésére.

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

A területek lehatárolása, a vizsgálat, az értékelés, a prioritások
meghatározása, a munkaközi egyeztetetések választott módszertana
alkalmatlan arra, hogy ezek alapján intézkedési csomag, jogszabálymódosításási javaslatok kidolgozhatók legyenek

Péter László

2009.09.30

OT

Az alapfogalmak egységes értelmezése, a minısítés objektív feltételei,

10-4. melléklet

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

vízkészletekkel rendelekzı területeken a vízkészletek hasznosításának
engedélyezésében az édekellentételket is kezelı új módszerekre van
szükség.

Simonffy Zoltán
BME

U

Az ökológiai szempontból mederben hagyandó vízhozam
meghatározására a tervezés keretében a további elemzésekhez kiinduló
értékek kerültek meghatározásrea. A vízfolyások hasznosítható
készleteinek megállapítása és ezen belül a mederben hagyandó
vízhozam pontosabb becslése is 2012-es határidejő (az intézkedési
programot e határidıre kell érvényre juttatni).

Clement Adrienne
BME

U

A VGT a források tervezésére és a támogatásokra is tartalmaz javaslatot.
A monitoring eredményekhez történı hozzáférés biztosítását támogatjuk.
Ehhez megfelelı iformatikai háttér kialakítása szükséges (KVVM, VKKI),
ami egyelıre csak részlegesen áll rendelkezésre.

Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk. Szerepeltetni fogjuk a települési csapadékvízelvezetéssel
foglalkozó intézkedés leírásában.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

U

Rákosi Judit

U

A terv a VKI alapján, az EU által kidolgozott módzertanok
felhasználásával készült.
Ez a terv a vízhasználatokkal kapcsolatos (vízellátás, csatornázás,
szennyvíztistztítás, árvíz- és belvízvédelem, öntözés, hajózás,
energiatermelés) feltételrendszert foglalja össze. Mivel az elsı ilyen
tervrıl van szó, nem minden részlete pontos. Késıbb nyilvánvalóan
korrekciókra lesz szükség. Ebbe a körbe tartozik az érdekeltekkel való
egyeztetés is.
Ezen az egyes országok szakértıi és köztisztviselıi dolgoznak.
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Reális Zöldek

Vélemény
a szennyezı fizet elv érvényesíthetısége határvízi esetekben jelenleg
nem biztosított

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

A terv nem teljesen a VKI szerint készült, nem terjed ki az "erısen
módosított víztestek" esetében a jó ökológiai potenciál elérését
biztosító, de az egyéb vízhasználatok (vízerımő, hajózás,
árvízvédelem) között integrált iteratív módon történı tervezésre és e
használatok komplex szempontok szerinti vizsgálatára.

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

A tervezés módszertana nem veszi eléggé figyelembe a globális
folyamatokat (éghajlatváltozás, víz-energia és élelmiszerhiány, árvízbelvíz-talajvíz-aszály). A hosszútávú terveknél ebbıl kellene kiindulni.

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

Simonffy Zoltán
BME

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

A problémák ugyanakkor nem olyan mértékőek, amelyek a terv elsı
változatának elkészítését megakadályoznák.

U

Tahy Ágnes
VKKI

U

OT

A vízgyőjtı területek a domborzattól függenek, tehát nem lehet a
vízgyőjtı gazdálkodási feladatokat a területiés hálózati öszefüggéseibıl
kiragadva vizsgálni. Az EU-VKI a tervezésnél a "felülrıl lefelé"
szemléletet képviseli, a magyar gyakorlat ennek épp az ellenkezıje
ld.EU-VKI hivatalos magyar fordítás 11.old.

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

U

Rákosi Judit ÖKO Zrt.
Tahy Ágnes, VKKI

U

A minısítés és az intézkedések is figyelembe veszik az erısen
módosítottt és mesterséges víztstekre vonatkozó szabályokat. Az
erısen módosított víztesetek lehatárolása is a kiemelt vízhasználatok
figyelembe vételével történt. Ezeknél a víztesteknél nem alkalmazunk az
erısen módosított állapotot indokló emberi igény kielégítésével ellentétes
intézkedést.
Az éghajlatválzozás önálló fejezként bekerül a tervbe, és erısíteni fogjuk
a hivatkozásokat az egyes intézkedések leírásában is. A vízhiány,
valamint az árvíz-belvíz-aszály kérdése megjelenik, illetve
hangsúlyosabbá fog válni. A vízenergia hasznosítás és a hajózás a
fejlesztések körébe tartozik, nem VGT feladat.
A magyar tervezési szemlélet ennél komplexebb: a módszertan, a
tervezés lépései központilag kerülnek meghatározásra, míg az
információk összegyőjtése, a részletek tervezése a területen történik,
végül az összefoglalás, értelmezés ismét központilag történik. Ennek
eredményeként a tervezés felülrıl lefelé, majd alulról fölfelé, majd ismét
felülrıl lefelé, azaz iteratívan történik.
Egyetértünk. Az említett kötelezettségválalások, pl. a Duna hajózhatóság
esetébena VKI (4. cikk (7) szerint) igazolni kell, hogy a felszíni víztest
fizikai jellemzıiben vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében
bekövetkezett új változások megvalósítása elsırendő közérdek, és/vagy
a környezet és a társadalom számára a VKI célkitőzéseinek
teljesítésével elérhetı elınyöket felülmúlják az emberi egészség terén
bekövetkezı új változások vagy módosulások, valamint az emberek
biztonságának megırzésében vagy a fenntartható fejlıdésben
jelentkezı elınyök.
A Dunai hajózás, valalmit egyéb fejlesztési projekteknek a saját SKV,
illetve KHT eljárásuk keretében kell bizonyítaniuk a fentieket. A VGT
ezen vizsgálatok eredményeit veszi figyelembe. Amennyiben azonban a
projektek még nincsenek ilyen elırehaladott fázisban, a VGT nem
helyettesítheti ezen eljárásokat, ezért csak az egyéb programok,
projektek listáján szerepelhetnek a 9. fejezetben.
Egyetértünk. A törvények és más ágazatok stratégiái kötelezıek az
országra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a VKI szemszögébıl nézve
ne lehetne elemezni azokat, netalántán bírálni. A VGT tervezıknek
kifejezetten feladatuk, hogy a vizek jó állapotát veszélyeztetı
szabályozások megváltoztatására javaslatot tegyenek. A KvVM feladata,
hogy a tárcaegyeztetések során elérje, hogy a törvények és a stratégiák
úgy módosuljanak 2012-ig, amelyek jobban segítik a vizek állapotának
megırzését, vagy javítását.
A különbözı ágazatok (ipar, közlekedés, mezıgazdaság) igényeinek
kielégítése nem a VGT kompetenciája. A VGT olyan intézkedéseket
fogalmaz meg, amelyek a vizek jó állapotát tőzik ki célul. Az egyéb
vízgazdálkodási, vízhasznosítási célok hatásait figyelembe vesszük, de
az ágazatoknak maguknak kell a célkitőzéseiknek megfelelı lépéseket
megtenniük, a fejlesztéseiket megtervezniük és megvalósítanuik.

E

-

B

O, önálló
fejezet

E

-

A

-

A

-

E

-

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

A fentiekkel összefüggı nemzetközi kötelezettség-vállalásainkat
számba kell venni, de namcsak az IPCDR és a WWF, hanem a Duna
Bizottság és az ENSZ EGB-vel kapcsolatos kötelezettség-vállalásokat
is! Ezek közül a Duna hajózhatóságát és a 2011-ig elkészítendı Duna
Stratégiát emeljük ki. Az összehangolásban fontos szerepe lehet a
Duna Kutató és Információs Központnak.

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

A magyar törvények, kormány és ágazati programok és stratégiák a
VGT-re nézve is kötelezıek! Pl. OTK, OTrT, ÚMFT 2007-2013 és az
ÚMVP kiemelt "Komplex Program"-ja, vagy az NTS.

Tahy Ágnes VKKI

U

Tahy Ágnes VKKI

U

Simonffy Zoltán
BME
Tahy Ágnes VKKI,

U

Ellenırizni fogjuk, és azokat, amelyek a VGT céljaival és tartalmával
összhangban vannak, meg fogjuk említeni.

B

O,R

U

A VGT ebbıl annyir vállal, ami rá tartozik (ld. feljebb). A VGT

E

-

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Tekintettel arra, hogy hazánk vízgyőjtıje a Duna-vízgyőjtıre esik, itt
elsı számú prioritás a Duna, mint nemzetközi viziút integrált, iteratív
ágazati, területi, hálózati, intézményi komplex fejlesztése és többcélú
hasznosítása. Igy kiemelt témaként kelene kezelni a Bıs-Nagymaros
Vízlépcsırendszer ügyét, a mielıbbi megállapodást.

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Ezen kívül több Dunamenti Régióra vonatkozó dokumentumra még
csak utalás sincs (pl. Interreg IIIB)

Péter László

2009.09.30

OT

Paradigmaváltás kellene: a vízlépcsıellenes ál-környezetvédı
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Reális Zöldek

Péter László
Reális Zöldek

Péter László
Reális Zöldek

Péter László
Reális Zöldek

Péter László
Reális Zöldek

szemléletet föl kellene váltsa az MTA új vezetése és a különbözı
szakmai szervezetek (Duna, Tisza, Balaton Kutató és Információs
Központ) által képviselt, az ország tényleges érdekeit képviselı politikamentes szakmai álláspont. Érdemes áttekinteni Mosonyi Emil
akadémikus életmővét.

2009.09.30

2009.09.30

2009.09.30

2009.09.30

U

OT

A környezet a gazdaság és a társadalom szempontjainak, érdekeinek
együttes figyelembe vétele csak a konfliktusok föltárásával,
ütköztetésével és annak a ténynek a figyelembe vételével oldható meg,
hogy az ember is a természet része.

Tahy Ágnes VKKI

U

Egyetértünk, ezen elvek érvényesítése érdekében született az a döntés,
hogy az SKV-t nem utólag a tervezés lezárását követıen készítjük el,
hanem párhuzamosan a tervezéssel.

OT

Az OVGT és az SKV véglegesítése csak az érintett ágazatok érdemi
bevonásával és a határvízi egyeztetések után történhet ld. 9. fejezet
Kapcsolódó programok és tervek.

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

U

OT

A fent jelzett alapvetı problémák megoldása nem képzelhetı el a
vízvisszatartás, a duzzasztás, a víztározás nélkül, amelyek keretében
egyúttal a nagyobb folyókon a hajózás a vízi áru- és személyszállítás,
kombinált kozlekedés, vízi energiatermelés, mezıgazdasági öntözés,
vízi és vízparti turizmus fejlesztése is megldható az integrált iteratív
hazai tervezési és komlex fejlesztési gyakorlat bevezetése és
elterjesztése esetén

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

U

2009.09.30

OT

10-4. melléklet

OT

OT

Az érintett ágazatokkal történı egyeztetés, és a tervezett fejlesztések
hatásainak átfogó elemzése alapján az OVGT-nek hosszú-távú
javaslatokat kell tenni az EU-VKI-ban
megjelölt célkitőzések teljesítésére, ill. teljesíthetıségének feltételeire /
EU tamogatás, stb.
A költség-haszon elemzések keretében - a tisztánlátás biztosításához szükséges lenne az "elmaradt haszon" fogalmat is bevezetni, és
azzal is számolni!
A tervezésnél az EU-VKI áltaI képviselt es elfogadott, "felölrıl-lefele
szemlélet"-bıl kellett volna kiindulni, a 2.3. pont alatt jelzett
koordinációs mechanizmusok (határon átterjedı együttmőködés, 2,
vagy többoldalu) igénybe vételével. Ennek nyoma sincs! A szigetközi
tematikus egyeztetés is elmaradt, még idıpontja sincs kitőzve! Az
OVGT így, ennek a kiemelt témának, ill. megoldási módjának ismerete
nélkül, nem véglegesíthetı!
Magyarország vizeinek 95%-a külfödldrıl érkezik, ezért a határokon
átterjedı víztestek, a folyók felvízi paramétereinek vizsgálataból kellett
volna kiindulni (vízhozam, vízminıség, szennyezések, hossz-, és
keresztirányú átjárhatóság - de nemcsak a halaknak, hanem a hajóknak
is! - vizsgalataból! A folyók felsı szakaszan elkezdett
vízlépcsırendszert az alvizen folytatni kell, mert ennek hiányában
jelentıs károk következnek be az alvizen!).

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

Rákosi Judit
Öko Zrt

Simonffy Zoltán
BME

Simonffy Zoltán
BME

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

készítése során kifejezetten törekedtünk a politika-mentes szakmai
alapokon épülı tervezésre.

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

Simonffy Zoltán
BME

Válasz

Az OVGT és az SKV véglegesítéséhez szükséges a több országon
átfolyó vizek, ill. határvizek hálózati összefüggéseinek komplex
elemzése, értékelése, minısítése, stb.

OT

Péter László
Reális Zöldek

Válasz módja2

OT

2009.09.30

2009.09.30

Válaszadó
(név, szerv.)

A Rész-vízgyőjtı tervek szintje, azok elsıdleges célja, hogy a hálózati
összefüggı vízgyőjtıket egyben kezelje. Elvileg egyetértünk.
Gyakorlatilag az elsı terv Duna szintő és bilateraális egyeztetései nem
lesznek tejesek. Ezt az elsı terv tartalmára épülı, a gyakorlati
faladatokat meghatározó két- és többoldalú egyeztetések pótolhatják,
illetve el kell érni, hogy a 2015-ös terv már az egyeztetett álláspontokra
épüljön.

Péter László
Reális Zöldek

Péter László
Reális Zöldek

Vélemény

Egyetértünk. Az ágazatokkal az egyeztetés folyik. A kétoldalú
kapcsolatokra a kölcsönös tájékoztatás a jllemzı.Sajnos a határvízi
tárgyalások még nem értek olyan fázisukba, hogy az általánosságokon
túl a konkrétumokra lehessen áttérni. Így az érdemi egyeztetésekre a
terv végrehajtása során kell nagyobb hangsúlyt fektetni.
Egyetérünk az integrált vízgazdálkodási szemlélet érvényesítésével,
azonban a VKI által elıírt terv nem az ágazatok vízhasznosítási
problémáinak megoldását célozza. A felvetésben említett két
szempontrendszer: nevezetesen a fenntartható vízhasználatokhoz
kapcsolódó feltételrendszer és az ehhez igazódó fejlesztési elképzelések
valóban egy integrált vízgazdálkodási tervben kapcsolhatók össze. Egy
ilyen tervre nagy szükség van. A VGT csak egy fontos eleme ennek a
komplex tervnek.

C

A

B

O

E

A célok teljesítésére, teljesíthetıségére, finanszírozására a terv
javaslatokat tesz.

A

U

Az elmaradt haszon természetesen része a költség-haszon elemzésnek.

A

U

A "top-down és bottom-up" tervezési szemlélet ötvözött alkalmazásáról
már volt szó. A kizárólagos "top-down" szemlélettel kapcsolaots elvárás
szerintünk félreértésen alapul.
A szigetközi tematikus egyeztetés az ígéretnek megfelelıen
novemberben meg feog történni.

A

U

A felvetés elsı része igaz. A szomszédos országokkal folyamatos volt az
egyeztetés, ezt a KvVM felügyeli. Mminden ország a "tanulóidejét" tölti,
illetve párhuzamosan dolgozik, ezért kindulni nem lehetett a szomszédos
országok adataiból, kivéve, amelyek nyilvánvalóak, illetve korábbi
egyzetetésekbıl információcserébıl már ismertek. Ezek esetében ez
meg is történt. A határszelvényeken beérkezı vízmennyiség és
minıségük figyelembe lett véve.
A felvetés második része nem VGT probléma. Fejlesztés, amit a már
korábban említett szabályok szerint kell kezelni.

A
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Véleményezı
(név, szerv.)

Péter László
Reális Zöldek

Péter László
Reális Zöldek

Véleménytétel
idıpontja

2009.09.30

2009.09.30

módja1

OT

A Duna-vízgyőjtı magyarországi szakaszának vizsgalatánál,
értékelésénél, minısítésénél, valamint az intezkedési csomagok,
jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozásánál
figyelembe kellett volna venni a felvizrıl érkezı és várható
hatásokat, a hazai - vízgyüjtı-gazdálkodást is érintı, folyamatban
levı, és tervezés alatt álló fejlesztési , beruházási elképzeléseket,
programokat, terveket. Ehhez viszont - már a tervezes kezdetetıl elızetes ágazati egyeztetésekre, a feltárt konfliktusokat ütköztetve,
optimális, de legalább is kompromisszumos megoldásokra kellett volna
törekedni! Ez sem törtent meg! A már elkészült egyoldalú tervezetek
konzultaciós programjanak összeállítása, a konzultaciók
megszervezése is úgy történt - beleértve a tematikus egyeztetéseket
is - hogy a mezıgazdaság és a természetvédelem, a hálaszat és a
horgászat, stb. külön-külön, az érdek-ellentétek feloldása nélkül
került lebonyolításra. A problémákat nem szınyeg alá söpörni, hanem
megoldani kell!

OT

A VGT tervezési egységeinek területi lehatárolása legtöbb esetben
eleve nem teszi lehetıvé, 1-1 egység egységes tervezését (pI. Tisza-tó,
Duna, Dráva jobbpart-balpart, stb.)

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

OT

Péter László
Reális Zöldek
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2009.09.30

Vélemény

OT

A tervezest sok esetben az alapfogalmak egységes értelmezésének
hiánya, ill. adathiányok, konkrét minısítési kritériumok, ill. az
ellenırizhetıség / monitoring hiánya,
stb. is akadályozzák. (vízgazdálkodás - vízgyüjtı-gazdálkodás, jó
ökológiai állapot – ill. potenciál), stb.
A prioritások között az éghajlatváltozás, az árvizek/aszályok
problemakörnek kiemelt jelentısége van, ill. lesz. Ennek keretében az
EU-VKI szerint a VGTnek magába kell foglalni az árvizvédelmi
intezkedések vizsgalatát is! (ICPDR - EU-VKI 10. old.).
A kiemelt témák között, a Duna, a Tisza, a Dráva határvízi
kapcsolatainak, és a határon átnyúló fel-, és alízi szakaszainak,
valamint a hazai szakaszok tervezett, és szükséges fejlesztési
elképzeléseinek, programjainak, terveinek, stb. ismertetésével, és
minısíttésével ki kellene egészíteni az OVGT-t.
Javaslataink:
1. Integrált, iteratív hosszú-távú, ágazati-, területi-, hálózati-, intézményi
tervezés (ld: Mosonyi Emil professzor és munkatársai áltaI készített,
elsı Országos VízgazdaIkodási Keretterv/OVK
2. Komplex fejlesztés, finanszirozás, fokozott EU és állami
támogatással és szerepvállalással (lasd: EU-VKI / [CPDR dok.)
Többcélú hasznosítas (ld: Mosonyi Emil professzor és munkatársai által
tervezett Tiszalöki Vízlépcsı, Békésszentandrási Vízlépcsı, ill.
"számüzetése" idején tervezett
Duna-Majna "Európa-csatornarendszer" víz-, és energia-takarékos,
tájba-illı, a Frank-Jura hegységen, és az Altmühl-völgy védett
természeti tertületen átvezetı - vizes elıhelyeket is kialakító megoldása!
Álljon a tervezık és megbízóik szeme elıtt az 1973-ban kialakitott
"Tisza-tó", az- "öko-turizmus szigete", a Hortobagyi Nemzeti Park
reszekent az UNESCO Világörökseg helyszíne, a "Ramsari teruleteivel
egyutt (!) egy "erısen módosított víztesten", valamint 2009-ben a
Rában, a Nicki- Duzzasztó-mőhoz kapcsolódóan megvalósult, Kenyeri

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

Az egy-egy terület többféle vízhasználatából adódó érdekellentétek
megnyilvánulásra lehetıség adódott a 42 alegységi és a 4 részvízgyőjtı
szintő fórumon. Ezek az ellentétek általában felszínre is jöttek. Ezek a
tervben meg fognak jelenni. Nincs szó szónyeg alá söprésrıl.
Konkrétabb választ konkrétabb felvetésre lehetne adni. A honlapra
bármilyen témában lehetett véleményeket küldeni.

A

U

A 42 alegység - 4 részvízgyőjtı - országos terv - Duan szintő terv
rendszere maximálisan biztosítja a különbözı szintő kapcsolatok
feltárását és fiygelembevételét. Más kérdés, hogy ennek maradéktalan
végrehajtása az elsı tervben a feladat újszerősége és az idıkorlátok
miatt nem volt lehetséges.

A

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk azzal, hogy az adathiányok a tervezést nehezítették,
azonban ahol adatok rendelkezésre álltak a minısítés és a tervezés
egységes elvek mentén történt. Az akadályozás szó használatával nem
értünk egyet.

A

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

U

Az árvíz kockázati tervek 2015 után integrálódhatnak a VGT-be. Addig a
tervezés párhuzamosan folyik. A szükséges egyzetetés megtörtént. A
terv tartalmazza az árvízvédelmi intézkedések vizsgálatát.

A

U

Duna, a Tisza, a Dráva részvízgyőjtı tervek bıvülni fognak egy külön
fejezettel, amely a nemzetközi vonatkozású feladatokat (intézkedéseket)
foglalja össze.

B

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk, hogy egy korszerő "keretterv" fontos lenne. Mint említettük
a VGT ennek a feltételrendszerét foglaja össze.

D

Rákosi Judit
Öko Zrt

U

Egyetértünk, erre törekszünk.

A

U

Egyetértünk azzal hogy a fejlesztéseknek az ökölógiai szempontok
érvényesülését is szem elıtt kell tartaniuk és komplexen, integráltan kell
kezelniük a problémákat. A legfıbb vezérelvnek a fenntartható
fejlıdésnek kell lennie. A fejlesztéssel foglalkozó tevezık számára az
említett gyakorlati megvalósítások jól hasznosítható tapasztalokat
jelentenek.

D

Simonffy Zoltán
BME

Simonffy Zoltán
BME

Simonffy Zoltán
BME

Tahy Ágnes VKKI,
Simonffy Zoltán
BME
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

Péter László
Reális Zöldek

2009.09.30

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24
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módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Kisvízerımő, és "csalivíz-utas", kaszkádos hallépcsı. A fentiek a
vízügyi-, természetvédelmi-, ökológus, biológus, hajózasi-, energetikai-,
turisztikai szakemberek példamutató együttmőködését, ill. Mosonyi Emil
professzor életmővének méltó folytatását jelentik!
Javasoljuk, hogy a jövıben - a parttalan viták, torzsalkodások,
személyeskedések helyett - a "tabu-témák" ledöntésével (a "vízlépcsıellenesség" felszámolásával), az összes érintett
OT
szakma képviselıinek bevonásával, a kollektív bölcsesség alapján, a
Tahy Ágnes VKKI
U
A tervezés során erre törekedtünk. Egyetértünk.
nemzet tényleges érdekeinek figyelembe vételével készüléjenek a
tervek, és mielıbb jussanak is el a
megvalósulásig!
Hozzászólás a Mezıgazdasági tematikus fórumhoz - Vélemény a „A Vízgyőjtı-gazdálkodás és a mezıgazdaság összehangolásának lehetıségei” címő dokumentummal kapcsolatban
Az elmúlt 150 év vízügyi gyakorlata is átalalkulóban van, példa erre az
árvízkezelésben érzékelhetı szemléletváltás, melynek lényege, hogy a
Sajnálatos, hogy a jó állapotot az ökológiai szemlélet uralja, mely
szembemegy az emberi értékek és érdekek fontosságával. A
többletvizeket raktároznunk kell és nem pedig gyorsan levezeni. (Az
belvízelvezetı csatornákat tekintve a VGT-ben bemutatott jó ökológiai
Árvíz Irányelv is ezt célozza). A VGT ökológiai szemlélete összhangban
van ezzel a szemléletváltással.
állapot elérése ellentétes a belvízcsatornák alapvetı rendeltetésével, a
vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakkal, az érvényben lévı
Rákosi Judit
A belvízelvezetés rendszerét is át kell gondolni, számos jogi és
Scheer Márta
szabályozási elıírás meg fog változni. A csapadékgazdálkodás fog
belvízvédelmi jogszabályi elıírásokkal, a mezıgazdasági és belterületi
1-2-TF csapadékelvezetési igényekkel, az élet és vagyonbiztonsággal,
ÖKO Zrt
U
megvalósulni. Természetesen mindez az élet és vagyonbiztonság
összességében az elmúlt 150 év vízügyi gyakorlatával. Az ökológiai
Simonffy Zoltán
figyelembe vételével.A felülvizsgálat szerint megmaradó csatornák
BME
esetében viszont a belvízelvezetési funkció a domináns, azzal ellentétes
szemléletben az ember és annak minden tevékenysége háttérbe szorul,
vagy egyszerően üldözendı cselekmény, ami lassan odáig fajul, hogy
intézkdést hozni nem lehet. Az állapotjavító intézkedések közül is csak
az ember és minden tevékenysége „tájidegen”. Ezért hibás szemlélet
azok tervezzük, amelyek ökológiailag hatékonyak és ésszerő költséggel
megvalósíthatók. Szó sincs az ökológiai szemlélet kizárólagosságáról.
vezérli a tervezési folyamatot amely nem vesz tudomást a kialakult
kezelıi, finanszírozási, jogszabályi és társadalmi helyzetrıl.
Az ökológiai szemlélet megerısdik, de a tervezének a gazdasági és
társadalmi szempontokkal való összhangot is biztosítania kell.
2. A szántföldi mővelést érintı intézkedések:
Az ún. partmenti vízvédelmi területek esetében a „puffer zónák”
Az intézkedések érvényre juttatására azért biztosít a tervezés három
kijelölése esetén átgondoltan, nem ötletszerően a helyi viszonyokat
évet, hogy az említett gondosság és alaposság elérhetı legyen. A
ismerve kell kijelölni, nem lenne jó a NATURA 2000 projektben
Simonffy Zoltán
létrehozás és a fenntartás szabályait (érdekeltségi rendszerét)
1-2-TF alkalmazott nem igazán tökéletes módszert alkalmazni. A pontos
U
részletesen ki kell dolgozni. A közvetlen parti sávban figyelembe kell
BME
területbejárás a majdani kijelöléskor elengedhetetlen. Ugyanakkor
venni a vízfolyás kezelési és ökológiai szempontokat is. A VGT tartalmaz
kérdés, hogy a „puffer zónák” kijelölése szükségszerő-e, mivel egy
javaslatot az ÚMVP-bıl juttatott támogatásokra.
kvázi nem mővelt terület fog létrejönni. Ugyanakkor az is tisztázandó,
hogy ezeknek a területeknek az ápolása miként fog történni?
I. Észrevételek mezıgazdasági szemszögbıl:
1. A 2015-ig megvalósítandó intézkedéseket 2012-ig be kell indítani,
míg a 2015 utánra tervezett intézkedések a 2015-ben és 2021-ben
Ez, így van. A mezıgazdasági intézkedéseket éppenhogy be lehet
Rákosi Judit
készülı tervekben pontosíthatók, módosíthatók. A tervet az EU hagyja
U
1-2-TF
indítani 2014-tıl, tehát a nagy része az intézkedéseknek 2015 után fog
Öko Zrt
jóvá, amelyet a vonatkozó hazai jogszabály szerint KvVM rendelet
megvalósulni.
hirdet majd ki.
A hátralevı idıszak, forrás illetve idıfaktor szempontjából valamint
az összetett rendszerek szempontjából igen rövidnek tőnik.
3. A mezıgazdasági eredető diffúz szennyezés.
Csak a talajvizsgálat van elıírva, tápanyagmérleget csak egyes
Ezek a „szennyezések” a legtöbb esetben már régen nem léteznek
célprogramokban kell készíteni. A trágya felhasználás, összehasonlítva a
a tanulmányban említett formában. Például a Kölcsönös Megfeleltetés
nyugat európai átlaggal, valóbanlényegesen alacsonyabb ma MO-on. Ez
ellenırzései során ez is ellenırzés alá esik. Ugyanakkor egy nagyobb
azonban az átlagra igaz, attól mindkét irányban jelentıs eltérések
Clement Adrienne
U
1-2-TF belvíz estén nem lehet kizárni, hogy a csatornákat elhagyó víz a
vannak, ezért lokálisan van szennyezés! Ezt igazolják a talajvíz nitrát
BME
szennyezıdéseket terítse, de ez inkább védekezési, mint
adatai is. Általánosságban a tápanyag bevitel további korlátozására
mezıgazdasági probléma. Ahhoz hogy ezek a helyzetek ne
vonatkozóan a VGT nem tartalmaz intézkedést. Az intézkedések csak
alakulhassanak ki, a belvízcsatornák megfelelı állapotának
azokra a területekre vonatkoznak, ahol a víztest már jelenleg is
fenntartásához a szükséges forrásokat biztosítani kell. Mindezeken túl
kockázatos (nem éri el a jó állapotot).
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Véleményezı
(név, szerv.)

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság
Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Véleménytétel
idıpontja

2009.09.24

2009.09.24

2009.09.24

módja1

1-2-TF

1-2-TF

1-2-TF

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

1-2-TF

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

1-2-TF

Bordás Csaba

2009.09.24

1-2-TF

10-4. melléklet

Vélemény
Magyarországon a mőtrágya illetve a szerves trágya mennyiségi
felhasználása messze elmarad az európai felhasználástól, így a
terhelés sem meghatározó.
4. 2015-ig elsısorban azok az intézkedések valósulhatnak meg,
amelyek már elıkészítettek, a finanszírozásuk megoldott (pl. támogatás
rendelkezésre áll) vagy 2015-ig megoldható, valamint az érintettek
(gazdák, ipar képviselıi, önkormányzatok, társulatok, állam) meg tudják
fizetni, tehát nem merül fel megoldhatatlan fizetıképességi probléma.
Ezeket a konstrukciókat hogy kívánják megoldani, mert a
fizetıképesség a gazdálkodók és az önkormányzatok esetében igen
kétséges.
5. A mezıgazdasági tevékenységeket érintı intézkedési javaslatok:
Mővelési ág- és mővelési mód-váltás erózió-érzékeny és belvízérzékeny területen.
Ma már igen kevés olyan erózió-érzékeny és belvíz-érzékeny terület
van ahol mezıgazdasági mővelés folyik és a 4-5 évenként felmerülı
belvíz veszély miatt ezeken a területeken nem kellene megszüntetni a
mővelést.

6. A megváltozó követelményeknek megfelelı újraméretezés
(magasabb fenékszint, duzzasztott vízszint). Az emelkedı talajvízszint
mővelési ág-váltást igényelhet.
Ilyen körülmények között mesterségesen hoznánk létre belvizet, ami
teljesen értelmetlen és érthetetlen. Itt ismét felmerül a mővelési ágváltás elképzelése. Ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy szükség van-e
egyáltalán szántóföldi mezıgazdaságra?

7. A szennyvíziszap mennyiségének növekedése miatt szükséges
felkészülni a mainál lényegesen nagyobb mennyiségő szennyvíziszap
megfelelı elhelyezésére és hasznosítására.
Ezek a technológiák rendelkezésre állnak, nagyobb gondot jelent a
kiszórásuk a rövid idıintervallum, illetve a jelentıs kiszórandó
mennyiség miatt. Változtatni kell azon a módszeren, miszerint
leginkább a telep közeli területeken történik a terítés. Ezzel
kapcsolatosan létezik támogatási lehetıség, amit alkalmazni kell.
8. A lehetséges víz- és tápanyag-visszatartást szolgáló intézkedések
alapján a környezetvédelmi és társadalmi (figyelembe véve a költséghatékonysági szempontokat is) szempontból azokat az intézkedéseket
célszerő a kötelezı (alapszintő) földhasználati szabályok körébe vonni,
amelyek nem járnak a gazdálkodók számára jelentıs gazdálkodási
forma váltással
Ezek a változások csak látszólagosan egyszerőek és vélhetıen – a ma
még nem ismert támogatások híján - finanszírozási gondokat is
jelenthet a szereplıknek, komoly forrásigénnyel jelentkeznek a
gazdálkodóknál és még nem kalkuláltunk a mővelési ág változás során
esetlegesen fölöslegessé váló gépekkel, gépsorokkal.
A projektben foglaltak a mezıgazdaságból élı vidéki lakosság szinte

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

A VKI lehetıvé az ún. idıbeni mentességet, azaz megfelelı indoklással,
ezek között az egyik a fizetıképesség a célokat 2021-ig, vagy 2027-ig
érjük el. Tehát a pénzügyileg megvalósíthatatlan intézkedéseket
késıbbre ütemezzük.

A

U

Nem értünk egyet, pl. 130 ezer ha szántó van fokozottan erózióveszélyes
területen, és az sem igaz, hogy ne lenne mővelés a belvizes területeken.
A mővelést nem kell megszüntetni, ha a gazda eltőri az idıszakos
elöntést, azonban a gyakran elöntött területekrıl a belvizet nem szabad
elvezetni, hanem helyben kell tartani.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
BCE

U

Belvízcsatornákkal megcsapolt és emiatt lesüllyesztett talajvíző
terüélleten a megcsapolás csökkentése, a talajvízszint emelése nem
mesterséges belvizet jelent, hanem a természetes viszonyok
(részbeni) helyreállítását, olyan területen, ahol a mezıgazdasági
termelést nem célszerő fenntartani. Olyan helyen, amelyik kifejezetten
rossz minıségő( kevés aranykorona értékő) belvizes terület, ott nem
érdemes termelni.
Az EU agrár célkitőzései a mezıgazdasági területek differenciáltabb
agrárhasználatát helyezik elıtérbe, a VKI célkitőzések megvalósítása
ehhez fogalmaz meg szempontokat. Az agrár kifizetések biztosítják a
lehetıséget a differenciáltabb gazdálkodási profilok kialakítására. A külsı
piaci és környezeti feltételek megváltozásához nem lehet nem
alkalmazkodni, ezért az eddigi gyakorlatnak is változnia kell, amihez az
agrár kifizetési rendszer biztosítja az eszközöket. Az alkalmazkodás
elodázása növelni fogja az érintettek költségeit.

E

-

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, szennyviziszap elhelyezése és hasznosítása komoly
probléma. Erre vonatkozóan már a Kézirat is tartalmaz javaslatokat.

B

O

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, jelenleg a tervezet nem tartalmaz kötelezı jellegő mővelési
ág váltást, azokat továbbra is az önkéntes támogatások keretében kell
ösztönözni.

A

-

Rákosi Judit

U

Nem értünk egyet, a vidéki lakosság jövedelemforrását nem

E

Rákosi Judit
Öko Zrt

Clement Adrienne
BME
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

2009.09.24

1-2-TF

1-2-TF

Vélemény
kizárólagos jövedelemforrását veszélyeztethetik, mely gazdasági,
társadalmi és szociális problémákat von maga után. Magyarország
mezıgazdasági versenyképessége a mezıgazdasági területek
adottságaiból (jó talajadottságok, nagy összefüggı mezıgazdasági
területek, Alföld, Duna-Tisza köze, stb. , az éghajlati adottságaiból
(napfényes órák száma, évi, illetve vegetációs idıszak
középhımérséklete, stb.) , valamint a mezıgazdasági termelés
múltjából adódik össze.
A projekt javaslatai túlzott érvényőek, nem veszik figyelembe a magyar
mezıgazdaság adottságait, kialakult hagyományait, jogi szabályozó
rendszerét és jelenlegi helyzetét;
• nem lehet jogszabályokkal meghatározni, hogy mővelési ágat
váltson a termelı, hiszen nem azonosak a mővelési ágak
jövedelmezıségi rátái, termelıeszközei, szakmai problémái,
feltételei
• az agrotechnikai módszerek változtatása a termelıeszközök, az
erıgépállomány, részleges vagy teljes cseréjével érhetı el, amire
fedezet nincs
• a talajvízszint mesterséges csökkentése a termelésben aszályos
állapotot idézhet elı, ami a termelık jövedelmét csökkenti, az
önköltséget növeli, vagy a jövedelmezıséget ki is zárja
• a víztakarékos öntözési technológiák kiépítése, beruházási költségei
irreálisan magasak
• a pufferzónák és szőrımezık kialakítása hasonló helyzetet teremtene,
mint egy „állami kisajátítás”
• az állattartó telepek rekonstrukciói rendkívül beruházás-igényesek
• a halgazdálkodásban a termálvizek sótalanítására nincs anyagi
fedezet
A mezıgazdaságban a nitrátérzékeny területeken való termelés és a
mezıgazdasági termelés során betartandó helyes mezıgazdasági és
környezeti állapot jogszabályi háttere már létezik, az MGSZH és az
MVH a jogszabályok betartását ellenırzi.
A fokozottabb ellenırzést az EU direktívák (mely a Kölcsönös
Megfeleltetés rendszerében is 1-5 % közé teszi az ellenırzésre
kijelöltek számát) nem teszik lehetıvé, valamint a két hivatalnál sem
humán, sem anyagi kapacitás nincs a nagyobb számú ellenırzési
eljárások lefolytatására. Javasoljuk, hogy a már meglévı
jogszabályok betartását ösztönzı nagyobb számú ellenırzésbe a
KvVM saját szempontrendszer kialakítása és jogszabályi keretekbe
rögzítése után kapcsolódjon be.

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Öko Zrt

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
Öko Zrt
Ungvári Gábor
BCE

Rákosi Judit
Öko Zrt

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

veszélyeztetik a tervezett intézkedések, hiszen a mővelési ág és mód
váltáshoz megfelelı kompenzációt és támogatást biztosító ÚMVP
támogatást tervezünk. Ezek a változtatások csak akkor valósulnak meg,
ha a javasolt finanszírozási lehetıségvek rendelkezésre állnak.

U

A mezıgazdaság problémáit nem a VKI okozza. Nagyon sok esetben a
VKI-tól függetlenül is a racionális döntés a mővelési ág váltás lenne,
ráadásul ez legikább azokon a területeken igaz, amelyek a VKI
szempontjából is érintett területek. Ezekben az esetekben a rossz
gazdasági helyzet részben a mővelési ág megválasztásakor figyelmen
kívül hagyott természeti adottságok okozzák. Az agrár kifizetések
rendszere biztosítja az alkalmazkodáshoz szükséges fedezetet.
Teljesen igaz, hogy a jelenlegi helyzetet és szabályokat figyelembe kell
venni. Az átállás nem lesz probléma mentes. Éppen ezért fokozatos,
hosszú távú lesz a teljes átállás (figyelembe véve a rendelkezésre álló
forrásokat és a megfizethetıséget, amelyre az EU lehetıséget biztosít).
A megfelelı támogatási rendszer (lásd fent), alapvetı feltétele az
intézkedések megvalósíthatóságának.

C

O

U

Egyerértünk, a fokozottabb ellenırzés szükségességével. A Tervben a
hatósági munka fejlesztése az átfogó intézkedések között szerepel.
Véleményünk az, hogy a kölcsönös megfeleltetés rendszerének
ellenırzése maradjon az MGSZH-nál és az MVH-nál azzal, hogy a
kapacitást itt kellene növelni, nem a KVVM-nél.

C

O8

C

O8

E

-

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

2009.09.24

1-2-TF

Javasoljuk továbbá, hogy kerüljenek kidolgozásra javaslatok,
modellszámítással, konkrét tájegységekre, termelıi körökre alkalmazott
optimalizációs számításokkal alátámasztott tanulmányok

Rákosi Judit ÖKO Zrt
Ungvári Gábor BCE

U

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági

2009.09.24

1-2-TF

A projekt javaslatainak változatlan gyakorlati megvalósítása a magyar
mezıgazdaság versenyképességét jelentısen rontaná, a vidéki
lakosság jövedelem kiesése nagy lenne.

Mozsgai Katalin
Öko Zrt
Ungvári Gábor

U

10-4. melléklet

Válasz

Nem világos, hogy pontosan mire vonatkoznának a javaslatok,
tanulmányok. 2012-ig a végrehajtás elıkészítésére vonatkozóan helyi
szintő tervezés, projekt megvalósíthatósági tanulmányok készítése
szükséges. Erre vonatkozóan finanszírozási forrást kell tervezni
Tájegységi léptékő terveket csak az érintettekkel közösen lehet készíteni.
Az érintettek részvétele azonban a szükséges alkalmazkodási irányokat
lefektetı jogszabályi keretek nélkül nem értelmezhetı, mivel enélkül
nem definiált az éritettségük. A javaslatok az ehhez szükséges
jogszabályi keretek kialakítására vonatkoznak és tartalmazzák a kis
léptékő tervek elkészítésének szükségességét is.
A mővelési ág váltásra megfogalmazott javaslatok az EU agrár
kifizetéseinek igénybevételén alapulnak. A magyar mezıgazdaság
szereplıinek a saját érdekükben kellene diverzebb, a táji adottságokhoz
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

Bordás Csaba
Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Földmővelés-ügyi
Igazgatóság

10-4. melléklet

Vélemény
A szántóföldi növénytermesztés területeinek és volumenének
csökkenését eredményezné a mővelési ágak változtatása ( pl. erdık,
gyepek, vizes élıhelyek), a takarmánynövények termelésének
csökkenése miatt az állattenyésztés import takarmányra szorulhatna,
ez növeli az állattenyésztés önköltségeit. A termelési arányok
eltolódása növeli az agrárolló nyílását.

2009.09.24

2009.09.24

2009.09.24

1-2-TF

1-2-TF

II. Észrevételek vízgazdálkodási szemszögbıl:
1. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervben azonban vízgazdálkodási
problémaként jelenik meg, hogy a területrıl elvezetett belvíz rontja a
terület ökológiai állapotát, mikroklímáját, vízellátottsági viszonyait, ezért
a vízelvezetés helyett inkább az erre alkalmas területeken
vízvisszatartással kell megoldani a belvíz-problémát, és ezzel együtt a
természeti adottságoknak jobban megfelelı, természetbarátabb
földhasználatot elterjeszteni.
Szántóföldi növénytermesztés esetén a belvízcsatornák menti
belvízvisszatartás szakmailag értelmetlen. A csatornák feladata a
táblán összegyülekezett víz minél gyorsabb elvezetése elısegítve ezzel
az értékes szántóterületek gyorsabb mentesítését. Vízvisszatartásnak
részvízgyőjtı szinten van értelme az erre alkalmas területeken (rétlegelı, erdı). Ugyanez vonatkozik azokra a víztestekre, ahol a
csatornáknál belterületi érintettség van. Itt kell megemlíteni, hogy a
tározók kialakítása jelentıs anyagi ráfordítást igényel. (kisajátítások,
beruházási munkák, vízkormányzás, üzemelés, fenntartás, stb.)
2. A legfontosabb problémák a terület vízfolyásaihoz
kapcsolódnak.Hidrológiai és morfológiai problémaként (medrek
szabályozottsága) az alábbiak emelhetık ki:
− hullámtéri tevékenység (7 víztestnél)
− hosszirányú szabályozottság az árvíz- és belvízvédelem miatt (11
víztestnél)
− rendezett mederforma (13 víztestnél)
− nem megfelelı fenntartás (8 víztestnél)
− jelentıs belterületi szakasz (2 víztestnél)
− belvízelvezetés, öntözés miatt problémák a vízjárásban (9 víztestnél)”
Ezek a „hidrológiai és morfológiai problémák” segítik elı a
szakmai és társadalmi elvárások teljesülését. A belvízrendszer
levezetési kapacitása és az egyes csatornák vonalvezetése,
mederkialakítása, esésviszonyai, stb. a mezıgazdasági növénykultúra
vízborítási tőrıképességéhez (12-16 nap), valamint a belterületi
csapadékvíz-terheléshez lett kialakítva. Ebbe a több évtizede
kialakult állapotba nem lehet ilyen drasztikusan egy idegen
szemléleten keresztül károkozás nélkül beavatkozni.
3. „A töltések elvágták a folyóktól az árterületek jelentıs részét, ezért
azok keresztirányú akadályt képeznek az élılények vándorlásában. A
mentett oldali holtágaknak megszőnt a kapcsolata a folyókkal. Az
egykori ártereken a vizes élıhelyek és vízigényes vegetáció
visszaszorult, az egykor kiterjedt lápok, mocsarak, vizenyıs rétek és
morotvák helyét napjaikra szántóföldek váltották fel.”
Az a szakmai és társadalmi igény amely kialakította a jelenlegi állapotot
napjainkra sem változott. A szántóföldek „vissza-mocsarasítása” a
vidéken élık egyetlen munkalehetıségét is megszüntetné, mely
beláthatatlan társadalmi következményekhez vezetne, nem beszélve
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jobban illeszkedı gazdálkodási stratégiát folytatniuk, nem a jelenlegi
rossz helyzetre hivatkozva tovább halogatni a szükséges
alkalmazkodást.
A VGT nem tartalmaz a szántóföldi területek csökkentésére vonatkozó
javaslatot, viszont támogatja az ösztönzı támgogatásokat, ott ahol a
szántóföldi növénytermesztés egyébként sem gazdaságos. (Mindemellett
hazai agrárstratégia (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) a hazai
szántóföldi területek csökkentését elfogadhatónak tartja.)

U

A vízvisszatartás azzal kezdıdik, hogy olyan mővelési módot kell
választani, hogy eleve kevesebb legyen az elvezetett belvíz. Ha a
kedvezıtlenebb adottságú, egyébként is vizenyıs területeket az elızıek
után is megmaradó belvizek összegyőjtésére használják, akkor minimum
javul a mikroklíma. A költségek kérdésesek, de a vizenyıs területet
nyújtı gazda kárpótlása valószínőleg nem drágább, mint az elvezetı
rendszer mőködtetése. Vízvisszatartásnak tehát nem vízgyőjtı szinten
van értelme, sıt elsısorban nem belvíztározókban kell gondolkodni,
hanem a minél kisebb léptékő megoldásokban.

E

U

Csak azzal értünk egyet, hogy a változás nem lehet gyors és
megfelelıen elıkésztettnek kell lennie. A mesterséges vízilétesítmények
alapvetı funkciói nem sérülhetnek, ezért a VGT csak iránymutatásokat
fogalmaz meg a belvízelvezetéssel kapcsolatban. A beavatkozásokat
részletesebben a belvizes szakembereknek kell megtervezniük, mivel ık
ismerik legjobban az éászrevételben is említett problémákat. Várhatóan
a részletes tervezés az árvízi (belvízi) kockázati térképezést követıen
2011-ben fog sor kerülni.

E

U

Adott helyen a természeti körülményekhez jobban illeszkedı
tájhasználati formák - mint pl. az egykori ártéri gazdálkodás - is jár
haszonvételekkel. Más kérdés, hogy a mővelési ág-váltást nem lehet
kötelezıvé tenni, nyilvánvalóan gazdasági ösztönzırendszer nélkül
mindez nem mőködhet.
Természetesen a munkahelymegtartás, munkahelyteremtés az
intézkedések elfogadhatóságának egyik kritériuma. A javasolt
intézkedések azonban pontosan a fordítottját érik el. Ott, ahol eddig
alacsony jövedelmezıségő szántóföldi termelés folyt, ott lehetıvé válik a
táji adottsághoz jobban illı gazdálkodás, munkahelyteremtés.

E
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10-4. melléklet

2009.09.24

2009.09.24

2009.09.24

2009.09.24

1-2-TF

1-2-TF

1-2-TF

1-2-TF

4. A problémának mőszaki oka is van, hiszen a tavaszi és az ıszi nagy
belvizek rövid idejő levezetéséhez jelentıs hidromorfológiai
beavatkozások (mélyen bevágott, egyenes vonalvezetéső
trapézmedrek) történtek. Az így kialakított belvízcsatornák nem csak
gyors lefolyást eredményeznek, hanem kisvízi idıszakban sajnos
lecsapolják a Nyírség talajvizeit egy bizonyos szintig (általában az árkok
fenékszintjéig).”
A Nyírségi csatornák nagy része idıszakos vízfolyás, a talajvíz szintje
a csatornák fenékszintjénél mélyebben helyezkedik el. Szemcsés talajú
terülten sem jellemzı, hogy a belvízcsatornák jelentısen
megcsapolnák a talajvizet.
5. Síkvidéken a felszíni vizek tápanyagterhelése számottevıen a
bevezetett belvíz mennyiségével csökkenthetı (TA5-intézkedés). Ez
történhet területi vízvisszatartással, lokális mély fekvéső területeken
történı tározással, belvíztározók létesítésével (amelyek öntözésre is
felhasználhatók), a belvízlevezetı csatornák megfelelı átalakításával,
üzemeltetésével. A befogadóba történı bevezetés elıtt szőrımezık
kialakításával csökkenthetı a terhelés (PT3-intézkedés). Megvalósító,
költségviselı: Mezıgazdasági gazdálkodók (az állam, a keletkezı
hátrányok és a bevétel kiesés kompenzációját támogatja)
A termelık ilyen terheket képtelenek kigazdálkodni. A tervezési
folyamatba radikálisan be kell vonni a területen élı mezıgazdasági
termelıket és érdekképviseleteiket.
6. A csatorna funkcióját (belvízlevezetés, öntözés, mindkettı) nem
zavaró, reálisan megvalósítható állapotjavító intézkedések
javasolhatók. Ezek közé tartozik a part menti védısávok kialakítása
(HA3-intézkedés), a fenntartási módszerek módosítása (HM7intézkedés), az üzemeltetési rend felülvizsgálata (DU2-intézkedés),
esetenként kiöblösödések létrehozása (HM2-intézkedés).”
A jelenlegi vegyes tulajdonosi-kezelıi, és finanszírozatlansági
helyzetben –melynek javulására nem sok esély van- a
beavatkozásokat nem lehet végrehajtani.
Kétségtelen, hogy a vizek jó, vagy jobb állapotának elérése és annak
fenntartása érdekében tervszerő, megalapozott lépéseket kell tenni.
Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a kialakult társadalmi
igényekhez viszonyuló, hosszú évtizedek alatt kialakított és
szabályozott mezıgazdasági és vízgazdálkodási struktúrát. A meglévı
rendszert egy teljesen új alapra helyezve torz képet kapunk, mintha
mind az amit a mezıgazdaság és a vízügyi szakma elmúlt 150 éve
kialakított, gyökerestıl átalakítást igényelne. Nem vitatható, hogy a
fejlett világ számos új elvárást is támaszt a meglévı rendszerekkel
szemben, viszont a rendszernek meg van a „tehetetlensége” és
képtelen a drasztikus beavatkozásokra helyesen reagálni. A jelen
tervezési szakaszban minden érintettet –fıleg a potenciális
mezıgazdasági költségviselıket- fel kell tárni, igényeiket,

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

A társadalmi igény igenis változik. A korábbinál sokkal nagyobb az igény
azokra az ökológiai szolgáltatásokra, amelyek a jobb életminıség, az
idıjárási szélsıségekkel szembeni csillapító funkciókat helyezik elıtérbe
és ehhez a jelenleginél differenciáltabb tájhasználat szükséges.
Pontosan ennek a megváltozott társadalmi igénynek köszönhetıek az
agrár-környezetvédelmi programok és kifizetések, amelyekre, mint azt a
VKI eredményei mutatják sokkal nagyobb léptékben lenne szükség, mint
arra jelenleg lehetıség van.

Simonffy Zoltán
BME

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
Öko Zrt
Ungvári Gábor
BCE

Rákosi Judit
Öko Zrt

Rákosi Judit
Öko Zrt
Ungvári Gábor
BCE

U

A mély csatornák problémája természetesen nem mindenütt jelentkezik.
A hatás kezdetben nem volt olyan kismértékő, mint ma, ugyanis a talajvíz
általában nem a csatornák fenékszintje alatt helyekedett el. Az eredeti
állapot visszaállítása nyilván irreális. Azt kell megfontoltan megoldani,
hogy a helyzet ne romoljon, és ahol erre ésszerő lehetıség adódik, még
javuljon is. Kérdés, hogy a nyilvánvaló változás a jelenlegi - megszokott viszonyokhoz képest milyen támogatási rendszer mellett válik
elfogadhatóvá.

C

O, R, A 8

U

A termelık hátrányait az állami támogatás kompenzálja, a táji
alkalmazkodást szolgálják az agrár-környezeti kifizetések. A
meghatározott célkitőzések megfelelı agrár-környezetvédelmi
támogatásokkal együtt valósíthatók meg. Erre vonatkozó javaslatokat a
terv tartalmaz. A társadalmi konzultáció folyamatába a mezıgazdasági
termelık és érdekképviseleteik bevonásra kerültek.

A

-

U

Valóban alapvetı feladat a területi vízgazdálkodás tulajdonosi,
finanszírozási helyzetének rendezése. Erre vonatkozóan a Kézirat már
tartalmaz általános javaslatot. Azonban e kérdés megoldása nem a VGT
feladata, de ösztönzést adhat hozzá.

C

O8

U

Egyetértünk, azzal a megjegyzéssel, hogy az átállás hosszabb idıt vesz
majd igénybe
Az alkamazkodásra nem a fejlett világ, hanem a saját érdekünkben van
szükség. És a meglévı szakértelmünket a jelen helyzetértékelésébıl
következı célok érdekében kell használni.

C

O8
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10-4. melléklet

Vélemény
teherbíró képességüket fel kell térképezni. Ilyen jellegő
beavatkozásokat nem lehet jogszabályi kötelmekkel végrehajtani,
ahhoz széleskörő társadalmi konszenzus szükséges.
a Víz Keretirányelv hazai végrehajtását szolgáló 220/2004-es
kormányrendeletre – egyébiránt teljesen érthetetlen módon – nehéz
helyzet elé állította a hazai halászságot (…) Ma egyetlen uniós
országban sem mérnek olyan vízparamétereket, amit ebben a
kormányrendeletben kötelezıen elıírtak a magyarországi halászok
számára. Érthetetlen, hogy az említett rendelet egyszerően a tógazda
kötelezettségévé tette a vízparamérek vizsgálatai költségeinek a
megtérítését,

Válaszadó
(név, szerv.)

Nagy István

Döbbenetesen egyoldalúan ugyanis e rendelet úgy „jellemzi” a
halastavakat, mint amelyek a befogadó vizeket szennyezik. Ezért is
szükséges most a VKI keretén belül végérvényesen tisztázni a
halastavak vízminıségének a kérdését. és azt egyáltalán nem veszi
figyelembe, hogy szinte valamennyi hazai tógazdaságnál a gazdák
használt vagy szennyvíznek tekintett vizet fogadnak be. Tény: nagyon
sok tápláló vízforrás nem felel meg a tógazdasági követelményeknek
sem, nemhogy az elvárt ökológiai és vízügyi paramétereknek. És
mindezek után az egész problémát a halászság nyakába terhelni,
finoman szólva is: oktalanság.
Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés keretein belül, a várakozásainkkal
ellentétben mégsem vált támogathatóvá az extenzív halastavi
gazdálkodás a 2007 és 2013 közötti költségvetési ciklusban. Jelenleg
így a magyar halászság a brüsszeli halászati alap forrásaitól
gyakorlatilag elesik, de nem tarthat igény a vidékfejlesztési forrásokra
sem, lévén az uniós adminisztráció olvasatában a halászat – a hazai
jogszabályi elıírásokkal ellentétben – nem mezıgazdasági
tevékenység. Brüsszelben 2008 szeptemberében mégis elfogadták a
Halászati Operatív Programot, és tavaly decemberben felállhatott
annak irányító hatósága. Ez üdvözlendı, és remélhetıen hathatós
segítséget jelen majd a magyarországi halászok számára.
A halastavak valami nem egészen világos okfejtések mentén
kedvezıtlen színezetet kaptak és kapnak a VKI-s dokumentumokban
(nem csak a most véleményezendıben, ezért a többes szám), holott az
ökológiai, természetvédelmi és rekreációs szerepük rendkívül jelentıs.
Az intenzív haltenyésztés fogalma egyetlen VKI-s vitaanyagban sem
tisztázott, amit azonban illene a helyére tenni
A VKI dokumentumokban rendszeresen visszatérı fogalom az
úgynevezett „teljes költségmegtérülés elve”. A szennyvízkezelésnél
ugyanis jogosan merül fel a teljes költségmegtérülés elvének
érvényesülése (…) a halastavaknál azonban más a helyzet. Azok a
vízkészletek, amelyek a rendelkezésükre állnak a tógazdaságoknak, ha
nem hasznosulnak, akkor egyszerően elvesznek és a közvetett hasznát
nemcsak a mezıgazdasági termelık, halgazdálkodók, hanem a direkt
vagy indirekt „fogyasztók” sem élvezhetik, pl. a vidék vonzerejét és
fejlıdését, ezzel munkahelyek megtartását, sıt, újabbak létesülését; de
ezen túlmenıen a halastavak kisrégiókban még kedvezıbb klimatikus
viszonyokat is jelenthetnek. Így viszont nem közvetlen gazdasági
haszon jelentkezik, hanem a társadalom többi tagja is részesülhet

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.
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A hivatkozott rendeletben a fıszabály az, hogy az engedélyben elıírt
kibocsátási paraméterekre önellenırzési kötelezettség terheli a
15m3/üzemnap feletti kibocsátókat, köztük a halászokat is. Ekkor ez
természetesen saját költségre történik. A Kormányrendelet a halászatra
nem tartalmaz kötelezıen elıírt paramétereket.

D

U

A halászatot és a horgászatot érintı szabályozási javaslatok a VGTben (2009.10.29.) címő ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNY válaszol
ezekre a felvetésekre.
http://vizeink.hu/files/vizeink.hu_0619_HAL_VGT__osszefoglalas.pdf
Az állásfoglalás a G155
- halászattal foglalkozó 2009. 09. 10-i tematikus fórum,
- az FVM-mel és a HALTERMOSZ képviselıivel folytatott egyeztetı
megbeszélések,
- a jó tógazdálkodási gyakorlatra vonatkozó HALTERMOSZ-javaslat,
valamint
- a VGT kéziratára beérkezett hozzászólások
alapján készült

C

U

Egyetértünk.

A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

Egyetértünk. A teljes költségmegtérülés elve a szolgáltatásokra
érvényes, a közfeladatok finanszírozása állami/önkormányzati feladat.

A

_
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Vélemény
belıle, amit – és talán itt a probléma? – közgazdasági értékmérıkkel
kifejezni nem nagyon lehetséges. Ettıl függetlenül azonban igenis
lennie kell az említett költségekben állami szerepvállalásnak.
A halastavak folyókba történı vízleeresztése különösen dombvidéki
felsıbb és hegyvidéki szakaszokon valóban okozhat problémát, mivel
ezeken a helyeken természetes körülmények között a vízfolyások
többnyire eltérı vízminıségi paraméterekkel rendelkeznek; értsd alatta:
a folyók tisztább vizőek. A jó ökológiai állapot eléréséhez
mindenképpen szükséges a kérdés kezelése, ami a VKI elıírásai
mentén megvalósítható.
Ugyanakkor alapvetıen elhibázott a magyar horgászok immár
hagyományosnak mondható, kizárólag pontyra fókuszáló
hozzáállása az általuk kezelt víztereken, aminek következtében, pl.
hegyvidéki „pecásvizekbe” is elsıdlegesen a nagy tömegő ponty
kihelyezése történik. Kívánatos lenne, ha ezen sikerülne túllépnünk a
jövıben, természetesen úgy, hogy a horgászokat semmiféle „kár” vagy
„hátrány” emiatt ne érje.
A halastavak környezeti hatásának, pl. a befogadók felé okozott
tápanyagterhelésük vizsgálatára már születtek tudományos
alaposságú, értékelhetı és felhasználható felmérések. A vizsgálati
eredményekbıl megállapítható, hogy a halastavak jelentıs
mennyiségő tápanyag visszatartására képesek. Ezért tévednek
azok, akik az extenzív halastavakra, csupán, mint szennyezı forrásra
tekintenek.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezeket a kibocsátókat nem
kellene kutatni, esetleg azokat a gazdálkodókat pénzbüntetéssel
terhelni, akik technológiai hiba folytán fellépı magasabb
tápanyagtartalmú lecsapolóvíz kibocsátásával terhelik a
természetes befogadó vizeket. De lehetıséget is fel kell kínálni
nekik ahhoz, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak, mert
önerıbıl erre, tekintve az igen tetemes költségeket, a legtöbb
halasgazda nem képes.
A dokumentumban felbukkan két érdekes fogalom is: az egyik a jó
halgazdálkodási (tógazdálkodási) gyakorlat, a másik pedig a jó
horgászati gyakorlat kidolgozása és annak betartása. Messzemenıen
támogatandó, hogy mind a halászat, mind a horgászat egyértelmő
prioritásként tekint a természetes környezetre. Ennek során azonban
célszerő lenne, ha e fogalmakat tartalommal megtöltve minél
szélesebb körben megismerhetnék azok, akiket „érint”, és azok, akik
erre, érdeklıdıként igényt tartanak.

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Ösztönözni és támogatni kell hát újabb halastavak (víztározók)
létesítését. Ugyanakkor újabb tavak létesítésekor célszerő lenne
ökológiai és természetvédelmi hatástanulmány készítését elıírni.
A várható jövıbeni vízhozamokra gondolva a tógazdasági haltermelés
biztonsága érdekében egy legalább öt (tíz-tizenöt) éves idıszakot
felölelı tározófejlesztési országos programot lenne célszerő kidolgozni
és finanszírozni

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Törekedni kell arra, hogy a természetvédelmi és ökológiai érdekekkel
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Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

U

Szilágyi Ferenc
BME

U

Válasz

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

C

O,R,A

Alapvetıen egyet lehet érteni a felvetéssel addig, hogy a késıbb
kidolgozandó "Jó horgászati gyakorlat"-ba kerüljön bele a komplex
fajösszetételő telepítés szükségessége. Ugyanakkor alig hihetı, hogy a
horgászok érdekei eközben ne sérülnének.

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

Szilágyi Ferenc
Simonffy Zoltán
BME

U

Magyar Emıke

U

A tározóépítéssel egyet lehet érteni, különösen, ha az éghajlatváltozás
trendjei beigazolódnak. (Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a VKI
"szelleme" a tározóépítést nem támogatja, de elfogadja, ha arra a
komoly társadalmi igény igazolható.
Az éghajlatváltozás azonban elsısorban vízkészlet-gazdálkodási célú
tározók építését igényli, és nem olyanokat, amelyek a tenyészidıszak
nagy részében visszatartják a vizet. Ha a halastavak megfelelnek a
vízkészlet-gazdálkodási szempontoknak, akkor ez a többletszolgáltatás
térítésben is részesülhet. (Bıvebben ld. az ÁLLÁSFOGLALLÁS-ban). A
hatástanulmányokra vonatkozó felvetéssel egyetértünk, annál is inkább,
mert ez a vizek állapotát befolyásoló létesítmények
megvalósíthatóságának alapfeltétele.
Egyetértünk az összhang megteremtésének fontosságával. A
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

Gera Pál (folyt.)

10-4. melléklet

2009.09.02

2009.09.02

Vélemény
összhangban lévı szakmai elvárások és finanszírozási lehetıségek
teljesüljenek hazánkban. (…) Ezzel összefüggésben, lehetıleg
mihamarabb módosítani szükséges a hatályban lévı, immár több mint
tíz éves jogszabályokat: a természet védelmérıl, valamint a halászatról
és a horgászatról szólót.
A halastavak esetében elkerülhetetlen a jövıben, hogy
rendezıdjön földtulajdoni helyzetük is, hiszen a jelenlegi
jogszabályok értelmében, ma hazánkban jogi személy nem lehet
termıföldnek minısülı ingatlan tulajdonosa. Ugyanakkor a halas
vállalkozások jelentıs hányada napjainkban már jogi személy.
Nem szolgálja a törvényes rend erısítését, hogy az említett hatóságok,
mint a lejáró halászati üzemtervek megújítását elbíráló eljárásokban
közremőködı szakhatóság olyan új, többnyire légbıl kapott
követelményeket kíván érvényesíteni a halászatra jogosulttal szemben,
amelyek teljesítésére azok képtelenek, pl. holtágak vízminıségi
monitoringjának kialakítása és folyamatos mőködtetése
A vízszolgáltatók jó része állami szervezet (…) nem egy hely van az
országban, ahol a vizek betárolása azért nem történik meg, mert az
érintett halasgazda nem hajlandó arra, hogy irreális forint/köbméter
áron a saját költségére szivattyúzza a vizet. Lényegesen többet jelent
ugyanis a halastavakat kiszolgáló víz, mint egyszerő „intenzív haltartó
telep” ellátása, gondoljunk csak a tavak ökológiai értékére,
fajgazdagságára. Éppen ezért, talán a VKI keretén belül lehetne
kezdeményezni, hogy a jövıben legyen hazánkban egy olyan
kötelezı etalon (pl. rendelet, vagy esetleg magasabb szintő
jogszabály), ami a halasgazdák és a vízszolgáltatók lényeges jogait
és kötelezettségeit foglalná magában, valamint a szolgáltatásokért
fizetendı díjak kialakításánál megállapított költségek körét és
mértékét is a „nevén nevezné”.
A VKI hazai megvalósulásának programja kezdeményezhetné
ugyanakkor, hogy a halastavaink lehetıséget kapjanak az ár-, illetve a
belvizek térítésmentes befogadására az ár- és belvízalap terhére.
Egységes természetvédelmi, vízügyi és halászati szabályozást kellene
kialakítanunk a halastavi gazdálkodás integrált szabályozása
érdekében. És ebben a VKI döntı szerepet vállalhatna!
Nem igazán érthetı, pl. hogy a völgyzárógátas-tározók kiemelt céljai
között miért szerepel az a megjegyzés, „...a halgazdálkodási
hasznosítás nem tartozik ezek sorába”. (…) Ezek esetében
tagadhatatlanul felmerültek környezeti, ökológiai problémák. De emiatt
általánosítani szőklátókörőségre utal, pl. hogy egy völgyzárógátas
víztározó csak és kizárólag rossz vízminıségő lehet, és nehezen
kezelhetı környezeti terhelést okoz (?) egyszerően nem igaz.
Jó lenne egy közös halászati és természetvédelmi program elindítása
és kivitelezése, amely kezdeményezést a VKI felkarolhatna

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

ÖKO Zrt
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

természetvédelem és a halászat érdekeinek összehangolása nem a VGT
feladata

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

A tulajdoni viszonyok rendezésével kapcsolatos problémák kezelése
nem a vízgyőjtı-gazdálkodási terv hatáskörébe tartozik.

D

-

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

A hatóságok csak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen járhatnak
el (a követelményeket az illetékes minisztériumok illetve a kormány
hozza meg).

D

-

Rákosi Judit
Öko Zrt
Ungvári Gábor

U

A VGT foglalkozik a vízszolgáltatásokra vonatkozó teljes
költségmegtérülés elvének érvényesítési lehetıségeivel. Így a
mezıgazdasági vízszolgáltatásokkal kapcsolatban javasolja a
költségeket elkülönítetten regisztráló nyilvántartások kialakítását,továbbá
a rendszeres és következetes ellenırzés feltételeinek megteremtését. A
felvetett problémával a terv foglalkozik, a konkrét javaslatokat
megvizsgáljuk.

C

O

Rákosi Judit
Öko Zrt
Ungvári Gábor

U

A javaslatot megfontoljuk, de ez a kérdés nem kifejezetten VGT tartalom

C

O

Rákosi Judit
Öko Zrt

U

Bár a halastavi gazdálkodás integrált szabályozás kialakítása nem a VKI
feladata, de hozzájárulhat ehhez, a VKI szerinti követelmények
megfogalmazásával

C

O

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ
U

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, pl. ilyen lehet a honos fajok telepítésének pilot projektje.

B

O8

C

O8

B

O8

OT

a jövıben a különféle uniós és nemzeti természetvédelmi és agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások rendszerében nevesítve legyenek
a halastavak, fenntartásukhoz, kezelésükhöz, terültnövelésükhöz
megfelelı és kiszámítható forrás álljon rendelkezésre

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

A támogatások létét meghatározza a források rendelkezésre állása, az
úniós forrásokat pedig az úniós elıírások szerint kell felhasználni. A
halászati tevékenységet külön európai uniós alap támogatja. A VGT
azonban figyelembe veszi, hogy a szükséges fejlesztésekhez várhatóan
támogatási források lesznek szükségesek.

OT

Kívánatos lenne, ha megvalósulna az a felvetés, amely még 2007
tavaszán napvilágot Nemzeti Halászati Stratégia Terv vitaanyagában
megfogalmazódott: „A hazai vizes élıhelyekhez kapcsolódó fajok
védelmének komplex kezelését a jelenleg még nem létezı, a túzok,

Magyar Emıke
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

A VGT-ben megjelenítjük a problémát és javasolni fogja a halastavak
által nyújtott ökológiai szolgáltatások állam általi elismerésére vonatkozó
kompenzációs rendszer kidolgozását (lásd ÁLLÁSFOGLALÁS).
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OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02
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10-4. melléklet

Vélemény
haris vagy a fogoly mintájára szervezett vidra és védett vízimadár
élıhely-fenntartási program jelenthetné az agrárkörnyezetgazdálkodás keretei között”. (a vélemény részletes
szempontokat tartalmaz a vidra élıhely-fenntartási programra
vonatkozóan)
Egy új halászati és horgászati törvénynek sokkal részletesebben
meg kellene fogalmaznia mind a tógazdasági, mint a természetesvízi
halászat jövıbeni rendjét; ez utóbbiról ugyanis a jelenlegi törvény alig
rendelkezik, azok módjait és az ezeket magába foglaló részletes
szabályokat, és újra kellene értékelnie a horgászati elıírások teljes
tárházát is. (a vélemény részletes szempontokat tartalmaz a
természetes vízi halászat szabályaira vonatkozóan)
Az új halászati, horgászati törvényben egyértelmősíteni kellene azt az
alapelvet, hogy a hazai tógazdasági halászat fenntartható mőködtetése
elsısorban gazdasági prioritás, ami nem mond ellent sem a
természetvédelmi, sem a vízügyi elvárásoknak. Ha a
természetvédelem vagy a vízügy mégis korlátozásokat fogalmaz
meg, úgy az azokból adódó értékveszteséget köteles legyen
megtéríteni. És ezt az új jogszabályban egyértelmően meg kellene
fogalmazni.
A tógazdaságoknál a jövıben célszerő lenne, ha az éves és több éves
gazdálkodásuk üzemterveibe a halászok beépítenék, vagyis elıre
beterveznék a védett állatfajok jelenlétét és az általuk elfogyasztott
halmennyiséget, majd annak alapján kalkulálnák a várható
gazdálkodási eredményt.(A takarmány- és halevı vízimadarak ma már
olyan károkat okoznak a termelıknek, ami felett nem szabad szemet
hunyni. Az ország egyes területein a madarak által okozott
tógazdasági hozamkiesés elérheti a 25%-ot is, elsısorban a
kormorán, a szürke gém és a nagy kócsag említhetı). Meg kellene
találni annak a módját, hogy az említett károk miatt a gazdálkodó
részesülhessen uniós és/vagy nemzeti támogatásban, lévén,
természeti értékeket tart meg a területén. Erre lenne jó a fent
ismertetett élıhely-fenntartási szempontrendszer, és az arra vonatkozó
pályázatok, támogatási formák kidolgozása.
Napjainkban az egyik legnépszerőbb szabadidıs-tevékenység a
horgászat mind természetes vizeinknél, mind mesterséges vizeken.
Ökológiai és természetvédelmi szempontból azonban korlátozások
bevezetése indokolt, amelyet már a halászatról-horgászatról szóló
törvény is részben megfogalmazott. Tény, hogy az egyre népszerőbb
horgászturizmus komoly bevételi forrást jelent az állam számára, mégis
indokolt elvárás, hogy mind a horgászati tevékenység, mind az
ahhoz kapcsolódó kiegészítı tevékenységek nem járhatnak az
élıhelyek leromlásával, az ott élı/elıforduló természeti értékek
visszaszorulásával és/vagy eltőnésével. Mindezek miatt – elfogadva
és támogatva a horgászat iránti egyre növekvı érdeklıdést hazánkban
– jogszabályban, illetve az azt kiegészítı FVM és/vagy FVM és
KvVM közös rendeletekben részletesen meg kellene határozni a
legfontosabb szabályokat.
A VKI keretén belül érdemes lenne a kisvízfolyásokon a folyókhoz
hasonlóan a „vízjárta terület” tényleges lehatárolását határozottan
megfogalmazni. Egyértelmően meg kellene fogalmazni, pl., hogy a
vízjárta területen semmilyen jellegő építkezés, feltöltés, terepszintemelés stb. nem engedélyezhetı a jövıben, illetve ettıl függetlenül

Válaszadó
(név, szerv.)

Simonffy Zoltán
BME

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

A vízfolyások mellett tervezett ún. vízvédelmi területek ezt a célt
szolgálják.

A
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idıpontja

2009.09.02

módja1

OT

Vélemény
milyen területhasználati, területhasznosítási mód hagyható jóvá.
Borítékolható, hogy a VKI dokumentumok mellékleteiben felsorolt
intézkedéseket a víztestek jó ökológiai állapotának elérése érdekében
minden víztestnél nem lesz lehetıség megvalósítani. Bár ne így lenne!
Mégis így lesz. Ezért, bármilyen nehéz is, de már most rangsorolni
szükséges a víztestek között. Meg kellene határozni – bármilyen
nehéz is –, hogy az alegységen belül melyek a legfontosabb víztestek,
melyek állapota leginkább kihat a teljes alegység állapotára.

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Az intézkedési tervek fejezetben a természetes vízfolyásnál felsorolnak
tervezett beavatkozásként meder rehabilitációt, vagy a szennyezett
üledék eltávolítását. Ez rendjén is van. De! Például a kis
vízfolyásokon a meder rehabilitáció céljából elvégzett mederkotrás
bárhogyan is nézzük, káros beavatkozás és nem feltétlenül javítja
a vízminıséget. Ezek tények. A feliszapolódott mederanyag
eltávolítása csak akkor szolgálhatja az elvárt ökológiai állapot javulását,
ha egyéb célokat is szolgál, pl. a hullámtér kibıvítését, stb.

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Maga a fogalom: meder rehabilitáció, nem igazán letisztázott (bár,
lehet, én siklottam át felette); tulajdonképpen ez alatt mit is értenek? Jó
lenne félreérthetetlenül megfogalmazni, hogy ez mit is jelent pontosan

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT

Gera Pál (folyt.)

2009.09.02

OT
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jó lenne, ha a hazai kisvízfolyásainkról rendelkeznénk egy olyan
egységes országos adattárral, amely a kisvízfolyások legfontosabb
mutatóit tartalmazná
A hegy- és dombvidéki kisvízfolyásokon árhullámok alakulhatnak ki, így
fontos, hogy ezek medrében a lehetı legbiztonságosabb módon tudják
levezetni a víztömeget. Azért is fontos ez, mert szinte valamennyi hegyés dombvidéki patakunk településeken is átfolyik. Ilyenkor a
belterületeken végzett patakszabályozási munkákat, célszerő lenne
összhangba hozni a vizes élıhelyek iránt megfogalmazott ökológiai és
természetvédelmi igényekkel, amelyeket a VKI keretén belül
fogalmazhatnánk meg.
Minden belterületi beavatkozáshoz kisebb külterületi kiépítés is
párosulhat, vagyis az adott kisvízfolyás több szakaszát is érintheti egyegy beavatkozás. Ilyenkor a természeti értékek védelme, illetve az
azokat szolgáló szempontok beleilleszthetık a tervbe vett
munkafolyamatokba, hiszen – ha jól tudom – a kisebb külterületi
kiépítési szint kisebb mederméretet, a természetes/természetszerő
állapot fenntartását is jelentheti. A parti és vízi vegetációban, a
természetszerő mederben a többnyire gyorsan lezúduló víztömeg
kisebb kárt okozhat, mint a teljesen mesterséges, csatornaszerő
létesítményekben.
Fontos szempontok lehetnek még hegy- és dombvidéki
kisvízfolyásaink rendezése során; a teljesség igénye nélkül:
- A kanyarulatok meghagyása és/vagy kialakítása, helyrehozatala.
- Természetes anyagok (fa, kı stb.) felhasználása.
- Változatos és természetes parti növényzet.
- A folyásirány során változó vízmélységnek megfelelı esés és

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Rákosi Judit
Öko Zrt

U

Válasz

Egyetértünk. Ugyanez a mi törekvésünk is.

A kis- és közepes vízfolyások rehabilitciója tartalmazza a benıtt,
feliszapolódott mederbıl a felsleges üledék és biomassza eltávolítását.
Ezzel párhuzamosan olyan intézkedésekre van szükség, amelyek ezek
újrafejlıdését megakadályozzák. Szerencsés esetben a renszeres
fenntartás során ezekkel a gondokkkal már nem kell számolni. Az
átmeneti idıszakban, vagy mert valahol nem sikerül megvalósítani az
egyéb intézkedéseket, szükség lehet a fenntartáshoz kapcsolódva is
bizonyos idıszakonként az ún. fenntartó kotrásra.
Az egyszeri vízminıségi kotrás szennyezett üledék eltávolítására
vonatkozik, egyedi jellegő.
A rendezett medrek ökológiai szempontok szerinti módosítását, amely
tartalmazza a meder keresztirányú és hosszirányú változatosságának
javítását, a víztípusra jellemzı zonáció helyreállítását. Ennek
részletessége függ az intézkedések költséghatékonyságától és a
rendelkezésre álló forrásoktól. A tervezés ökológus közremőködését
(nem csak egy ökológiai szakvélemény elkészítését) igényli. Ehhez
szorosan kapcsolódnak az ártér és a hullámtér állapotának javítását
szolgáló intézkedések.

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

A

Simonffy Zoltán
BME

U

Simonffy Zoltán
BME

U

Simonffy Zoltán
BME

U

A VGT-hez kapcsolódóan ez elkészült, a VKKI-ban található.

A

Simonffy Zoltán
BME

U

Ezek részben az árvíz kockázat kezelési tervek körébe tartozik, részben
annak ökológiai szemlélető követleményeit jelenti. Az utóbbiak a VGT
keretébe tartoznak, és meg is fognak jelenni a tervben.

C

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Felvetéseivel egyetértünk. Mi is így gondoljuk.. A tározókat illetıen is.
(Ld. fentebb)

A
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Vélemény
sebesség biztosítása.
És hát nem utolsó sorban, annak a megvalósulása, hogy valóban csak
ott avatkozzunk be, ahol az elkerülhetetlen, de így is arra törekedjünk,
hogy egyes szakaszok megmaradjanak az eredeti állapotukban.
Domb- és hegyvidéki kisvízfolyásainknál szóba jöhetı megoldás még:
víztározók létrehozása és üzemeltetése, amivel az árvizek által okozott
káros folyamatokat lehet megelızni. De! Amennyiben víztározó épül
valamelyik kisvízfolyásra, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a
tározó a felette és az alatta lévı patakszakaszoknak nemcsak a
hidrológiai, hanem az ökológiai viszonyait is megváltoztathatja, de ettıl
még – mint fentebb írtam – nem feltétlenül kell elvetni, mint szóba
jöhetı megoldást.
Csatornák: fontos, hogy létrehozásuk, karbantartásuk, üzemeltetésük
során érvényesülhessenek ökológiai és természetvédelmi igények is. A
problémák (lásd az észrevételben részletesen felsorolva) kezelésére
több biológiai, kémiai és mechanikai módszer ismert már, amelyeket a
vízügyi szakemberek alkalmaznak, de az lenne a legszerencsésebb, ha
megtalálnánk azokat az eljárásokat, amelyek megfelelnek a vízügyi
szakmai-, és a természetvédelmi, ökológiai elvárásoknak is.
Folyóinknál feltétlenül meg kell ırizni a természetes vízi halászatot,
hiszen annak gyakorlása hozzásegíthet bennünket az élıvilág
megırzéséhez, és hozzájárulhat egy, a magyar agrárkultúrától
elválaszthatatlan hagyományos gazdálkodói tevékenység
fenntartásához. Ugyanakkor a természetesvízi halászat gazdálkodás
csak a „bölcs hasznosítás” elvére épülhet a jövıben, amely
fogalmat a szép hangzása ellenére egyértelmően tisztázni
szükséges.
A folyóinkkal történı jövıbeli szabályozás mindenféleképpen a
többfunkciós folyógazdálkodás elveire épülhet csak. Vagyis arra,
hogy a gazdasági, az ökológiai és a társadalmi szempontokat egységen
kezelve, azok érvényesülését egyfajta egyetértésre emelve az adott
folyórendszert természetközeli állapotába legyünk képesek
helyreállítani.
Törekedni kell az invazív és nem ıshonos halfajok állományainak a
visszaszorítására is természetes vizeinknél, így a folyóinknál is.
Természetvédelmi és ökológiai szempontból fontos a jellemzı élıvilág
helyreállítása, életfeltételeiknek megnyugtató biztosítása, pl. ahol
szükséges hallépcsık kialakítása. De! Nem szabad elfelejtenünk: a
töltésezett folyóink nagy részénél a hullámtér morfológiai változásai (a
mederrendezés és/vagy a süllyedés) nagyok. Ellenben a mentett oldali
természetes állapotú ártéri területek magassági változása ehhez képest
elenyészı, így ezek ökológiai és természetvédelmi célú vízpótlása,
esetenként elöntése lényegesen egyszerőbben, gravitációsan
megoldható, pl. feltehetıen a fokgazdálkodásszerő hasznosítás révén.
Ki kell dolgozni a folyók szennyezettsége és az élıvilág közötti
vizsgálatok támogatási rendszerét, és azt összhangba kell hozni a
Víz Keretirányelv útmutatásaival. Lényeges, hogy folyamatos kutatások
kövessék a folyók állapotának és a benne élı állat-, és növényfajok
állományváltozásának az alakulását.
Az árvizek kezelésére valamennyi hazai folyónknál szükséges
kidolgozni azokat a jövıbeni védekezési lehetıségeket, amelyek
sikeresen megvédhetik a folyó menti településeket: pl. a nagyvízi
lefolyás gyorsítása, megfelelı szélességő folyóvölgy biztosítása, a nyári

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

U

Szintén egyetértünk. A jó gyakorlat megfogalmazása és jogszabályi
hátterének megteremtése 2012-ig megoldandó feladat.

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

A Vgt elıirányozta a természetes vízi halászat jó gyakorlatának
megvalósítását. Az ökológiai, a gazdasági és társadalmi szempontok
összehangolása pedig a VGT alapvetı célja.

A

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

B

Simonffy Zoltán
BME

U

Egyetértünk.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Az intézkedési program az átfogó intézkedések között szerepelteti a
K+F, a vizsgálatok, monitoring témákat. Itt a javaslatot beépítjük.

B

O,8

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Ez fontos feladat a VGT e tevékenységek feltételrendszerét határozza
meg, a konkrét módszerek, védekezési lehetıségek kidolgozása az
illetékes ágazat szakterület feladata.

D

_
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Vélemény
gátak részbeni-egészbeni elbontása, víztározók létesítése stb. jöhet
szóba.
Az aszály okozta károk kezelésére, azok mérséklésére is ki kell
dolgozni a védekezési módszereket.
Holtágak: Ajánlatos alaposan átgondolni a holtágak jogi helyzetét; ott,
ahol az indokolt, gondoskodni kell állami tulajdonba kerülésükrıl. Az ún.
„szentély típusú” holtágaknak mindenféleképpen állami tulajdonban
kellene maradniuk. A belterülethez közeli holtágak akár
záportározóként is mőködhetnének, vagy tartalék nyersvízbázist
jelenthetnének. (Az észrevétel további konkrét mőszaki javaslatokat
tartalmaz.) Jó lenne, ha erre a VKI is részletesen kitérne!
Kubikgödrök: Nagyon sok állat- és növényfaj él a területükön,
fenntartásuk a természetvédelem számára elengedhetetlen. Azonban
esetükben is ütközhetnek vízügyi, erdészeti, és alkalmasint
önkormányzati és/vagy gazdálkodási, pl. horgászati „törekvések” a
természetvédelmi, ökológiai elvárásokkal. Alapelvnek kellene lennie,
hogy számuk és kiterjedésük nem csökkenhet a jövıben. Meg kell
akadályozni, hogy „gazdálkodási kényszerre” való hivatkozással
betemessék ıket, pl. faültetvények miatt a jövıben egyetlen
kubikgödröt se lehessen megszüntetni.
A kubikgödröknél törekedni kell a természetszerő gazdálkodási formák
ösztönzésére: pl. a természetes vízi halászat folytatására, annak
támogatására, de a sportcélzatú halasítás – horgászat – nem
megengedhetı. És hát talán, érdemes lenne hazánk valamennyi
kubikgödrét védetté nyilvánítani.
A tisztázandó a problémákat az alábbi tematika mentén javasolja
áttekinteni:
- Halászat és vízügy,
- Halászat és természetvédelem,
- Vízügy és természetvédelem.
Ha ezek mentén sikerülne összegezni a legégetıbb kontrasztokat,
láthatnánk, hogy végül is a megnevezett ágazatok között hol húzódnak
a kibeszéletlen ellentétek. Így végre lenne (lehetne) egy olyan
„vezérfonal”, amely mentén az érintett felek folytathatnák egymással az
egyeztetı tárgyalásokat. Tehát tartalmat adhatnánk a szakmai
párbeszédnek, és erre a VKI VGT tervezési folyamata alkalmasnak
látszik.
Az ágazatoknak tárgyalni szükséges, és ha valóban oda csúcsosodik ki
az egyeztetés, hogy nem lehet igazán mindenki számára vállalható
dokumentumot letenni az asztalra, akkor, de csak akkor válhat
szükségessé a halastavak VKI VGT tervezési folyamatából történı
kihagyása.
Javasolja, hogy a legfontosabb alapelveket és fogalmakat, kimondottan
erre a célra létrehozott munkacsoport keretén belül az érintett ágazatok
képviselıi tisztázzák, amit aztán a késıbbiek során már félreértések
nélkül lehet értelmezni.
Jó lenne, ha összeállítanának egy „halászati” fogalomtárat, hiszen a
fórumon bizonyítást nyert, hogy nem a halászatban, horgászatban
dolgozó kollégáknak egyszerően vagy semmi, vagy zavaros
elképzelésük van bizonyos fogalmakról, pl. extenzív halászat,
fenntartható természetesvízi halászat, jó tógazdálkodási gyakorlat,
völgyzárógátas, valamint körtöltéses halastavak, síkvidéki és
völgyzárógátas víztározók halászati hasznosítása, intenzív

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Magyar Emıke,
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

Egyetértünk. A jogi helyzet sokszor tisztázatlan , a szentély jellegőeknek
állami kezelésben kellene lennie a védelem biztosítása érdekében. A
nem szentély jellegő holtágak bölcs hasznosítása fontos.
Szükséges a holtágakra vonatkozó jogi szabályozás megalkotása

D

Magyar Emıke,
ÖKO Zrt.

U

Egyetértünk.

D

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

Egy ilyen munkabizottság kialkítására mindkét oldalon megvan a
szándék, csak az idıpont hiányzik.

C

U

Egyetértünk, de ez nem a egyedül a VGT kompetenciája, hanem
elsısorban az ágazaté. A VGT-ben korrigáljuk az esetlegesen
félreérthetı fogalmakat.

C

Rákosi Judit
Öko Zrt
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Vélemény
halgazdálkodás, haltenyésztés stb.
Jó lenne, ha egyértelmően tisztázódnának azok a fogalmak is, amelyek
ma még igencsak zavarosak, pl. víztest, ökológiai potenciál, jó ökológiai
állapot, ökológiai célú vízhasználat, ökológiai vízkészlet, ökológiai
vízigény, diverzitás, vízminıségi paraméterek, szennyezı-források,
teljes költségmegtérülés elve, vízszolgáltatás stb.
Legyen egy kizárólag halászatra fókuszáló munkacsoport, amelyik az
alegységektıl függetlenül foglalkozna az ágazatot érintı kérdések teljes
spektrumával. A javasolt munkacsoport tekintse át a Víz Keretirányelv
hazai végrehajtását szolgáló elhíresült 220/2004-es kormányrendeletet,
amely nehéz helyzet elé állította a hazai halászságot.
A VKI-ban megfogalmazott szennyezı-anyagok határértékei is
felvetnek problémákat, ugyanis egyes esetekben enyhébb, míg más
esetekben súlyosabb értékeket nevesítenek, mint a vonatkozó hazai
szabályozások
A munkacsoportnak végre egyértelmően el kell tudnia fogadtatnia azt,
az egyébként nyilvánvaló tényt a vízügyi szervekkel, hogy a
halgazdaságok vízzel való ellátása nem csupán halgazdasági igény és
szükségszerőség, hanem természetvédelmi és ökológiai érdek is,
hiszen anélkül az adott élıhely fenntartása, megırzése nem lenne
lehetséges. Nem véletlen, hogy a halastavaink jelentıs része
valamilyen formában természetvédelmi oltalom alatt áll.
Ki kell állni amellett, hogy a hazai extenzív halastavak uniós
finanszírozása biztosított legyen a jövıben. Sajnálatos módon az
Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint az Európai
Halászati Alap közötti nézeteltérésekbıl adódó viták miatt e forrásoktól
a magyarországi halastavak eleshetnek.
A Natura 2000-es besorolást kapott területek esetében részben a
276/2004 (X.8) kormányrendelet lenne hivatott megoldani a
korlátozások miatti értékvesztések kompenzálását, ami egyébként a
természetvédelmi állami támogatásokról és kártalanításról is intézkedik.
E rendelet elıírásai szerint pályázat útján kétféle természetvédelmi
állami támogatásra lesz alkalom (helyreállítási és fejlesztési
támogatásokra), valamint szigorúan meghatározott esetekben
kártalanítás is igényelhetı. Egyértelmő, hogy fıleg a két támogatási
forma az, ami a halastavak tulajdonosait/fenntartóit érdekeltté tehetné
abban, hogy magukénak is érezzék a természetvédelmi elıírásokat.
Most már – ha rendelkezésre állnak a megfelelı források – valóban ki is
kellene írni a pályázatokat, mert azzal, ha csak papíron él a felvetett
támogatási lehetıség, semmi sincs elintézve.
A természetesvízi halászat érdekei és a természetvédelmi, ökológiai
elvárásai mentén, kijelenthetjük a következıket:
I. A jövıben törekedni kell arra, hogy a fogalom tisztázása után a
fenntartható természetesvízi halgazdálkodás elvei mentén
valósulhasson meg a halászat, amit egyébiránt a hatályos halászatihorgászati jogszabály is megfogalmaz, igaz, említésszerően. Ezért
részletezése a közeljövıben elkerülhetetlen jogszabály-alkotási feladat.
II. Ennek alapja az adott természetes vízhez igazodó halközösség
kialakítása, a kihelyezett, és a természetes úton szaporodó halak
szabályozott visszafogása kell, hogy legyen. Emiatt is fontos, hogy a
már említett hatályos halászati, horgászati törvény ide vonatkozó
rendelkezéseit a jövıben mielıbb újraértékeljék, illetve azokat
részletesen szabályozzák:

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Rákosi Judit
Öko Zrt

U

A VGT, illetve az EU útmutatók, hazai módszertanok e fogalmakat
tisztázzák. Valóban jó lenne, ha ezek nagyobb publicitást kapnának
szakmai körökben és az érdeklıdık számára.

A

U

Egy ilyen munkabizottság kialkítására mindkét oldalon megvan a
szándék, csak az idıpont hiányzik.
Bár mandátuma feltehetıen nem lesz olyan széleskörő, mint ami a
javaslatban szerepel. A tervkészítésen túlmutató feladat.

C

U

A VKI új szempontokat fogalmaz meg, melyhez új, típus-specifikus
kritériumrendszer tartozik. Ezek jogszabályban lesznek rögzítva. Jelenleg
immissziós határértékek, jogszabályban, csak speciális területekre
vannak (pl. védett vizekre). Ezek a határértékek továbbra is betartandók.

A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

A VGT tartalmazza, hogy a VKI célok eléréséhez (jó gyakorlatok
megvalósításához) szükséges támogatási forrásokat biztosítani.

A

-

Magyar Emıke
ÖKO Zrt.
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

Nem a Vgt kompetenciája.

D

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

Simonffy Zoltán
BME
Rákosi Judit
Öko Zrt
Clement Adrienne
BME

Válasz
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10-4. melléklet

Vélemény
A természetesvízi halászat hazánkban nagy hagyománnyal rendelkezı
foglalkozás, aminek megırzése és továbbvitele valamennyiünk közös
érdeke Magyarországon, annak ellenére, hogy akadnak, akik nem
egészen világos érvelések mentén, megkérdıjelezik a létjogosultságát.
De nem lehet csak gazdálkodási kényszer, hanem
hagyománymegırzés, természetvédelmi és ökológiai érdek, valamint
tudományos kutatásokat szolgáló tevékenység is egyben. Ugyanakkor,
értelemszerően a természetesvízi halászat gazdálkodási
(nyereségcentrikus) tevékenység hazánkban, amiben semmi ördögtıl
való nincs. Ez azonban, és valójában ez a legfontosabb, nem állhat
ellentétben természetes vizeink ökológiai állapotának megırzésével és
fenntartásával. Éppen ezért szükséges azokat a szigorú korlátozásokat
megnevezni a vonatkozó jogszabályban, amelyek a fenntartható
természetesvízi halászati tevékenység folytatását, annak módozatait és
mértékét teszik lehetıvé, pl. állományszabályozás, szaporítás, halászati
eszközök mérettartománya, használatuk szabályai, kisszerszámos
halászat stb.
III. Ezeknél az élıhelyeknél a betelepített és behurcolt invazív és
faunaidegen halfajok kérdésköre szintén kulcsproblémát jelent. Jó
lenne, ha a halászati, horgászati és természetvédelmi szakemberek
életre hívnának egy olyan munkacsoportot, amelyik áttekintené e
kérdéskört, és megoldásokat fogalmazna meg.
IV. A jövıben mindenféleképpen szükséges lesz a természetesvízi
élıhelyeinknél élı halállományok megırzése végett természetközeli
ívóhelyek kialakítására. Fontos, hogy az ívóhelyek kialakítása a
természetvédelmi és ökológiai elvárásoknak megfelelıen kerüljön
meghatározásra, vagyis a támogatások feltételrendszere egyértelmően
megfogalmazza a szükséges paramétereket, pl. a minimális
területnagyságot, az ívóhelyekhez kapcsolódó más típusú élıhelyek
elárasztásának szabályait, a vízvisszatartás feltételeit, a víz
levezetésének idırendi ütemezését, a halállomány élıvizekbe
juttatásának elıírásait stb. És mindezek megvalósítására szükség lesz
mind uniós, mind nemzeti forrásokra.
V. Egyértelmővé kell tenni, hogy a természetes vizeinkben minden natív
fajnak helye van, hiszen, pl. a halevı madaraknak és emlısöknek is
megvan a maguk sajátos szerepe a vízi ökoszisztémákban. Éppen
ezért arra kell törekedni, az ezt szolgáló ösztönzı lehetıségek
felmutatásával és alkalmazásával, hogy összhangba kerüljön a
gazdálkodás teljes folyamata és az élıvilág megırzése.
VI. A természetes vizeinknél folytatott horgászat nem növelhetı már a
jövıben, de a horgászni vágyók sem tilthatók el attól, hogy
kedvtelésüket a szabadban töltsék. Fontos lenne tehermentesíteni a
természetes vizeket, mégpedig úgy, hogy állami és/vagy uniós
forrásokból azok mentén mesterséges horgásztavakat alakítanak ki,
amelyek egyébként a vízvisszatartásban is fontos szerepet töltenének
be.
Természetvédelmi és ökológiai szempontból is jogosan elvárt
követelmény, hogy az intenzív halastavi rendszerekbıl az elfolyó vízzel
ne kerüljön ki a környezetbe a tárolt halak anyagcsere terméke,
takarmánnyal telítıdött víz, valamint egyéb más szennyezı-forrás. Az
ilyen rendszerben mőködı gazdaságok esetében emiatt kötelezı a
szennyezett víz visszatartása, és annak megfelelı tisztítása, valamint
az esetlegesen okozott környezeti kár megfizetése, mégpedig a

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

A probléma kezelése fontos feladat, a VGT-ben szerepletetni kell, de a
konkrét megoldásokat a vonatkozó jogszabály elıkészítés és kidolgozás
során kell vizsgálni és egyeztetni.

C

O8

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

Véleményünk szerint a vonatkozó szabályokat a jó gyakorlatok
keretében kell meghatározni (lásd ÁLLÁSFOGLALÁS), így a
termszetközeli ívóhelyek kialakítására vonatkozó szabályokat is. A
támogatások ezt követın ezzel ellentétesek nem lehetnek. A VGT
tartalmazza, hogy a fejlesztésekhez forrásokat biztosítani szükséges (a
források rendelkezésre állásának figyelembe vételével)

C

O8

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Szerintünk ez magától értetıdı.

E

-

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.

U

Egyetértünk, javaslatot teszünk a "tehermentesítı" horgásztavak
kialakítására vonatkozó támogatásokra.

B

O

Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

U

Ez igaz.

A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
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Vélemény
szennyezı fizet elve alapján. Ez, egyébiránt a 2003-ban elfogadott,
„LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról” elıírása szerint
kötelezvény hazánkban; a jogszabály három díjtípus fogalmát határozta
meg: a levegıterhelési-, a vízterhelési-, valamint a talajterhelési-díj
fogalmát.
A halászati szakemberek által a probléma megoldására javasolt
megoldás: az intenzíven kezelt halastavakból egy ún. szőrıtóba kell
vezetni a vizet, amit politultúrásan népesítenek, így extenzív
halastóként funkcionálhat. Kérdés: ez vajon mennyire hatékony és
alkalmazható módszer? Ugyanis a természetvédık azon a vélelmen
vannak, hogy a szőrıtavak létrehozása elkerülhetetlen, de esetükben
az extenzív haltelepítés nem elfogadható, legfeljebb csak a tenyésztési
gyakorlat során „mellékhalként” keletkezı piaci szempontból értéktelen
fajokkal (pl. bodorka, sügér, vörösszárnyú keszeg).
Extenzív módszerrel kezelt élıhelyek, ahol az elsıdleges halfaj a ponty,
bár – a pontyon túl – többnyire 3-4 halfaj található ezekben a tavakban,
mégpedig nagy egyedszámban. Napjainkban nagyon fontos vizes
élıhelyeknek tekintjük ıket, lévén olyan természeti értékeket ıriznek,
amelyek védelme nem csak nemzeti, hanem európai érdek is;
kontinensszerte Csehország után hazánkban található a legtöbb
halastó. Egyes régiókban pedig csatornahálózatukkal, ökológiai
folyosóként funkcionálva, lehetıvé teszik a vízhez kötıdı élıvilág
vándorlását.
A természetvédelmi elvárások és gazdálkodási érdekek
különbözıségébıl adódó legsarkosabb kérdések, amelyek a
természetvédelem és a gazdálkodó között felmerülnek:
- Vízkormányzási, tókaszálási, trágyázási korlátozások és tilalmak.
- A nádvágás, valamint a vízi- és parti vegetáció gyérítésének és/vagy
irtásának idı- és térbeli megszorítása, illetve tiltása.
- Vízimadarak hal-, illetve takarmányfogyasztása.
- A Natura 2000-es besorolást kapott halastavak természetvédelmi
támogatásának a hiánya.
Mindezek az elvárások a halastó tulajdonosának/kezelıjének
tagadhatatlanul értékvesztést (hozamkiesést) okozhatnak, ami a
jövıben nem elfogadható, így gondoskodni kell az említett értékvesztés
pótlásáról. Tudomása szerint az ehhez szükséges jogi és közgazdasági
környezetet és feltételrendszereket, valamint az ezekre épülı
támogatási formákat (pl. pályázatokat stb.), napjainkra már tételesen
kidolgozták a különféle szintő kormányzati intézkedések során. Ha így
van, és valójában nem áll fenn olyan, pl. dotációs nehézség, ami
hátráltathatná ezeket, akkor el kell érni, hogy alkalmazzák is azokat.
A jelenleg hatályos természetvédelmi törvény szerint akkor jár a
gazdának kártérítés, ha az állam indokolatlanul rendelte el a
természetvédelmi korlátozást, és e megfogalmazás is terheli a felek
közötti kapcsolatot. Csakhogy megválaszolatlan kérdés: ez
tulajdonképpen mit jelent? Ki és mi alapján vizsgálja meg, illetve dönti
el, hogy mi indokolt és mi indokolatlan? Ha, tegyük fel, gazdálkodó
vagyok, és az én területemen gazdálkodási korlátozást rendel el a
természetvédelem, ami számomra jövedelem-veszteséget okoz, kihez
fordulhatok, akitıl korrekt vizsgálatot és döntést várhatok? Ha jól látom,
csak azokhoz, akik eleve elrendelték a korlátozást. Ez pedig nem
igazán jó megoldás.
Elvárják a tógazdaságoktól – egyébiránt joggal –, hogy az általuk

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Szilágyi Ferenc
BME

U

Az FVM és a HALTERMOSZ véleménye szerint intenzív halastavak
nincsenek Magyarországon, intenzív haltermelés viszont történik. Ennek
elfolyó vizét kezelhetik szőrıtóban, erre a HAKI-ban történtek is részletes
vizsgálatok, ezek jó eredményeket mutattak. A szőrıtó szakmailag
tekinthetı úgy, mint egy kifogásolható minıségő vízzel táplált halastó,
amely így extenzíven is mőködhet. Ez után pedig a JTGY elıírásai
vonatkozhatnak rá - ha a JTGY már jogszabállyá válik.

C

O

Szilágyi Ferenc
BME

U

Alapvetıen egyet lehet érteni a felvetéssel, lásd: Állásfoglalást. Azonban
szükséges a JTGY egyéb kitételeinek a figyelembevétele is e tavak
mőködtetése során.

C

O

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

A probléma nem a VGT kompetenciája.

D

-

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt.
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Vélemény
kibocsátott víz milyen minıségő legyen. Azt azonban már nemigen
veszik figyelembe, hogy a halastavak által befogadott vizeknek milyen a
minısége, pedig nagyon sok tápláló vízforrás nem felel meg a
tógazdasági követelményeknek sem, nemhogy az elvárt ökológiai és
vízügyi paramétereknek. Ez így nem jó, mert a tógazda köteles a saját
költségén megfelelı vízminıséget elıállítani, míg azt nem várhatja,
hogy az általa fogadott vizek esetében is ugyanilyen súllyal kérjék
számon az illetékes hatóságok a vízminıséget. És a VKI VGT ebben az
esetben nagyon is sokat tehet a konfliktus feloldása érdekében!
Tény, hogy a horgászat közkedveltsége és az egyre népszerőbb
horgászturizmus komoly bevételi forrást jelent az állam számára, mégis
indokolt elvárás, hogy mind a horgászati tevékenység, mind az ahhoz
kapcsolódó kiegészítı tevékenységek nem járhatnak az élıhelyek
leromlásával, az ott élı/elıforduló természeti értékek
visszaszorulásával és/vagy eltőnésével. Mindezek miatt, elfogadva és
támogatva a horgászat iránti egyre növekvı érdeklıdést hazánkban,
jogszabályban, illetve az azt kiegészítı FVM és/vagy FVM/KvVM közös
rendeletekben részletesen meg kell határozni a következıket:
- A tilalmi idıszakok és a méretkorlátozások egyértelmő szabályozását,
valamint ezek szigorú betartásának és betartatásának feltételeit.
- Természetesvízi élıhelyeinknél a horgászati haltelepítések
engedélyezési rendjét, valamint ezen élıhelyek vízi- és parti
vegetációjának védelmét.
- A horgászati eszközök és módok használatának szabályait.
- Védett természetvédelmi területeknél horgászati tevékenység csak és
kizárólag a természetvédelmi értékek prioritásának figyelembe vételével
történhet.
Napjaink pénzügyi és gazdasági válsággal terhelt idıszakában az
úgynevezett multifunkciós – magyarul: több lábon álló – halgazdálkodás
erısödése kívánatos a halászati ágazatban: haltermelés, rekreáció,
ökoturizmus, természetvédelem, horgászturizmus, tájesztétika stb.
Az elvárt környezetvédelmi szempontokat szem elıtt tartva a
szükséges mőszaki és technológiai fejlesztések támogatása
elengedhetetlen mind uniós, mind nemzetgazdasági szinten.
Országszerte új halastavak létrehozása, és az ehhez szükséges uniós
és nemzeti támogatások elıteremtése elengedhetetlen. De, pl. az
árvízvédelemben, vagy a víztartalékok megırzésében is rendkívül
fontos szerepük lehet a halastavaknak.
Szükséges megteremteni azokat a gazdasági, finanszírozási és
jogszabályi feltételeket, amelyek megnyugtató módon képesek
biztosítani a magyar halászati erıforrások fenntartását.
Fontos, hogy a halászati ágazat versenyképességének megırzésekor
figyelemmel legyünk arra, hogy pl. a termelés-technológiák
alkalmazása ne járjon környezetszennyezéssel. Így, pl. biztosítani
szükséges a halfeldolgozók fejlesztésekor a szennyvíz elvezetése, a
biológiailag lebomló szerves anyagok, valamint a veszélyes hulladékok
kezelése megfeleljen a lehetı legjobb technikai színvonalnak.
Ugyanakkor azt is biztosítani szükséges, hogy a halfeldolgozókból
kikerülı hulladék tárolása és kezelése megfelelı módon történjen.
Törekedni kell arra, hogy a halászati ágazatban, ahol lehetséges
alternatív energiaforrások kerüljenek felhasználásra (nap-, szél,
geotermikus energia), illetve ezzel párhuzamosan ösztönözni kell a
gazdákat a víztakarékos technológiák bevezetésére és a víztisztító

Válaszadó
(név, szerv.)

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt.

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ

C

O,R,A

U

Egyetértünk, a VGT foglalkozik a környezethasználók (nem csak
halászati ágazat) megfelelı szennyvízkezelésével, víztisztító és
víztakarékos technológiák elterjesztésével

A

-
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Halászati és Öntözési
Kutatóintézet

2009.09.30

OT

Halászati és Öntözési
Kutatóintézet

2009.09.30

OT

Halászati és Öntözési
Kutatóintézet

2009.09.30

OT

Magyar Víziközmő

2009.10.12

OT
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Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

rendszerek elterjesztésére és fejlesztésére.
Az agrár-környezetgazdálkodási, valamint a Natura 2000 programban
prioritást kell kapnia a vizes élıhelyek védelmének és támogatásának.
A vizekbe kerülı egyébként ártalmatlannak talált, természetes
vegyületek is okozhatnak hormonrendszeri károsodást vizeink
halállományára a különbözı kölcsönhatások révén. Például a növényi
ösztrogének detergensekkel (mosószerek) keveredve jelentısebb
ösztrogén hatásuk lehet, mint az oly sokat emlegetett
fogamzásgátlóknak. Hazánkban körülbelül 40 kg fogamzásgátló kerül
Clement Adrienne,
eladásra, míg növényi ösztrogénbıl több száz kg kerül a vizekbe. Az
Szilágyi Ferenc
ilyen jellegő szennyezıdések miatt a halak növekedése és szaporodási
BME
képessége jelentıs csökkenést is szenvedhet (az ivararány eltolódás
révén), melyek következtében a halállomány gyérülése és változó
mértékő halpusztulások is elıfordulhatnak. A kár mértékét nehéz
megbecsülni, de az üdülıhelyek környékén a fogási eredmények
csökkenésnek okozója lehet a környezetbe, vízbe kerülı mosószerek,
kozmetikai anyagok és gyógyszerek.
A káros hatások csökkentése céljából kerüljenek be az alapelvek közé
az alábbi kitételek:
- A különbözı környezetterhelési díjakból befolyó összegek egy részét
az államnak a saját tulajdonában lévı folyóvizeibe történı
haltelepítések finanszírozására kell fordítania. Ezt egy erre kijelölt
állami tulajdonú intézmény lenne hivatott megszervezni és felügyelni.
Szilágyi Ferenc
- A telepítések során elsısorban a szakmai szempontok legyenek a
Rákosi Judit
mérvadóak, melyek az adott vízterület halállományának elızetes
ÖKO Zrt
felmérésén alapulnak. Nem tartjuk megengedhetınek, hogy a horgász
társadalom „pillanatnyi” igényének megfelelıen módosuljon a telepítési
stratégia, mivel az nem szolgálná a természetes vizeink ıshonos
halállományának fennmaradását, illetve védelmét.
Az extenzív halastavi gazdálkodás nem terheli a természetes befogadó
vizeket eutrofizálódást okozó növényi tápanyagokkal. A halastavak
inkább tápanyag csapdaként mőködnek, jelentıs mennyiségő nitrogén
és foszfor vegyületet vonva ki a vizeinkbıl. Ezen túl a halastavaknak
fontos élıhelyteremtési funkciója is van, ezáltal is hozzájárulnak a
biológiai sokféleséghez. Ugyanakkor, az intenzív haltermelés által
kibocsátott elfolyóvizek (elsısorban a haltermelésre a termálvizet
közvetlenül használó, elfolyóvíz kezeléssel nem rendelkezı, ún.
átfolyóvizes rendszerek) jelentıs tápanyag-, hı- és só-terhelésükkel
szennyezhetik a befogadóvizeket. Az intenzív haltermelés volumene
nem túl jelentıs Magyarországon, azonban ezen haltermelı
létesítmények jelentısen lokális szennyezık, hozzájárulhatnak egyes
kisebb víztér degradációjához (pl. Kákafoki-holtág, Szarvas). Az
intenzív haltermelés által kibocsátott tápanyagok csökkentésének
érdekében fontos a már üzemelı telepek elfolyóvízkezelésének
mihamarabbi megoldása, illetve, hogy a jövıben megfelelı víztisztítási
technológia nélkül ne létesülhessenek ilyen telepek.
A halastavak esetében minél elıbb le kell folytatni azokat a szakmai
egyeztetéseket, amelyek során tisztázni kell, hogy mily módon kerüljön
ki a szakértıi vitaanyagban megfogalmazott „szennyezı” besorolás.
Tudományosan igazolást nyert, hogy a kidolgozásra kerülı Jó
Tógazdasági Gyakorlat elvei szerint üzemelı halastavak nem terhelik a
természetes befogadóvizeket.
A MaVíz üzemeltetıi tagszervezetei közé tartozó vízmő cégek
Rákosi Judit
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Ilyen komponenseket tudomásunk szerint nem vizsgálnak. Javasoltak az
ilyen irányú vizsgálatok, ellenkezı esetben ezek a felvetések nem
tekinthetık megalapozottnak.
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Az elızetes felmérésen alapuló halszerkezet változtatással egyetértünk,
ha az iránya a "zavartalan" halszerkezet és korösszetétel "visszaállítása"
felé mozdítja el az ökoszisztémát. Az ıshonos fajok, illetve a területnek
megfelelı korábbi halszerkezet visszaállítására vonatkozó, ökológiai és
nem piaci szemlélető, haltelepítési stratégia támogatható. Ez meg kell,
hogy jelenjen a jövıben kidolgozandó un. "Jó horgászati gyakorlat"
kialakításában is. Azonban megjegyzendı, hogy intézkedésként ide
tartozna a fontos fajok élıhelyeinek védelme is, mely a saját szaporulat
javítását szolgálná. Tehát nem csak a telepítés jelenthet megoldást.
Haltelepítések finanszírozásának forrása nem feltétlenül a Ktd.
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számára fontos a vízi környezet állapotának javítása, vizeink
védelme, mivel alaptevékenységük a víziközmő szolgáltatás, amelyhez
szorosan kapcsolódik vizeink védelme.
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Vélemény

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Indokoltnak tartjuk a fenntarthatóság követelményeit érvényesíteni a Rákosi Judit
vízhasználatban, mert ennek elmulasztása késıbb sokkal nagyobb
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
problémát (esetleg visszafordíthatatlan folyamatot okozhat) és anyagi
Clement Adrienne
ráfordítást jelenthet.
BME
A terveket a meglévı törekvések ellenére nagyon sokan nem ismerik.
Rákosi Judit
Rövidebb, átláthatóbb tájékoztatókra lenne szükség. Ha el is jut
Mozsgai Katalin
minden érdekelthez, megriadnak a terjedelmes anyagoktól, amelyek
ÖKO Zrt
tanulmányozására sokszor nincs idı. Célszerő lenne a Mérnöki Kamara Clement Adrienne
keretein belül a kreditpontos rendszerben, a kötelezı modul keretében BME
célirányos tájékoztatást adni az adott tervezési alegységekrıl is.
Célszerő lenne a tervezési alegységekhez tartozó települések nevét Rákosi Judit
táblázatosan feltüntetni az alegységi tervek elején, valamint a
Mozsgai Katalin
víztestek nevét és vízfolyások esetében a szakasz határokat (pl.
ÖKO Zrt
felsı szakasz, középsı szakasz, alsó szakasz) a térképeken jelölni
Clement Adrienne
kellene.
BME
Hasonló probléma, hogy a felszín alatti víztesteket tekintve az
Rákosi Judit
alegységek konzultációs anyagából nem derül ki, hogy a közüzemi
Mozsgai Katalin
vízellátás alapját képezı felszín alatti vízbázisok melyik
ÖKO Zrt
alegységben milyen arányban szerepelnek. Nehezen értelmezhetı, Clement Adrienne
hogy a „kitermelt éves vízmennyiség” kifejezés a felszíni és a felszín
BME
alatti vízbázis együttes használatát jelenti-e, vagy csak a rétegvízbázis
ivóvíz célú igénybe vételét kell az „ivóvíz” kategória alatt érteni.
Segítené a tervben való könnyebb eligazodást és az esetleges hibák
Rákosi Judit
feltárását a vízmő-üzemeltetı számára, ha egy táblázat tartalmazná, Mozsgai Katalin
hogy az egyes vízbázisok, vízmőkutak mely víztesthez tartoznak
ÖKO Zrt
(víztest neve, kódja).
Clement Adrienne
BME
Megítélésünk szerint a lakossági és az ipari-szolgáltatási vízigények Rákosi Judit
növekedésével 2015-ig nem kell számolni. Elég a 2004. évi mérték
Mozsgai Katalin
figyelembe vétele. A vízfogyasztás növekedésére a vízdíjak
ÖKO Zrt
emelkedése, a takarékos vízhasználatok térhódítása, a zöld
Clement Adrienne
mozgalmak kampányai és a Vízminıség-javító Program végrehajtása
BME
miatt sem kell gondolnunk.
Véleményünk szerint a meglévı monitoring rendszerek
Rákosi Judit
üzemeltetése országosan nem megfelelı, aminek elsıdleges oka a Mozsgai Katalin
mintavételek és elemzések finanszírozási problémája. A kiépítés
ÖKO Zrt
fejlesztése jogos igényként merülhet fel, de ugyanekkor az
Clement Adrienne
üzemeltetésre és a kapcsolódó költségekre is gondolni kell. A
BME
vízbázisvédelmi és mezıgazdasági monitoring rendszerek
összehangolása szükséges.
A Vízbázisvédelmi Program végrehajtása tapasztalataink szerint a
Rákosi Judit
tervezettnél nehezebb és több feladatot jelent. Számos helyen csak a
Mozsgai Katalin
diagnosztikai vizsgálatok fejezıdtek be, és még kevés a védıterületet
ÖKO Zrt
kijelölı határozat. Több sérülékeny vízbázisnál még el sem kezdıdtek a Clement Adrienne
feltáró munkálatok. Bizonytalan a szükséges intézkedések anyagi
BME
forrása. Véleményünk szerint nem elég a védıterületek vízikönyvi
nyilvántartásba vétele, szükségesnek tartjuk a földhivatali
nyilvántartásba vételt is.

Köszönjük
U

D

_

B

O,R,A 10
fejezet

C

A 1 fejezet

Lesz a tervnek egy publikus változata is, a Kéziratnak van konzultációs
anyaga
U

U

U

A települések leválogatása megoldható, 1-es fejezetbe beillesztjük. A
víztestek nevei többnyire tartalmazzák az alsó-felsı megnevezést, illetve
infot a szakasz határról. A nevek felírása kartografikai kérdés.

Van egy vízbázisonkénti táblázat (országos anyag 3-2 függeléke), amely
tartalmazza az érintett víztesteket és a kiemelt alegységet is, amelyikhez
tartozik. Ebben a táblázatban nem tényleges termelés, hanem védendı
termelés szerepel. A felszín alóli ivóvíz célú vízkivételeket az 5-2
függelék összefoglaló táblázata tartalmazza.

A

Van ilyen. Az Országos terv 3_2 függeléke
U

A

Egyetértünk. A Kéziratban két változattal számoltunk, az alacsony
változat a lakossági fajlagos fogyasztás szinten maradásával számol.
Megváltoztatzuk és valószínő változatként szerpeltetjük a stagnáló
fajlagos vízigénynel kalkuláló prognózist.

B

O,R,A 7.
fejezet

U

Valóban a diagnosztikai monitoring átadása üzemeltetésre rendezetlen
körülmények között zajlik (ÁFA igény, nincs aktiválva az eszköz a
KÖVIZIG-nél, a monitoring magántelkeken is lehet, nincs hozzáférés,
nem igazán VGT feladat a megoldás, de jelezzük a tervben a problémát

C

O

U

Egyetértünk.
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Vélemény
A felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében kérjük, hogy
vízbázis védıterületeken (külsı védıterület és hidrogeológiai
védıterület), illetve azok határterületein, területcsere és mővelésiág váltással az erdıterületek növelését és a szántóterületek
csökkentését támogassa és ösztönözze az állam. Bizonyított tény,
hogy erdıterületrıl lényegesen kisebb a diffúz nitrát (nem beszélve a
nehézfémekrıl) tápanyag, növényvédı szer és bakteriológiai
szennyezés.
Javasoljuk megvizsgálni, volna-e lehetıség a vízbázisok védelembe
helyezését a NATURA 2000 területek védelméhez hasonlóan
végrehajtani (az érintett ingatlanok helyrajzi számait Kormány rendelet
tartalmazza) vagy az elérési idıkön alapuló védıterületek kijelöléséig
„ideiglenes” védıterületeket megjelölni a vízjogi üzemeltetési
engedélyben (javaslat: belsı: 50 m, külsı: 100 m, hidrogeológiai: 500 m
vagy a VITUKI által megrajzolt vonal).
Javasoljuk szakmai továbbképzések szervezését, illetve gyakorlati
útmutató készítését a védıterületet kijelölı hatóság jogi és vizes
szakemberei számára, ugyanis nagyfokú bizonytalanság tapasztalható
közöttük a vízbázisvédelem területén. A különbözı Felügyelıségek
gyakorlata is gyökeresen eltér egymástól, országosan egységes
ügykezelés, jogértelmezés (végrehajtási rendelet) szükséges.
Problémát jelent, hogy a diagnosztikai dokumentációk tartalma elévül,
mire a hatóság eljut a határozathozatalig. Ilyen esetben az üzemeltetıt
terheli az aktualizálás költsége, akkor is, ha nem tehet az ügy
elhúzódásáról. A vízbázisok védelme érdekében sürgısen
változtatni szükséges a jelenlegi hatósági gyakorlaton.
Az átmenetileg üzemen kívüli vízbázisok, termelıkutak
biztonságba helyezésének és biztonságban tartásának kérdése
sem tisztázott. A tartalékkút státuszt a zöldhatóság nem fogadja el.
Véleményünk szerint ezeknek a kutaknak, vízbázisoknak a védelme is
indokolt a jövıbeli üzembe helyezés reményében.
Ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos további intézkedések közé
javasoljuk a védıterületi határozatok kiadását az évek óta
benyújtott kérelmekre, valamint a településrendezési- és fejlesztési, illetve hajózási tervek összehangolását az ivóvízbázis védelmi
követelményekkel.
A felszín alatti vizek mennyiségi és minıségi védelmét jelentené a
közüzemi vízellátáson kívüli ivóvíz kutak létesítésének szigorú
felülvizsgálata. Mindegyik dokumentációban szerepel, hogy nincsen
mennyiségi probléma a területen, azonban egyes gazdálkodó
szervezetek részére engedélyezett kutak okozhatnak helyi, a közüzemi
vízellátást érintı hatásokat. A vízigényeknek megfelelı kapacitás
általában rendelkezésre áll a szolgáltatóknál, a vízadó rétegek újabb
megcsapolása, esetleg a kutak szakszerőtlen üzemeltetése
veszélyeztetheti a felszín alatti vizek minıségét. A víztakarékosság
manapság szerintünk a lakosság részérıl már elıtérben van a
fogyasztói árak miatt. Javasoljuk, hogy meglévı, jól mőködı vízellátó
rendszer esetén (ahol a vízbázis jó minıségő, fölös kapacitása van) új,
nem a vízgazdálkodás érdekeit szolgáló vízkivételi mő létesítésére
a vízügyi felügyelıség ne adhasson engedélyt.
Fontosnak tartjuk a meglévı felszínalatti vízkivételekkel, vízkivételi
mővekkel való ésszerő és tudatos gazdálkodást, az ökológiai
vízigények pontos meghatározását és biztosítását.
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U

Egyetértünk. A mővelési ág- és mód váltással kapcsolatosan már most is
vannak javaslatoka VGT-ben. Hidrogeológiai védıterületet is kötelezıen
ingatlannyilvántartásba kell venni

C

O

C

O

Megvizsgáljuk annak lehetıségét, hogy a nitrátérzékeny területekre
vonatkozó szabályokon és támogatási rendszereken túl kötelezı
elıírásrendszer bevezetése reális-e
U

U

Egyetértünk.

B

O

U

Egyetértünk.

B

O

U

Egyetértünk.

B

O

U

Egyetértünk.

B

O

C

O

Ez egy megfontolandó kérdés. Ahol kockázatos a víztest, korlátos a
készlet, ott biztos nem szabad engedélyezni. Ahol ez nem áll fenn ott
közegészségügyi, üzemeltetési és gazdasági szempontok szerint lehetne
dönteni, de ez az engedélyezési eljárás gyökeres átalakítását jelenti

U

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
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Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Clement Adrienne
BME
A vízkészletjárulék rendszer továbbfejlesztése mellett, a készleteket Rákosi Judit
meghaladó vízigények kielégítésének korlátozására a hatósági
Mozsgai Katalin
ellenırzések fokozása szükséges, különösen az engedély nélküli
ÖKO Zrt
vízkivételek felderítése érdekében.
Clement Adrienne
BME
Az Ivóvízminıség-javító Program keretében a térségi és regionális
Rákosi Judit
rendszerek mellett, az úgynevezett kistérségi rendszerek
Mozsgai Katalin
létjogosultságát (üzemeltethetıség, gazdaságosság, hatékonyság) is ÖKO Zrt
célszerő megvizsgálni.
Clement Adrienne
BME
Az Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása csak az érintett
Rákosi Judit
önkormányzatokkal egyetértésben és azok közremőködésével
Mozsgai Katalin
lehet sikeres.
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
A teljes költség-megtérülés elvének átvitele a gyakorlatban a
Rákosi Judit
szolgáltatási díjak elkerülhetetlen emelését jelenti. A megvalósításhoz
Mozsgai Katalin
szükséges az állami díjtámogatási illetve szociális támogatási
ÖKO Zrt
rendszer összehangolása és újragondolása.
Clement Adrienne
BME
A vízfolyások karbantartása véleményünk szerint nagy
Rákosi Judit
jelentıségő, beleértve ebbe az anyagban nem szereplı kis
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
vízfolyásokat is, hiszen az ökológiai és kémiai minıséget nagyban
Clement Adrienne
befolyásolja a meder és környezetének állapota.
BME
Támogatjuk a vízfolyások parti sávjának puffersávvá történı
Rákosi Judit
átminısítését és kialakítását, illetve ezzel párhuzamosan a mővelési- Mozsgai Katalin
ág váltást (szántóból erdı). A megvalósítást a jogszabályi környezet
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
kialakítása mellett (feltételezett jogkövetı magatartással), pénzügyiBME
gazdasági ösztönzı rendszer kiépítésével látjuk megvalósíthatónak.
A felszíni vízbázisok döntı többsége partiszőréső, azaz a folyók parti
Rákosi Judit
sávján helyezkednek el. A meder felıli oldalon un. biológiai hártya
Mozsgai Katalin
alakul ki, amelynek megléte valamint a kellı kavicsvastagság
ÖKO Zrt
biztosítják, hogy kellı tartózkodási idı mellett a kitermelt víz
Clement Adrienne
természetes szőrése megtörténjen. A megfelelı minıségő ivóvíz
BME
termelése érdekében bármely vízfolyás medrét, parti sávját érintı
beavatkozás esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévı és
távlati vízbázisok védelmére. A közcélú ivóvízellátás biztosítása
érdekében csak olyan természetvédelmi célkitőzéseket és
megoldásokat tudunk közmő üzemeltetık érdekében támogatni,
amelyeknél a vízbázisvédelmi szempontokat figyelembe veszik. Pl.
vízbázis által érintett partszakaszon a zátonyok, holtágak kialakulása és
fennmaradása a termelt víz minıségének romlásával jár (vas, mangán,
ammónium), ami üzemeltetıi szempontból kedvezıtlen,
természetvédelmi szempontból viszont akár kedvezınek is ítélhetı.
Rákosi Judit
Jelentıs környezeti javulást lehetne elérni véleményünk szerint
viszonylag rövid idın belül az illegális tevékenységek felderítésével Mozsgai Katalin
és megszüntetésével. Érintené ez az illegális
ÖKO Zrt
szennyvízbevezetéseket, hulladéklerakókat, települési folyékony
Clement Adrienne
hulladék leürítı helyeket. Erısíteni kellene a Zöld kommandó
BME
tevékenységét civil szervezetek bevonásával, kiterjeszteni

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Egyetértünk
U

A

Egyetértünk.
U

B

O

D

_

Egyetértünk.
U

Egyetértünk.
U

A

Egyetértünk.
U

A

Egyetértünk.
U

A

Egyetértünk és megvizsgáljuk. Itt a természetvédelmi és az ivóvízbázisok
vízminıségi szempontjainak összehangolásáról van szó

U

B

O

B

O

Egyetértünk.
U
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Véleményezı
(név, szerv.)

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Véleménytétel
idıpontja

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

módja1

OT

OT

OT

OT

OT

Magyar Víziközmő
Szövetség

2009.10.12

OT

Magyar Víziközmő
Szövetség

2009.10.12

OT

Magyar Víziközmő
Szövetség

10-4. melléklet

2009.10.12

OT

Vélemény
ellenırzésüket az illegális szennyvízelhelyezések felderítésére is.
Kisebb állattartó telepek hatásvizsgálatra való kötelezése helyett
célszerőbbnek tartjuk a hatósági ellenırzés alapján történı
kötelezést (pl. zárt trágyatároló építésére), továbbá a teljesítés és a
mőködés ellenırzését. Hatásvizsgálat helyett egyszerőbb és
hatékonyabb módszert javasolunk kidolgozni a szennyezések
megszüntetésére, megakadályozására.
A támogatással megvalósított víziközmő beruházások esetében
valódi változatok kötelezı jellegő összehasonlítását javasoljuk
(akár kötelezı tartalmi elemekkel, pl.: technológiák, csıanyagok,
természet közeli tisztítás, szennyvízgyőjtés, -szállítás, …),
környezetvédelmi, üzemeltethetıségi és gazdaságossági szempontok
alapján (megkövetelt tisztítási fokozat-hatásfok, költség-haszon
elemzés, fenntarthatóság-pótlási költségek).
A szennyvíztisztító telepek elavult technológiájának korszerősítése
fontos, de nagyon költséges feladat. Mindenképpen érzékeny költséghaszon szemlélettel kell minden egyedi telepet és bebocsátást
felülvizsgálni, figyelembe véve az üzemeltetést is.
A nagyobb települések csatornázottsága az utóbbi idıben az EU
projekteknek köszönhetıen jelentısen javult. A 2000 LE alatti
települések esetében a program preferálja a természet közeli
megoldásokat a várhatóan alacsonyabb üzemeltetési költségük miatt.
Tapasztalat alapján a jelenlegi jogszabályi környezetben, a hazai
kommunális szennyvízminıséget (a vízfogyasztás jelentıs csökkenése
miatti töményedés) a természet közeli szennyvíztisztítók önmagukban
nem tudják az elıírt határértékre tisztítani. Kis települések esetében a
lakossági szennyvíz szabályozott összegyőjtését tartjuk a
gazdaságosabb megoldásnak. Ennek értelmében fontosnak tartjuk,
hogy egyedi szennyvízelhelyezést ne engedélyezzenek olyan
helyen, ahol közüzemi szennyvízcsatorna hálózat üzemel.
A zárt tárolók építése kapcsán nagy a szivárgás, elfolyás kockázata (a
tározók utólagos „kilyukasztása” gyakori). A vízbázisaink védelme
érdekében javasoljuk, hogy a termelıkutak teljes utánpótlódási
területén támogassák a belterületi, és ahol a mőszaki lehetıség
adott, a külterületi ingatlanok csatornahálózatra való rákötését.

A csatornázott településekre vonatkozóan mielıbb megoldandó
országos feladat a csatornára kötés jogszabályi kötelezésének
megalkotása. A talajterhelési díj jelenlegi mértéke nem ösztönöz a
rákötésre.

Válaszadó
(név, szerv.)
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME

Válasz módja2

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
A határértékek további szigorítását nem javasoljuk, de ahol ez
Rákosi Judit
szükséges, mindenütt legyen megállapítva határérték. A „szennyezı
Mozsgai Katalin
fizet" elv érvényesülése érdekében szükségesnek tartjuk a felszíni
ÖKO Zrt
vizek minıségének védelmét és a csatornabírság szabályozásának Clement Adrienne
korszerősítését, mivel a jelenlegi szabályozás mellett a
BME
csatornahasználók jelentıs része büntetlenül szennyezhet.
Fontosnak tartjuk a belterületi csapadékvíz rendezés kérdésének
Rákosi Judit
hatékony megoldását (törvényi szabályozását is), mert ez a jelen
Mozsgai Katalin
helyzetben erıteljesen kihat a szennyvíztisztító telepek üzemeltetésére ÖKO Zrt
(csapadékvíz és infiltráció okozta túlterhelés). Javasoljuk a
Clement Adrienne

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Egyetértünk.
U

B

O

B

O

Elfogadjuk, a tényleges beruházás elıkészítés, pályázatok
megvalsóíthatósági tanulmányában során ezeket, a jelenleginél jobban
kell megtenni (valós alternatíva).
U

Elfogadjuk, a szükséges intézkedésekre idıbeni derogációt lehet kérni
2021-ig, 2027-ig.
U

U

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME

Válasz

A

A természetközeliekre a befogadótól függıen lehetne kevésbé szigorú a
határérték, és azt is meg kell vizsgálni, hogy van-e alternatív befogadó
(pl. a területre kitenni, nyárfás elhelyezés, stb). Ha már üzemel a
csatorna a telek elıtt, akkor kell az egyedi megoldást tiltani, és a rákötést
szorgalmazni, illetve a rákötésre kötelezni. Az egyedi megoldás általános
tiltása ellentmond a jelenlegi szabályozásnak. Sıt bizonyos ritka
beépítéső településrészeknél nem lehet csatornázni.

C

U

A külsı védıterületen ez lehet elıírás, a hidrogeológiai védıterületeken
a szakszerő egyedi megoldások is elegendıek lehetnek, ha a vízbázis
diagnosztikai tanulmány nem tartalmaz ezzel ellentétes következtetést.
Az eredmény nyilván függ attól, hogy a védıterület hány %-át érinti
belterület és az milyen sőrőn lakott. Azzal egyet lehet érteni, hogy a sőrő
beépítéső zártkertek belterületként legyenek kezelve, vagyis az elıírások
és a támogatás is ugyanúgy vonatkozzon rájuk.

C

U

Egyetértünk

B

U

Megvizsgáljuk a jelzett problémát, ha aVGT-be illeszthetı megtesszük.

C

U

Az anyag ennek bizonyos vetületét tartalmazza, program kidolgozás,
VKI-val konform csapvíz levezetés (pl szőrımezık stb). Infiltrációt csak
akkor lehet kiküszöbölni ha mőszakilag jobb színvonalon épülnek a
csatornák (nem csak "elássák a csövet"). Ez lényeges kérdés de a VGT

D
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Válaszadó
(név, szerv.)

Vélemény

Válasz módja2

szennyvízelvezetı rendszereket terhelı idegen vizek szabályozott BME
módon történı befogadóba vezetése megoldásainak kidolgozását.

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

Magyar Víziközmő
Szövetség

VTOSZ

10-4. melléklet

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.12

2009.10.19

OT

OT

OT

OT

Nem értünk egyet a tervben szereplı javaslattal, miszerint az
élıvízbe vezetés alatt és felett a kibocsátó üzemeltessen
monitoringot, mert ez inkább állami feladat kellene, hogy legyen
(megfelelı laboratóriumi háttér, stb.)
Nem támogatjuk a kibocsátási határértékek szigorítását, de a
kibocsátási határértékek megállapításánál fokozottabban figyelembe
kellene venni a befogadó terhelhetıségét, az egyedi jellemzıket, és a
természet közeli szennyvíztisztítók elvárható tisztítási hatásfokát.
Az iszapelhelyezés egyre növekvı problémáját kiemeli a dokumentum.
A cél az iszap mezıgazdaságban vagy egyéb elhelyezı területen
történı hasznosítása. Ennek jelentıségét a mezıgazdasági ágazattal
történı szorosabb együttmőködéssel kell érvényre juttatni. Javasolt
olyan mezıgazdasági területek kijelölése, melyek felszín alatti vizeket
és ivóvízbázisokat nem veszélyeztetnek. Ezeken a helyeken
elsısorban energetikai célú, vagy táplálékláncba nem kerülı növények
termesztése (pl. energia főz/fő, nyárfa…) javallott: stabilizált
szennyvíziszap/komposzt kihelyezésével.
Egyetértünk a szabályozás, engedélyezési eljárás, intézményrendszer
fejlesztése és a díjak megállapításával kapcsolatos javaslatokkal.
Kiemelten fontosnak tartjuk az egyes hatósági jogszabályok
összehangolását. Egyetlen hatóság esetében is sajnos elıfordul, hogy
különbözı osztályok véleményei párhuzamosan elfutnak egymás
mellett és így elmarad az ügy komplex kezelése.
A Víziközmő Törvény megalkotása a korrekt víziközmő
szolgáltatás alapvetı feltétele.

OT

OT

OT

OT

Javasoljuk, hogy a hatósági döntéseket az érintettek elızetes
bevonásával, bürokrácia mentesen, gyorsan és országosan
egységes elvek alapján hozzanak a vízügyi hatóságok.

Összességében a tagszervezeteink szakemberei által átnézett tervek
átfogóak, érintenek minden lényeges területet. Azonban a tervezés
jelen fázisában még nem látjuk, hogy a megvalósításhoz milyen
finanszírozási rendszer fog kiépülni.
Általános elvként kellene alkalmazni a tervezett intézkedések
véglegesítése során, hogy a jogszabályi tilalmak és korlátozások
általános szintjét úgy kell meghatározni, hogy a támogatott, önkéntes
programokban egyáltalán meg lehessen fogalmazni teljesíthetı
többletvállalásokat. Ellenkezı esetben a hatóságilag kikényszeríthetı
elıírások ellenırizhetetlenné válnak, a támogatott programokban pedig
különösen nehéz lesz életszerő követelményeket támasztani. A
kölcsönös megfeleltetés kötelmi elıírásai ma is komoly szinvonalat
képviselnek - ha ezek betartásában sikerül megközelíteni az optimális
jogkövetı magatartást országos szinten, akkor minden bizonnyal

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

ebben nem tud segíteni. A csapadékvíz bevezetése is tiltott. Üzemeltetıi
kérdés az ellenırzés. A csapadékvíz elvezetés befogadót is védı
megoldása viszont szerepel az intézkedéseink között.

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME

Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Rákosi Judit
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
BME
Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

U

Jelenleg nincs ilyen szabályozás. A tervezett szabályozási módosítás
várhatóan tartalmazni fogja, hogy a víztestben is mérjenek a
szennyezık, de csak azokra fog vonatkozni, akiknek a kibocsátrásukat is
mérni kell.

A

U

Egyetértünk azzal, hogy a terhelhetıséget kell figyelembe venni a
határértékek megállapításánál. Egyes esetekben szigorítást jelent, egyes
esetekben enyhítést is jelenthet.

A

O

U

Egyetértünk.

B

O

U

Egyetértünk

A

U

Egyetértünk

B

U

Egyetértünk

A

U

Már most is szerepelnek a finanszírozási rendszerre vonatkozó
javaslatok. Ez a végleges tervben jobban ki lesz emelve.

B

O

U

A társulati szakmai fórumok felvetéseire a részletes választ az "FVM és
Társulati észrevételek és tervezıi válaszok" címő elıkészítı anyag
válaszolja meg. A VGT komplex finanszírozási javaslatot fogalmazott
meg a mezıgazdasági intézkedésekre, amely .vízvédelmi
zónarendszerek létrehozására vonatkozó szabályok kidolgozását
fogalmazza meg, amely egyaránt tartalmazza a kijelölést, a kötelezı
szabályokat és önkéntesen vállalható feladatokat, jó gyakorlat
meghatározását, kapcsolódó támogatási rendszer kialakítását.A javasolt
általános elv bekerült az intézkedési programba, illetve a mezıgazdasági
háttéranyag részletesen tartalmazza a javasolható kötelezı és önkéntes

A

O,8
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

számos vízminıségi és ökológiai probléma megoldódik.

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

10-4. melléklet

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

OT

Elsıdleges cél a jelenleg hatályos jogszabályok következetes
végrehajtása, az ellenırzés, a felügyelet mőködtetése és a
szankcionálás következetes – kivétel mentes - alkalmazása. Általános
elvként megfogalmazható, hogy – ahol lehetséges - a jó és elégséges
szabályozások betartását kell erısíteni, nem pedig - ezek kiváltására
- további be nem tartott, tartható intézkedéseket hozni.

OT

A VKI végrehajtásáért a Magyar Kormány a felelıs, azért az
intézkedések jóváhagyása és bevezetése csak akkor lehet
eredményes, ha legalább Kormány szintő jogszabály rendeli el. Az
önkormányzatoknak is jelentıs feladatot adnak a tervezett
intézkedések, ezért megfontolandó a törvényi szintő jóváhagyás

OT

A VKI-VGT megvalósításától függetlenül is fontos, és a VGT
megvalósítása során elkerülhetetlen lesz a különbözı célú és
lehatárolású tervek elıírásainak és összhangjának megteremtése.

OT

A vizet, mint létfontosságú környezeti elemet az EU kiemeli és
iránymutatást, munkaprogramot fogadott el pl. a vízgazdálkodás
mezıgazdasági integrációjára, vagy a vízhiány és szárazság
kezelésére, amelyekrıl azonban kevesen tudnak, még kevesebben
foglalkoznak vele.

OT

A gazdasági elemzésekbıl hiányzik az arányosság vizsgálata, hogy az
egyes intézkedések költsége, a költségviselık terhelhetısége, azaz a
beavatkozás hatásai milyen arányban állnak egymással.

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK
Tahy Ágnes
VKKI
Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK
Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK
Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

U

Válasz
elıírások szintjét, amelyek az FVM-mel leegyeztetve került
megfogalmazásra.
A VGT a hatósági munka erısítésével (KvVM, önkormányzatok,
MGSZH), a megfelelı szankció és ösztönzı rendszerekkel foglalkozik.
További fontos feladat a világos és egyértelmő hatósági jogkörök
tisztázása. Az MGSZH jövıbeni szerepére pl. a kötelezı elıírások
hatékonyabb ellenırzésére javaslatot kell kidolgozni Ugyanakkor a
jelenlegi szabályozás sok esetben nem elégséges a VKI céljainak
megvalósítására, ezért szabályozási módosításokat is javasolunk.

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

D

U

Egyetértünk, a KvVM tervei szerint a miniszteri kihirdetést követıen
kormányhatározattal jelölik ki a különbözı intézkedés végrehajtásáért
felelıs tárcákat, illetve a módosítandó kormány, vagy miniszteri
rendeleteket.

U

Egyetértünk, erre vonatkozóan javaslatot teszünk (2012-ig végrehajtandó
feladatok az intézkedések beindításával kapcsolatban).

B

U

A VGT számos intézkedést tartalmaz, ami e témákkal foglalkozik, ilyen a
területi agrárintézkedési csomag, aminek a Kézirathoz képest
továbbfejlesztett változatát a melléklet mutatja be. Nyitottak vagyunk a
téma továbbfejlesztésére. Az EU mezıgazdasággal és VKI-val
kapcsolatos harmonizációs törekvéseinek ismeretében és
ismertetésében az agrár tárcának is fontos (kiemelkedı) a szerepe

C

O

U

Egyetértünk, hogy az intézkedéseket az érintettek terhelhetıségének
figyelembevételével kell ütemezni. Maga VKI lehetıséget ad a célok
idıbeni mentességére a fizetıképesség figyelembe vételével, tehát a
2015. évi céldátum helyett a 2021, vagy 2027 alkalmazására. Az
agrárszférában az érintettek megfelelı kompenzációhoz és
támogatáshoz jutnak.

C

O

C

O

OT

A szükségesnél biztosan kevesebb forrás ágazati konfliktusokhoz
vezet, a prioritási viták biztosan a politikai és gazdasági
érdekcsoportok beavatkozását eredményezik, amelyet csak a szakmai
alapon megfogalmazott sorrend kidolgozásával lehet megelızni. Ennek
módszertani kidolgozásához valamennyi érintett szakterület egységes
szakmai állásfoglalása szükséges.

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

U

OT

Az intézkedések jóváhagyását elfogadását, cselekvési programnak,
valódi, kézzel fogható megvalósításnak kell követnie, de ennek
realitása, folyamata, tervezhetısége nem látható, és a jogszabályi,
szabályozási háttér átalakítási nehézségei miatt is nehezen remélhetı.

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME

U

A terv tartalmazza azon intézkedések költségbecslését (nemcsak
fejlesztés, hanem mőködtetés) 2015, 2021, 2027-ig, amelyek állami/EU
forrásokat igényelnek. (Ilyenek alapvetıen a mezıgazdasági
intézkedések, a szennyvizes intézkedések, a hidromorfológiai
intézkedések és az egyedi természetvédelmi intézkedések). A
költségbecslés és a finanszírozási forrástervezés a 2015-ig tervezett
intézkedéseknél részletesen be lesz mutatva. A késıbbi idıszakokra
becsült költségek és javasolt támogatási formák pedig várhatóan a 20142020 közötti új költségvetési ciklus tervezésének alapjául szolgálnak
majd. A terv viszont nem tartalmaz költségbecslést azokra az
intézkedésekre (fıként szabályozás), amelyekhez az érintettek
alkalmazkodnak és ezt saját forrásból finanszírozzák a szennyezı fizet
elv, vagy a felhasználó fizet elv alapján.
Az VKI országos terve a kereteket tartalmazza, amelyeket az egyes
víztestek esetében alkalmazni kell a helyi adottságok ismeretében.
Emiatt sem tartalmaz részletes, egyes területekre vonatkozó költségeket.
Másrészt a megvalósítás költsége nagy mértékben függ attól, hogy az
egyes konkrét területeken milyen mértékben és ütemben zajlik le a
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Ungvári Gábor
REKK

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

VTOSZ

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

2009.10.19

OT

Nem jelenik meg még igényként sem, hogy az intézkedések alapján
megtervezett és megvalósított beavatkozásokat milyen funkciómegırzés és monitoring stabilitás követi. A jó állapot elérése mellett
annak fenntartását is biztosítani kell, ennek garanciáit is ki kell dolgozni.
Jó állapot fenntartása i- a mővek fenntartásával, de a mezıgazdasági
mőveléshez szükséges.

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

A jóváhagyás folyamatának társadalmasítása (mi történik a
véleményekkel, ki dönt a javaslatokról, ki dönt arról, hogy mi kerül be a
tervekbe, miként válaszolnak a véleményekre) éppoly fontos, mint
maga a terv.

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

területhasználat ésszerősítése (a VKI szempontok figyelembevételével).
Ez befolyásolja a területi vízgazdálkodás által nyújtott szolgáltatások
kiterjedtségét, így költségét is. Az „átfogó intézkedések” a megvalósítás
módjára is (intézkedések beindítása 2012-ig) ki fognak térni a terv végsı
változatában. Az „átfogó intézkedések” részletes jogszabályi javaslatokat
és hatósági munka fejlesztésére vonatkozó javaslatokat is tartalmaznak,
ezek költségigényét is megbecsüli. A
A felvetett intézkedésekkel a VGT foglalkozik, az intézkedések kitérnek a
vízfolyások és állóvizek fenntartási feladataira is, illetve a
költségmegtérülés is szolgálja a fenntartási tevékenységekhez
szükséges források biztosítását. A monitoring fejlesztés a VKI szerves
része, fontos intézkedése. Az állami feladatok fenntartási igényei és
költségek bemutatásra kerülnek a tervbe, azzal, hogy ezek
finanszírozásáról a hazai központi költségvetésnek kell gondoskodni. A
társulati kezeléső a belvíz-elvezetı rendszerek esetében a fejlesztések
finanszírozásában (hasonlóan a mőködtetéshez, fenntartáshoz) államnak
a közérdek mértékéig kell szerepet vállalnia (a többit érdekeltségi
hozzájárulásból kell biztosítani).

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

A

U

Egyetértünk, a társadalmi bevonás folyamata rendkívül fontos. Ezért a
projekt keretén belül folytak alegységi, tematikus fórumok, írásbeli
észrevételek, szakmai egyeztetések és a végsı javaslat a különbözı
szintő vízgazdálkodási tanácsok kezében van. A társadalom véleménye
és azok elfogadása része lesz a tervnek, azok megfelelıen
dokumentálásra kerülnek (10. fejezet és mellékletei)

A

OT

A puffersáv kidolgozása és alkalmazása rendkívül fontos javaslat, de
csak akkor van értelme, ha vonzóvá és alkalmazhatóvá tudjuk tenni, ha
a gazdálkodókkal is el lehet fogadtatni, és kompenzációval ellátott
intézkedéssel kiegészítve lehet megtervezni.

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

U

A puffersávok létrehozását különbözı módszerekkel lehet biztosítani. A
gazdálkodás rendszerébe illesztve, a hozzáférhetı agrár kifizetések
felhasználásával (önkéntes ösztönzés), esetleg kisajátítással, vagy az
állami földterületek (csere) felhasználásával (fıként keskeny, sok
tulajdonost érintı hullámterek esetén). Elsısorban az agrártámogatások
rendszerét tartjuk megvalósíthatónak (a részletes szabályok kidolgozása
a közeljövı feladata). Ezt támasztja alá az a pénzügyi szempont is, hogy
a célok megvalósításának az uniós források ésszerő felhasználása az
egyetlen reálisan szóbajöhetı forrása. A többi megoldás általában
nagyobb költséget jelent, de a tervben szerepeltetni fogjuk.

C

OT

A terv erısen fımő szemlélető, nem tartalmazza - sok esetben - még
az útmutatók szerinti víztesteket sem, ha azok nem központi
kezelésőek. Nem láthatók az ország jellegzetességébıl fakadó egyedi
kezelési igények sem, néha azt érezheti az olvasó, hogy általános
nemzetközi vélekedés, vagy követelmény kielégítésére tervezünk

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

U

A terv nemcsak a fımővekre vonatkozik, az intézkedések érintik a többi
mővet is.

E

OT

VTOSZ

2009.10.19

OT

Az állami tulajdonban és megfelelı helyen lévı f6ldterületek közcélú,
vagy cseref6ldként való használatával lehetne számos problémát
rendezni (pl. vízvisszatartás, tározó-program, puffersáv, stb).

Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

VTOSZ

2009.10.19

OT

A javasolt intézkedések hatékonysága kistérségi szinten fog eldılni, az

Mozsgai Katalin

10-4. melléklet

U

Válasz

U

U

Válasz: lásd fent. A gazdálkodás rendszerébe illesztve, a hozzáférhetı
agrár kifizetések felhasználásával (önkéntes ösztönzés), esetleg
kisajátítással, vagy az állami földterületek (csere) felhasználásával
(fıként keskeny, sok tulajdonost érintı hullámterek esetén). Elsısorban
az agrártámogatások rendszerét tartjuk megvalósíthatónak (a részletes
szabályok kidolgozása a közeljövı feladata). Ezt támasztja alá az a
pénzügyi szempont is, hogy a célok megvalósításának az uniós források
ésszerő felhasználása az egyetlen reálisan szóbajöhetı forrása. A többi
megoldás általában nagyobb költséget jelent, de a tervben szerepeltetni
fogjuk.
Egyetértünk. A VGT egy koncepcionális terv, a 2015-ig megvalósítandó
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény
országos szabályozás fontos, de csak a helyi döntések és elfogadtatás
vezethet eredményre.

VTOSZ

2009.10.19

OT

A finanszírozás szempontjából döntı lesz, az állami szerepvállalás
meghatározása, hogy az állam éreztesse a gazdálkodókkal, hogy az
önkéntesség elvárása mellett megtesz mindent a jó állapot eléréséhez.

Válaszadó
(név, szerv.)
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK
Mozsgai Katalin
Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Simonffy Zoltán
BME
Ungvári Gábor
REKK

Válasz módja2

U

2009.11.04

OT

A „csıvégi” szemlélet helyett, a jövıben vízkörforgás szemlélető
komplex vízvédelem szükséges, amely a rendszerökológiai erıforrásgazdálkodást is megvalósítja.

Szilágyi Ferenc
BME

U

Balogh Judit Anikó
Fauna Alapítvány

2009.11.04

OT

Kerüljön be a VKI-ba a források számbavétele és védelme.

Szilágyi Ferenc
BME

U

Balogh Judit Anikó
Fauna Alapítvány

2009.11.04

OT

Az interkalibrálás lehetséges torzító hatásait kutatni kellene.

Szilágyi Ferenc
BME

U

OT

A kémiai méréseket végzı automata monitoring-hálózat, valamint az
ökológiai és mőholdas megfigyelések összegzése adna
biztonságosabb támpontot a hazai és nemzetközi vízszennyezések
megelızésére, illetve a „szennyezı fizet”-elv érvényesítésére.

Szilágyi Ferenc
BME

U

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Kiss Gábor
Csongrád megyei Agrárkamara

Kiss Gábor
Csongrád megyei Agrárkamara

10-4. melléklet

2009.11.04

2009.11.13

2009.11.13

OT

OT

Az agrárkamara az eddigiekben is részt vett tervezési dokumentációk,
jogszabályok véleményezési munkáiban, ám javaslatai kevéssé találtak
meghallgatásra. Ezért javasoljuk, hogy az agrárkamara a jövıbeni
jogszabályalkotásban megkerülhetetlen tényezıvé, „döntéshozóvá”
váljon. Az agrárkamarának, mint szakmai szervezetnek
politikamentesnek, politikán felül állónak kell lennie. A közvéleményt be
kell vonni a döntés – elıkészítés folyamatába a szakmai szervezeteken
keresztül, és a szakmai véleményeket kommunikálni kell a társadalom
felé.
Az elmúlt években az állam szinte teljes mértékben kivonult a
vízgazdálkodási feladatokból. Ezt a tendenciát meg kell fordítani, mivel
a vízgazdálkodás közügy, állami feladat. Az államnak nem kizárólag a
finanszírozási hátteret kell megteremtenie, de egyéb módokon is
hathatós támogatást kell nyújtania a vízgazdálkodási feladatok
ellátásához, a fejlesztések végrehajtásához. Különösen fontos a
pályázati kiírások ésszerősítése, a felesleges adminisztratív elıírások
csökkentése; az állami cégek, hatóságok mőködésének ügyfélbaráttá

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

intézkedések végrehajtásának elıkészítését (jogi szabályozás,
támogatási rendszerek átalakítása) 2012-ig kell elvégezni. Ennek alapján
a konkrét megoldások 2012-2015 között helyi szinten alakulnak ki. 2015ben a Terv felülvizsgálatra kerül. Sok helyen a megvalósításra csak a
terv második vagy harmadik ciklusában kerül sor.

Balogh Judit Anikó
Fauna Alapítvány

Balogh Judit Anikó
Fauna Alapítvány

Válasz

U

Igen, az államnak egyértelmő és határozott iránymutatást kell adnia. A
javaslataink is ebben a szellemben készültek.

Alapjában véve egyetértünk a komplex szemlélettel, ehhez azonban
másfajta adatok és adatbázisok kialakítására van szükség - ehhez idı
kell. A csıvégi szabályozás helyett már jelenleg is a terhelhetıség
figyelembe vétele történik, illetve történni fog a közeljövıben. Ez még a
víz körforgást nem veszi teljes mértékig figyelembe, de legalább az
azonos befogadóba történı bevezetéseket annak terhelhetısége alapján
szabályozza.
A források önmagukban nem víztestek, viszont ex lege védett területek.
A védettség okán részvételük a VKI-ban, és védelmük is indokolt - a
természetvédelmen belül.
Amennyiben jól értjük a felvetést, azt kellene elkerülni, hogy más
országok más körülményei között kifejlesztett mintavételi, mérési és
adatfeldolgozási (minısítési) módszereket vegyünk át, amelyek nem
mőködnek jól hazai körülmények között. Ezt szeretnénk is elkerülni, ezért
fejlesztettük ki a hazai feltételeinre vonatkozó biológiai és biológiától
függı kémiai minısítı rendszereinket.
Természetesen jó volna, ha a légszennyezettséget mérı, értékelı és
tájékoztató rendszerhez hasonló mőködne a vízügyés a vízi
környezetvédelem (netán a természetvédelem) területén is. Ehhez
jelenleg nincsenek meg a megfelelı szervezeti feltételek és az egységes
adatbázis, a hozzá tartozó értkelı és tájékoztató szoftverekkel együtt.
Ennek GIs alapon kellene mőködnie és a távérzékelés adta
lehetıségeket is ki kellene használni.

Egyetértünk

Egyetértünk. A terv részletes javaslatokat tartalmaz a jövıbeni
pályázatokkal, a hatósági munka fejlesztésével és a szükséges
jogszabályokkal kapcsolatban kapcsolatban. E feladatok elvégzésére 3
év elıkészítési idı áll még 2012-ig rendelkezésre.
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Véleményezı
(név, szerv.)

Kiss Gábor
Csongrád megyei Agrárkamara

Véleménytétel
idıpontja

2009.11.14

módja1

OT

Vélemény
történı fejlesztése, pénzügyi hátterének megteremtése; gyakorlatias,
felesleges adminisztrációs elıírásoktól mentes jogszabályok
megalkotása.
Létfontosságú a csatornahálózatok kezelésének egy kézbe adása
(Társulatok), vagy olyan szabályozások alkotása, mely lehetıvé teszi a
„gyors reagálású”, hatékony közös üzemeltetést (kettıs mőködéső
csatornák belvíz – öntözés, árvíz védekezési feladatainak Vízügyi
Igazgatóságok, az öntözési szolgáltatások végrehajtásának Társulatok
általi összehangolt megvalósítása). Egy, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztı Zrt.-hez hasonló szervezetet szükséges létrehozni, aki
országos rálátással, de a helyi szakmai szempontok, érdekek
figyelembevételével tudja összefogni, összehangolni a vízgazdálkodási
fejlesztéseket.
A tervezési anyag a vízminıségi problémák jelentıs részéért a
mezıgazdaságot teszi felelıssé. Ez rendkívül téves feltételezés, mivel
pl. a nitrát esetében, míg a magyar mezıgazdaság átlagosan 55 kg/ha
N hatóanyagot használ fel, addig Nyugat – Európában 300 kg/ha-nyit,
szemben a 170 kg/ha N-hatóanyag elıírással. Ezzel párhuzamosan a
magyar állatállomány fokozatosan csökken, egyre kevésbé szennyezi a
környezetet, és a növényvédıszer – felhasználás is lényegesen
kevesebb, mint Nyugat – Európában.

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz

U

A Terv foglalkozik a területi vízgazdálkodás és a VKI kapcsolatával, a
jelzett tulajdoni és szervezeti elkülönültséggel, finanszírozási
problémákkal. Ugyanakkor a Víz Keretirányelv a területi vízgazdálkodás
problémáinak feltárásában egy szempontrendszer, ami segítséget ad a
területi vízgazdálkodás által nyújtott szolgáltatások és finanszírozási
hátterük tisztázására. A VKI megvalósítása a területi vízgazdálkodás
jelenlegi helyzetében lényegében a jótékony külsı kényszert jelenti olyan
kérdések eldöntésére, amelyeket a szolgáltatás megújításához
egyébként is meg kell válaszolni.

C

Clement Adrienne
BME

U

A terhelés csökkenése átlagosan igaz, bár az utóbbi években növekedés
tapsztalható, de attól mindkét irányban jelentıs eltérések vannak, ezért
lokálisan van szennyezés! Ezt igazolják a talajvíz nitrát adatai is.
Általánosságban a tápanyag bevitel további korlátozására vonatkozóan a
VGT nem tartalmaz intézkedést. Az intézkedések csak azokra a
területekre vonatkoznak, ahol a víztest már jelenleg is kockázatos (nem
éri el a jó állapotot).

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Ez túl általános megállapítás. Biztos, hogy érdekegyeztetés nélkül
érhetık el a célok.

E

U

A Terv megfogalmaz egy javaslatot a területhasználati alkalmazkodást
segítı kvóta rendszerre, amely a legkisebb gazdasági áldozattal járó
ágazati alkalmazkodáshoz szükséges információk elıállítását és
alkalmazását szolgálja.

C

A javaslatunk szerint fontos a forráselosztásban fontos szerepe lesz a
regionális szintnek

C

Egyetértünk. Szükség van a forráskoordinációra.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Kiss Gábor
Csongrád megyei Agrárkamara

2009.11.13

OT

Kiss Gábor
Csongrád megyei Agrárkamara

2009.11.13

OT

Fontos, hogy az országos döntések meghozatalakor, a helyi érdekek is
fokozottan érvényesüljenek.

2009.11.13

OT

Javasoljuk a vízgyőjtı – területenként történı állandó zöldfelületek
mértékének („zöldfelület – kvóta”) helyi – régiós szintő –
meghatározását. Ennek végrehajtásához állami segítségnyújtás
szükséges, melynek formája lehet területcsere, területvásárlás,
kisajátítás, stb.

Ungvári Gábor
REKK

2009.11.13

OT

A fejlesztésekhez szükséges források elosztását helyi (regionális)
szinten kell meghatározni.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Egy víztestre vonatkozóan beavatkozások, fejlesztések idıben és
térben összehangoltan kell, hogy megvalósuljanak.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
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10-4. melléklet

Termálkérdésben a Dr. Sólyom László, Elnök Úr által alá nem írt
(„visszadobott”) törvényt újra az országgyőlés elé kell vinni. Tiszta
viszonyokat kell teremteni annak figyelembe vételével, hogy
amennyiben az energetikai célú termálvíz – felhasználást kötelezıen,
kivétel nélkül sújtják a visszasajtolás kötelezettségével, az a
termálvízzel főtı kertészetek tönkremenését fogja eredményezni.
A Homokhátságon a felszín alatti vizek felhasználásának tiltásával
párhuzamosan meg kell oldani a felszíni vizek odavezetését, ennek
infrastruktúrájának megteremtését.
Rendkívüli figyelmet kell fordítani az öntözött területek mértékének
növelésére, az öntözés fejlesztésére. Ehhez szükség van a támogatási
rendszer stabilitására, kiszámíthatóságára, a szétaprózódott
birtokszerkezetbıl adódó problémák megoldására (egyeztetések, közös
fejlesztések kivitelezhetetlensége), a hatóságok ügyfélbarát
hozzáállására, az öntözés költségeinek racionalizásálára („megérje

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

U
U

Szilágyi Ferenc
BME

U

Szilágyi Ferenc
BME

U

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyensúlyt kellene teremteni, kompromisszumos megoldásra kellene
jutni e régóta vitatott kérdésben. Egyfelıl a felszín alatti vízadóba történı
visszasajtolást támogatni kell, ahol ez lehetséges. Ugyanakkor megfelelı körülmények fennállása esetén - a visszasajtolási
kötelezettséget felül kellene vizsgálni. Másrészrıl viszont a termálvíz
felhasználóknak is minden lehetséges megoldást fel kellene használni a
befogadó hıterhelésének, és egyéb szennyezıanyag terhelésének
csökkentésére. Mindenkinek megvan tehát e kérdésben a maga feladata.
Idıközben új jogi szabályozás lépett életbe.
Egyetértünk. A Homokhátság kérdésköre nagyobb hangsúlyt kell, kapjon
a jövıben, különös tekintettel az éghajlat-ingadozás erısödésére. A VKI
egyik fı célja az aszályok hatásainak csökkentése is.
A VGT az öntözéssel kapcsolatban azokat a keretfeltételeket
(vízminıségi, vízkészletgazdálkodási) határozza meg, amelyek között az
öntözési szolgáltatás megvalósulhat. Ezen kívül megfogalmazza
költségmegtérülés elvének alkalmazását a díjpolitikában. Egyetértünk
azzal, hogy szükséges az öntözési költségek racionalizálása és
egységes költségkalkulációs séma alkalmazása.
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Vélemény
öntözni!”)
A vízvisszatartás és a vízkészletekkel való mennyiségi gazdálkodás a
VKI fı célkitőzései közé tartoznak. Ezeket a célokat különösen
indokolttá teszik a szélsıségessé váló idıjárási viszonyok és vízjárások
(árvizek, belvizek és aszályok váltakozása). A jelenlegi, vizek gyors
levezetését szorgalmazó rendszert tehát idıszerő felváltani a vizek
visszatartásával, ahogyan az anyag erre sok helyen utal is. Ennek az
újszerő szemléletnek hazánkban a Tisza folyóra kidolgozott Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztése (VTT) program lett volna a kerete, esélye. A
Tisza részvízgyőjtı VGT foglalkozik is a VTT-vel, ám megállapításai,
utalásai idejétmúltak, illetve helytelenek, míg az országos terv még kis
terjedelemben sem tárgyalja a VTT-t. A Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése program nem érte el eredeti komplex célkitőzéseit,
aminek az országos vízgyőjtı gazdálkodási tervezés szempontjából az
üzenete, hogy hazánkban ma nincs a vízvisszatartásra és a folyók
menti tájhasználat váltásra szándék a szakmai vezetés (FVM, KvVM)
részérıl. Meggyızıdésünk, hogy egy ilyen koncepció és helyes
gyakorlat elindítását nem a gazdálkodóktól kell várni. Ezt – ha a
jelentıségét belátja – az illetékes szaktárcáknak kell kezdeményeznie,
mellé téve mindazt az ösztönzést, segítséget és népszerősítést, amit
egy tájhasználat váltás megkövetel.
A 9. pont ’Kapcsolódó programok és tervek’ fejezet úgy fogalmaz (354.
oldal), hogy „folytatódik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének
megvalósítása”, holott a VTT program eredeti szakmai tartalmával ma
már nem létezik.
Az eredetileg elfogadott szakmai tartalom alatt a 1107/2003 (11.05)
Kormány határozatot és az annak hátteréül szolgáló, a VÁTI Kht. által
készített szakmai programot értjük. A VTT ugyanakkor mára elvesztette
eredeti komplexitását, árvízvédelmi programmá egyszerősödött.
Tekintve, hogy a VTT a tájhasználat váltás és vízvisszatartás egyik
legjelentısebb hazai példája lehetett volna, ezért ezt a lényeges
változást az országos VGT-ben szerintünk alapvetı fontosságú
kitárgyalni, hiszen az így elszalasztott lehetıség nem mindennapi.
Szintén a 9. fejezetben a terv úgy utal a VTT-re, mintha az aszály
problémája kezelésének egyik fontos eszköze volna (360. oldal). A
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program ma már csupán
árvízvédelmi program, ezért nem illene számba venni az aszály
enyhítése kapcsán.
A VTT program jelenleg nélkülözi a komplexitást, különösen a
tájhasználat váltásra annak idején 2003-ban javasolt program elemeket.
A tájhasználat váltás nem indult el, sıt még az arra irányuló törekvések
is elakadtak évekkel ezelıtt. Ahogyan alább arra kitérünk, jelenleg
éppen az eredeti célkitőzésekkel ellentétes értelmő törvénymódosítás
(2004. évi LXVII. törvény) van elıkészítés alatt.
Az országos terv több pontban, és intézkedések szintjén is foglalkozik a
vízvisszatartással, ami helyes, és ma véleményünk szerint szakmai
minimum. Érthetetlen tehát, hogy miért nem tesz említést egy országos
program (a VTT) kudarcáról azzal kapcsolatban, hogy ártéri öblözet
szinten elindítson szabályozott vízkivezetésre és vízvisszatartásra
épülı tájhasználatot.
A VTT hivatkozása az országos VGT-ben ezért kiegészítést kíván,
számot adva a valóságról, az eredeti célkitőzésekkel ellentétes jelenlegi
tendenciákról, és ennek ismeretében a javasolt, VKI által megkívánt

Válaszadó
(név, szerv.)

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

Válasz módja2

U

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Válasz

Az intézkedések közé bekerült a VTT-ben is alkalmazni kívánt,
fokgazdálkodásszerő mentett oldali vízkivezetés megoldása: HA1:
Árterek helyreállítása töltések elbontásával, áthelyezésével, illetve
mentett oldali vízkivezetéssel. A VTT jelenlegi 8.8 fejezetben lévı
leírása tartalmazza - hiszen ez a VKI-hoz való kapcsolódása is- a
felvetett megközelítést: Alapgondolata az, hogy a környezettel
harmóniában lévı és a mezıgazdaságból élık számára megfelelı
jövedelmet biztosító agrárgazdálkodás kialakításához (amely a jelen
társadalmi-gazdasági helyzetben egymással szemben álló törekvések),
szabályozott vízkivezetéssel olyan kultúrnövények élıhelyét kell
megteremtenünk, melyekre egész gazdasági vertikumot építhetünk.

A most kialakítás alatt lévı tározók is alkalmasak lesznek
tájgazdálkodásra miután egyrészt megteremtik bevezetı mőtárgynál a
tájgazdálkodási célú vízbevezetés lehetıségét, másrészt bizonyos
közvetett lépésekkel is támogatjuk ennek kialakíthatóságát. A
csatornarendszer rendbetétele ugyan elsısorban a kivezethetıséget
szolgálja, de tájgazdálkodási igény esetén ahhoz is segítséget nyújt. Az
anyagnyerıhelyeket is úgy kívánják kialakítani (pl. rézső), hogy azoknak
a késıbbiekben vizesélıhely funkciója is lehessen. Hogy lesz-e
tájgazdálkodás a területen vagy sem, hogy a késıbbi támogatási
lehetıségeket az ott gazdálkodó kihasználják vagy sem jelenleg nem
lehet megítélni, de a VKI-ban az eredeti célrendszerrel - hiszen ezt senki
nem változtatta meg - való szerepeltetése erısíti és bizonyos fokig
kényszerré is teszi ilyen rendszerek további kialakítását. A KEOP 20092010-re vonatkozó célprogramjai közé bekerült a tájgazdálkodást
megalapozó viziinfrastruktúra megvalósítására vonatkozó program is,
ami alapján az elızetes megvalósíthatósági tanulmányban szereplı
fejlesztések támogathatók lesznek.
Kapcsolódva az elızekhez most már a mezıgazdasági támogatások
alakítása a kulcskérdés, ehhez pedig a VGT segítséget adhat, a
szabályozási ffeladatok tartalmát illetıen.

Teszünk a VGT-ben ilyen jellegő kiegészítéseket.
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Vélemény
korrekcióról, intézkedésekrıl.
Eddig a cigándi árvízi vésztározó készült el olyan formában, hogy
ahhoz kapcsolódik egy tájgazdálkodási mintaterület, valamint a tározó
kialakítása lehetıvé teszi a rendszeres, évenkénti vízkivezetést a
vésztározó funkción felül. Ezen felül készülnek a beregi vésztározó
tervei, melyek szintén tartalmazzák a rendszeres vízkivezetést lehetıvé
tevı mőtárgyakat.
Ezekben az egykor víz járta, Tisza menti ártéri öblözetekben fontos lett
volna kellı támogatás, elıkészítés, népszerősítés és képzés mellett
valóban elérni a minél teljesebb tájhasználat váltást. Az „ártér
reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel” beépítése a VTT program
egyik jelentıs szemléletbeli váltása volt. Mára azonban látszik, hogy a
gazdálkodók nem kapták meg azt a támogatást, tájékoztatást és
szemléletformálást, ami ehhez a tájhasználat váltáshoz szükséges lett
volna. Ennek legfontosabb oka tapasztalataink alapján a Földmővelési
és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) hozzáállása az újjáélesztett
(VTT) árterek tájhasználat váltásának kérdéséhez. A minisztérium nem
tett lépéseket annak érdekében, hogy a tájhasználat váltáshoz kedvet
csináljon az érintett területeken.
Az ártéri tájgazdálkodás ügye tehát rosszul áll hazánkban, ezt fontos
volna megemlíteni, hiszen egy fontos lehetıséget szalasztunk el, amely
a VKI szempontjából is pótolhatatlan.
Kérdéses, hogy az árvízi víztöbbletek szabályozott kivezetése és
visszatartása nélkül megvalósítható-e hazánkban a készletekkel való
kívánatos mennyiségi gazdálkodás, a folyók menti kistájak jó ökológiai
állapotának megırzése és a mezıgazdaság vízhiányának kezelése.
Javasoljuk ezért, hogy az országos VGT térjen ki erre a problémára és
tegyen határozott javaslatot a VTT eredeti, 2003-ban tervezett komplex
megvalósítására, a Tisza menti árterek újjáélesztésére szabályozott
vízkivezetéssel.
Az anyag szemlélete is tükrözi azt a felismerést, hogy a védett területek
védelme nehezen biztosítható az azokat körülvevı és azokra hatással
levı mezıgazdasági területek megfelelı, természetközeli használata
nélkül. A mezıgazdaság környezeti terhelésének csökkentése
természetesen a vizeink jó állapotának is egyik alapfeltétele. A
tájhasználat, illetve mővelési ág váltás ezért vizeink minıségének és
ökológiai állapota védelmének egyik legfontosabb, a problémák okaira
ható eszköze.
Napjaink aktualitása a VTT törvény módosításának egyik javaslata,
amely a VTT tározó területeken az eddig érvényben lévı, és az intenzív
mővelésre vonatkozó korlátozásokat feloldja. Ennek értelmében
bármilyen mővelési mód és vegyszer használat jogosult lenne
támogatásra éppen úgy mint a tározókon kívüli területek. Ezzel a
módosítással eltávolítjuk a tájhasználat váltás ösztönzését, azaz
megadjuk a kegyelemdöfést az eredeti, komplex VTT koncepciónak,
melyben – ha nem is tökéletes szakmai koncepció alapján - a Tisza
menti tájhasználat váltás komoly szerepet és esélyt kapott. Ez a
módosítás véleményünk szerint ellentétes a VKI szemléletével és a
konkrét szennyezések veszélyei okán veszélyezteteti annak
megvalósítását.
A VKI megvalósítása apropóján kérjük a hazai agrár-környezetvédelmi
csomagok – különösen a vizes élıhelyekre vonatkozóak felülvizsgálatát, megfeleltetését a VKI célkitőzéseinek. Ez érintheti a
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Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, ilyen intézkedéseket tartalmaz a terv.

A

O,R, A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A Védegylet Panaszt nyújtott be erre vonatkozóan a Jövı Nemzedékek
Országgyőlési biztosához, aki a november 2-ai levelében helyt adott a
panasznak. Remélhetıleg a törvénymódosítási javaslat ennek alapján
megfelelıen módosul.

D

-

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. A terv részletes javaslatokat tartalmaz az
agrárkörnyezetvédelmi támogatások továbbfejlesztésére.

A
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Véleményezı
(név, szerv.)

Cselószki Tamás
E-misszió Egyesület

Véleménytétel
idıpontja

2009.11.17

módja1

OT

Cselószki Tamás
E-misszió Egyesület

2009.11.17

OT

Cselószki Tamás
E-misszió Egyesület

2009.11.17

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

10-4. melléklet

2009.11.18

OT

Vélemény
tájhasználat váltásra kínált kifizetések mértékét, a tájékoztatást és a
népszerősítést egyaránt. Egy ilyen irányú szemléletváltás nélkül a VKI
számos célkitőzése, elsısorban a tájhasználat váltást feltételezı
célkitőzések egyszerően irreálisak lesznek.
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) jelenlegi állapotában
árvízvédelmi programmá csupaszodott, így tartalmilag nem illeszkedik a
VKI célkitőzéseihez. Kérdés, hogy így mi indokolja mégis a VTT
szerepeltetését a tervezési anyagokban?
(Az elızı megállapítás alól a jelenleg elıkészítés alatt áll tározók közül
csak a beregi lehet kivétel, ahol a mőszaki terv része a vízpótlás
rendszere, de egyrészt az eddigi VTT tapasztalatok nem sok jót ígérnek
itt sem, másrészt a tervek nem a beregi tározót emelik ki, hanem a
VTT-t általában említik, mint releváns programot.)
Megjegyezzük, hogy az árvízvédelem és a vízpótlás, vízgazdálkodás
ügye egyébként – normális esetben - teljesen összetartozók, tehát egy
helyes szemlélet szerint a VG tervekben szerepelhetne árvízvédelem
is, különösen, ha azt komplex módon, a veszélyes víztöbbletek
kivezetésével, visszatartásával és az ehhez alkalmazkodó tájhasználat
kialakításával képzeljük el.
Nem annak örülnénk, ha a VTT kikerülne a tervezési anyagokból,
hanem ha az illetékes szaktárcák komolyan vennék azt, és elindulhatna
a Tisza menti ártéri öblözetek újjáélesztése, valamint a természeti
adottságokhoz igazodó tájhasználat váltás. Az ilyen újjáélesztett,
vízpótolt árterek a mainál lényegesen nagyobb sokféleséget (mozaikos
tájszerkezet) és több élıhelyet hoznának létre, valamint jóval
magasabb természeti értéket képviselnének a mezıgazdasági
haszonvételek fenntartása mellett is.
Érzékelhetı a kormányzati, FVM szándék az öntözésfejlesztés
szükségességérıl, a tapasztalatok mégis azt mutatják, érdemi
elırelépés nemigen történt. Pedig a kiépített fımővi kapacitás a
jelenlegi felhasználás dupláját is ki tudná szolgálni, igaz az
öntözıberendezések mellett ezen rendszerek jelentıs felújítása is
kívánatos lenne.
Mindezek fényében fontosnak tartjuk a jelen tervezımunkát, amely
jelentıs hatással lehet a vidékre, agráriumunkra, és a mezıgazdasági
foglalkoztatás jövıbeni alakulására.
1) Szükségesnek tartjuk a tervezetben szereplı adatok, mérési
eredmények aktualizálását és az azokhoz kapcsolódó megállapítások
átértékelését. Nem tudjuk elfogadni, hogy az elemzés a
mezıgazdaságot jelöli meg a vidék legnagyobb szennyezıjeként. A
tervezet szerint a vizeket érı terhelések 71%-a diffúz eredető, melybıl
a mezıgazdaság közelítıleg 85% arányt képvisel. Az érintkezı
felületek nagysága miatt kerülhetett megállapításra, de sajnos az nem
ismert, hogy a felületekrıl bejutó terhelések intenzitása hogyan
differenciált (kisebb felületrıl lényegesen nagyobb koncentrációjú
terhelések is generálódhatnak, azaz nyilván az antropogén felületek
hatása erıteljesebb lehet a jelzettnél.) Maga a tanulmány is kifejti, hogy
a diffúz- pontszerő szennyezések elválasztása nehézségekbe ütközik,
így a leginkább mezıgazdasági eredetre visszavezethetı diffúz
terhelés mértékét – melyen belül nyilván számtalan pontszerő
szennyezés is található – túlzottnak tartjuk. Ezen megállapítással a
vizek minıségi megrontójának a mezıgazdaságot nevezi meg a terv
készítıje, mellyel nemért egyet a Magyar Agrárkamara.

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Lásd fent a hasonló kérdésekre adott válaszokat.

B

Szilágyi Ferenc
BME

U

A VKI megszületése óta elkészült az EU Árvíz Direktívája is, amely az
árvízvédelemre koncentrál. Így a témakört illetıen a VKI-ban maradtak
azok a feladatok, amelyek az árvízvédellemel kapcsolatos ökológiai
kérdésekre irányulnak. Természetesen a vízgazdálkodás nagyon
komplex, de meg kell húzni a határokat, hogy melyik része melyik
irányelvben teljesítendı.

E

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk

B

U

Köszönjük.

U

A vizek terhelése az elmúlt évtizedekben számottevıen csökkent,
beleértve a mezıgazdasági és a települési eredetőeket is. A tervben
szereplı arányok a jelenlegi állapotra vonatkoznak. A felszíni vizek
esetében az erózióval bemosódó talaj az alacsony, esetenként negatív
tápanyag mérleg mellett is problémát jelent, nem a tápanyag bevitel
további korlátozása a cél.
A terhelés csökkenése átlagosan igaz, de attól mindkét irányban jelentıs
eltérések vannak, ezért lokálisan van szennyezés! Ezt igazolják a talajvíz
nitrát adatai is. Általánosságban a tápanyag bevitel további korlátozására
vonatkozóan a VGT nem tartalmaz intézkedést. Az intézkedések csak
azokra a területekre vonatkoznak, ahol a víztest már jelenleg is
kockázatos (nem éri el a jó állapotot).

Clement Adrienne
BME
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18
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Vélemény
2) A szántóföldi gyakorlat további jelentıs – esetlegesen jogszabályi
kötelezéssel, támogatások nélküli – indokolatlannak tőnı
megváltoztatási szándékát az elıbbiekbıl következıen szintén nem
tudjuk elfogadni. A tervezet szerint a szántóföldi mővelés nevesíthetı
sok esetben a nitrátterhelés okozójának. Mindemellett a vizsgálatok
maguk is kimondják, hogy az 1900-as évek utolsó harmadának intenzív
mezıgazdasági használata indukálhatta részben mindezt, hiszen
tudjuk, hogy a talajvíz nitrát-koncentrációja csak nagyon hosszú idı
elteltével, évtizedek alatt csökkenhet a kellı szintre. Szükséges a friss
terhelések elemzése is, akár ammónium koncentráció vizsgálatával,
továbbá az 1992 óta mőködı Talajinformációs és Monitoring Rendszer
adatainak elemzésével, mely további következtetések megtételére ad
lehetıséget szántóföldi és egyéb talajhasználatok hatásának
megfigyelésére. Az adathiány pótlásához esetileg az MgSZH Növény
és Talajvédelmi archivumában (AIIR, TIM stb.) találhatók segítı
információk.
3) Pontosítást tartunk szükségesnek, mivel tényleges hatáselemzésen
alapuló mérések nélkül félrevezetınek tartjuk, miszerint a tanulmány
rögzíti, hogy Magyarországon több mint 600 000 (településenként
átlagosan 200!) gazdaság mőködik, mely számadatokkal kívánja
igazolni a terv készítıje a mezıgazdaság vélt terhelési volumenét.
Azonban ezen adatokból nem olvasható ki, hogy ezen „gazdaságok”
hány százaléka az, mely csupán 1-2 ha-on gazdálkodik (az sem
mindegy milyen ágazati tevékenységben), vagy nem végez konkrétan
termelı tevékenységet.
4) A végkövetkeztetésekre vonatkoztatva kérjük megfelelıen
kihangsúlyozni, és kiemelni, hogy a vizek nitráttartalma az elmúlt 20-30
(vagy több is) hatását mutatja, s ebben igen nagy szerepet játszott a
lakott területek (belterület, zártkertek) csatornázatlansága (ez utóbbiak
még most is azok jelentıs számban) ugyancsak nagy hatást
gyakoroltak a vizek minıségére, mely mezıgazdaságtól elkülönülı
hatását nehéz értékelni, modellezni. Véleményünk szerint a jelenlegi
foszfor, nitrit-nitrát koncentrációk kialakulásában legalább olyan hatást
indukált ezen tényezı, mint amit az 1970-es évek mezıgazdasága
adott. Ki kell emelni a tanulmányban, hogy az értékek jelen
mezıgazdálkodási körülmények hatását pontosan jelezni nem tudja, az
majd évtizedes monitoring adatokkal vezethet eredményre. Az állattartó
telepek hatásainak megítélésében fontos szempont, hogy az állattartó
telepek egy jelentıs része, közvetlenül a belterületek határában létesült
évtizedekkel ezelıtt, s ugyanakkor a települések csatornázottsága sem
volt kielégítı. A kettı együttes hatásának elemzése és együttes
értékelése szükséges. Mindemellett az állattartó telepek jelen kor
igényeinek való megfeleltetését nagyon fontosnak tartjuk, mind víz,
mind levegıvédelmi szempontból is, amire az uniós vállalásunk és az
ÚMVP források biztosítékot adnak.
5) Egyetértünk a vízbázisok környezetében történı mezıgazdasági
tevékenység eseti korlátozásával, de csak abban az esetben, ha a
kártalanítás, ellentételezés mértékére (pl. támogatási célok
megjelölése), módjára és szükségességére a tanulmány kellı hangsúlyt
fektet. Esetileg hatásvizsgálat megvalósításával. A jogszabályi
korlátozás azonnali bevezetése is csak ezen elvek mentén
támogatható. A tervezet ugyanis javasolja a megfelelı szélességő
pufferzóna (esetleg védısáv 10-40 méter széles kell legyen) a

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Clement Adrienne
BME

U

Az elemzésnél az elérhetı adatokra támaszkodtunk, beleértve a TIM
pontokat és az azok környezetében található talajvíz monitoring kutak
mérési eredményeit is.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A vitatott adat valóban önmagában nem igazolja a terhelés mértékét,
erre vonatkozóan az anyag bemutat számos egyéb tény és becsült
adatot.

A

Clement Adrienne
BME

U

A települéi szennyezések hatása lokálisan markánsan jelentkezik,
szerepe a területi súlyozással csökken (a víztestek minıítésénél területi
súlyozást alkalmaztunk). A végleges terv 2. fejezete bemutat számítást a
belterületi terhelésekrıl, mely a beterülethez kötıdı állattartást is
figyelembe veszi.

A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, a VGT-ben megfogalmazott partmenti vízvédelmi zónára
vonatkozó javaslatnak része a szükséges kompenzáció, amelynek
forrását az EMVA rendeletl 38. cikke alapján lehet biztosítani.

B
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Magyar Agrárkamara
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Véleménytétel
idıpontja

2009.11.19

2009.11.18

módja1

OT

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18

OT

Magyar Agrárkamara
(külsı szakértı)

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Vélemény
mezıgazdasági terület és a vízfolyás/állóvíz medre közötti kialakítást,
ami környezetvédelmi szempontból igen kedvezı hatást indukálhat.
Azonban ezen területek a szántóföldi gazdálkodásban közvetlen
bevétel csökkenést jelentenek, másrészt a gazdálkodó erre a sávra
nem igényelhetne területalapú támogatást sem, ami további
bevételektıl fosztaná meg a gazdálkodókat.
A VKI céljai tehát ellentétesek a jelenlegi területalapú agrártámogatási
rendszerrel. Szükséges tartjuk a két EU-s jogszabály összehangolását,
oly módon, hogy a gazdálkodókat a támogatási rendszer a parti sáv
extenzív használatára ösztönözze. Hangsúlyozottan kérjük a kidolgozás
folyamán tekintetbe venni, hogy a jelenlegi területalapú támogatások
esetében a kiesı, esetileg külön táblaként nem jelölhetı egységek a
kifizetések alapjául szolgáló terület részét képezhessék pl. mint
pufferzóna.
6) A kijelölt nitrát-érzékeny területek területi növekményét nem
javasoljuk, azonban annak a terhelések szerinti – jelenlegi terhelést
beleértve, nemcsak az öröklött terhelést – átreformálása szükségszerő.
A szántóföldi mővelést érintı intézkedések esetében a tervezet ugyanis
javasolja további vízvédelmi területek bevonását. Természetesen az
átalakítás során az „új nitrátérzékeny területeken” megfelelı
kompenzációs támogatás szükséges, ami az azon a területen új
elıírásokat tesz kötelezıvé pl. a legeltethetı állatállomány sőrőségének
csökkenése, ehhez kapcsolódóan a legelı hektárszámának növelése
bérleményekkel. Nagyobb területekre engedély kérése pl. hígtrágya
kijuttatás esetén stb. A támogatási konstrukciók rögzítése elıtt
jogszabályi korlátozás ne legyen akadálya a támogatás
odaítélhetıségének.
7) Pontosítani kérjük továbbá a már meghozott vízvédelmi intézkedések
körét, így meg kell említeni a Natura 2000 területekre hozott
korlátozásokat is, mivel ezek közvetett hatása a vízzel összefüggésben
jelentkezik pl- gyepterületre csak a legeltetett állat trágyája juttatható ki,
egyéb termésnövelı nem, téli legeltetés tiltott stb. Ezen korlátozások az
ország csaknem ~ 500.000 ha-ját érintik (persze átfedésekkel a
nitrátérzékeny területekkel, ÉTT -kel. Fontos, hogy minden, valamely
vízvédelemre is kiható korlátozással már érintett terület (Natura 2000;
Nitrátérzékeny területek, KAT területek, Védett természeti területek)
metszete kerüljön feldolgozásra – érdemes beemelni az NVT AKG
területeket, illetve 2009-tıl az EMVA AKG területeket is -, s analízisre,
melyek a FÖMI adattárából lekérhetık. Pontosítani kell néhány
megállapítást, így többek között azt, hogy az ÚMVP önkéntes agrárkörnyezetvédelmi célprogramok esetében nemcsak a nitrát-érzékeny
területeken gazdálkodók kaphatnak többletpontot, hanem a VTT
területek, az elıbb említett Natura 2000 területek, illetve a Kedvezıtlen
Adottságú Területek – ebben részben szerepelnek az eróziós, ill. egyéb
kedvezıtlen talajtani jellemzıkkel érintett területek is -, mely
közvetlenül, vagy közvetve a gazdálkodás korlátozásával már
önmagában is kihatnak a talajvizek védelmére.
8) A hazai feladatellátás értékelésébe kérjük szerepeltetni - és a további
támogatás fontosságát kiemelni -, hogy az erózió-érzékeny területeken
gazdálkodókat segíti a mezıgazdasági területek elsı erdısítése, a
tarvágások mellızését támogató erdı környezetvédelmi támogatások
rendszere, valamint a Nem termelı beruházások során pl. mezıvédı
erdısávok, füves mezsgye, sorközgyepesítés stb. intézkedései is. Itt

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

A két EU-s rendelet nincs ellentétben egymással, ugyanis bizonyos
mérető vízvédelmi zóna a HMKÁ része lesz 2011-tıl is. Lásd 74/2009 EK
rendeletben a módosuló HMKÁ szabályokat.

D

-

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A VGT is a nitrát-területek kijelölésének újragondolását javasolja (nem
feltétlenül a területek növelését, csak ha amennyiben az indokolt). Az
újonnan bevonandó területekre a meglévı szabályrendszert javasoljuk
alkalmazni, lehetıleg az átállást segítı 5 évig nyújtható kompenzációval
(EMVA rendelet értelmében)

B

-

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, a Natura 2000 területeken történı "vízvédelmi" elıírásokat
is meg kell jeleníteni a tervben. Kiegészítjük.
A 2009-tıl támogatott AKG célterületek tényleges figyelembe vétele már
technikailag nem lehetséges, azonban jelezzük, hogy erre figyelemmel
kell lenni.
A KAT átfedéseket is érdemesnek tartjuk megemlíteni.

B

O8

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az említett célprogramok
hozzájárulása a VGT-hez részletesen bemutatásra került a
"mezıgazdsági háttéranyag"-ban.

B

O8
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Véleményezı
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10-4. melléklet

Vélemény
célszerő szerepeltetni a lágy és fásszárú energetikai ültetvények
támogatását, s azt, hogy valamely talajtani-vízvédelmi probléma
jelenléte ugyancsak többlet pontot jelenthet (szélerózió, vízállásos
egység stb.). Javítani szükséges továbbá az állattartótelepek
korszerősítésénél rögzített azon mondatot, miszerint az ÚMVP az
állattartótelepek korszerősítéséhez támogatást biztosít, s jelenleg még
nem került meghirdetésre. Tekintettel arra, hogy az intézkedés 2007ben került meghirdetésre, így 2008-2009-ben több esetben már a
megvalósulás fázisában vannak a beruházások.
9) Nem tartjuk helyesnek azon megállapítást - és kérjük törölni -, hogy
minden mezıgazdasági területre érvényes az, hogy a HMGY nélkül a
50 mg/l fölé fog emelkedni a felszín alatti víz nitráttartalma. Ezzel
kimondásra kerülne, hogy az ország egésze nitrátérzékeny, s azzá kell
minısíteni!
10) Szükségesnek tartjuk a megfelelı gyakorlati megvalósíthatóság
érdekében, hogy a rész-vízgyőjtıkre, vízgyőjtıkre kidolgozott tervek
hely specifikus iránymutatásokat tartalmazzanak. Nem lehet az ország
egész területén egységesen érvényesülı általános elıírásokat,
megoldásokat elıírni. Javasoljuk az egyes cselekvési területekre az ott
élı szakemberek bevonásával a beavatkozási javaslatok kidolgozását,
melyeket a rendelkezésre álló források ismeretében lehet rangsorolni.
11) A komplexitás fontosságának elvét kérjük érvényesíteni a
megoldandó feladatoknál. Nem lehet a támogatásokkal, ösztönzıkkel
mozaikos, szigetszerő megvalósításra törekedni, hanem a fontossági
sorrendnek megfelelıen, vagy vízgyőjtık-részvízgyőjtık prioritási sorát,
vagy a tevékenységek prioritási sorát kell felállítani, s arra fókuszáltan
kell a helyi stratégiát kidolgozni. Ennek hiányában a cselekvési program
hatékonysága megkérdıjelezıdik.
12) Kérjük az állami és a regionális közösségi szerepvállalás módját,
mértékét tervezet szintjén pontosítani, stratégiai iránymutatást
beépíteni. Tervezésnél a helyi döntési és finanszírozási
jogosultságokat, kötelezettségeket, alternatívákat is fel kell vázolni azok
elınyeivel, hátrányaival. Többek között például a földhasználat váltás,
területi érzékenységi átsorolás stb. esetén szükséges a hatáselemzés,
az érintett gazdálkodók kártalanítási, támogatási rendszerének fokozott
figyelembe vételével.
13) Kérjük határozottan kiemelni, megjeleníteni a földhasználatok
esetében a vízmegtartó gazdálkodás ösztönzésének elemeit –
különösen fontos a szerkezetileg degradált talajoknál a régi
szerkezetesség lassú visszaállításának ösztönzését –, ami a
szervesanyag bevitel (szervestrágya, zöldtrágya, szennyvíziszap stb.)
nélkül reálisan nem várható el. Enélkül talajaink aszályérzékenysége
fokozódik, amely fokozott öntözésigényt indukál, s ez a vízkészletek
használatát fokozza stb. A szervesanyag-bevitel további hiánya a
csernozjom talajokat porviharoknak és eróziónak teszi ki, fokozva
ezáltal a vizek eseti terhelését, továbbá a levegı porterhelését. Tehát a
meghozott döntéseknél a komplexitásra, komplex hatásokra kell
fokozottan figyelemmel lenni, nem szabad csak egy-egy eseti hatásra
fókuszálni (pl. szervetrágya – szennyezhet, bár a szennyvíziszap is, de
ennek felhasználását a terv fokozottan figyelembe veendınek,
prioritásként alkalmazandónak kezeli érdekes módon a mezıgazdaság
esetében, tehát szükségesnek tartja felhasználását).
14) Ki kell emelni a vízmegtartás fontosságát, édesvízkészleteink

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

Nitrát szennyezettség szempontjából hazánkat mozaikosság jellemzi,
mely a területileg egyenlıtlen mőtrágya felhasználás következménye. Ezt
a jelenlegi monitoring eredmények is igazolják. A terv a nitrát érzékeny
területek kijelölésének újragondolását javasolja, nem az ország egész
területének érzékennyé nyilvánítását.

E

U

Az a véleményünk, hogy aVKI-ban a keretnek egységesnek kellene
lennie az ország területére (kényszerek, hatások, problémák,
intézkedések). Ezen belül persze a szükséges intézkedések jellege,
sorrendje, nagysága, stb. alkalmazkodhat, sıt kell is, alkalmazkodjon a
helyi specialitásokhoz.

C

U

Egyetértünk, lásd elızı pontot. Amikor a konkrét probléma megoldásáról
van szó, a lehetséges intézkedések közül ki kell választani a helyi
sajátosságnak legjöbban megfelelıket, majd az intézkedéseket
sorrendbe kell rakni, és ütemezni kell. Ebben a sorban nem lehet a
kívülrıl (pl. Más víztestrıl) jövı hatásokat figyelmen kívül hagyni.

C

Rákosi Judit, Mozsgai
Katalin
ÖKO Zrt

U

Az Intézkedési Programban javaslatként kerül megfogalmazásra, hogy a
helyi finanszírozási és döntési lehetıségeit vizsgálni szükséges a VGTvel kapcsolatos források felhasználása során (annak mértékére és
módjára külön elemzést kell készíteni), de ez nem a VGT tervezés
feladata.

B

Szilágyi Ferenc
BME

U

Egyetértünk, az egyik intézkedés a tervben kifejezetten ezzel a
kérdéskörrel foglalkozik.

A

Szilágyi Ferenc

U

Egyetértünk, több intézkedés a tervben kifejezetten ezzel a kérdéskörrel

Clement Adrienne
BME

Szilágyi Ferenc
BME

Szilágyi Ferenc
BME
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Vélemény
tartalékolásának mielıbbi megvalósítását. Hangsúlyozni kell a belvizek
győjtésének, nagyvizek levonulása során történı vízvisszatartás
megoldási lehetıségeit. Az édesvíz hazánk egyik legnagyobb kincse,
stratégiai szerepe a jelenlegi klímaváltozás során sokkal nagyobb
figyelmet érdemel. A víztározók létesítésénél az állami
szerepvállalásnak fokozottabban kell jelentkeznie, s ezt stratégiailag
rögzíteni szükséges. Fontos tehát az árvízi tározók mennyiségének és
kapacitásának bıvítése, az öntözı csatornahálózat kiépítésének
hangsúlyozása, a meglévı lehetıségek bemutatásával.
15) A Magyar Agrárkamara szerint összhangot kell teremteni az árvízi
elvek és a vízvisszatartási elvek között. Az árvízkezelés elsısorban a
gyors levezetést helyezi elıtérbe (pl. árvízi terek növénymentesítése), a
víz visszatartás pedig széles ártereket és növényborítottságot feltételez.
Az árterek és a vízparti pufferzóna hasznosítása erdıvel, illetve
energianövénnyel gazdasági hasznot jelenthet. A támogatásokat ez
irányba javasolt orientálni.
16) Fontos és kiemelendı feladatként kell ismertetni az erózió
következtében bemosódó talaj - mint mederiszap - eltávolítását a
felszíni vízmedrekbıl, valamint ezen anyagok hasznosítási
lehetıségeinek pontosabb feltárását, a költségviselı helyzetét.
17) Kérjük a „szürkevizek” helyben illetve az újrahasznosításban
betöltött szerepének kiemelt kezelését a tervben. Ennek fontosságára
fel kell hívni a figyelmet, egyben ki kell dolgozni a megfelelı ösztönzı
keretrendszert. Itt kell megemlíteni termálvizeink másod, illetve
harmadlagos hasznosításának fontosságát, prioritáskénti kezelését.
Ezen vízkészletek hatékony felhasználása mind környezetvédelmi,
mind gazdasági szempontból kívánatos lenne.
18) Szükségesnek tartjuk továbbá a terv mellékletében felvázolt
„kvóta”rendszer bıvebb kifejtését, mivel nem értelmezhetı
egyértelmően, hogy a „kvóta” leosztás, adás-vétel hogyan nem
korlátozná az eddigi gazdálkodási gyakorlatot, hogyan történne mindez
(országosan?; vízgyőjtınként? stb.). Támogatással valamilyen módon
kapcsolatban lenne, mint pl. a szılıkivágás kvóta, újratelepítés csak
ennek birtokában stb.?
19) Fontosnak tarjuk a vízmegtartás ösztönzése érdekében a meglévı
– de nem mőködı – meliorációval berendezett egységek
feltérképezését, s újrahasznosíthatóvá tételének lehetıségbeli
bemutatása is a tervben. Ennek pótlását kérjük.
20) Ki kell emelni a meglévı vízgyőjtı, vízelvezetı, szívóárkok illetve
tavak karbantartásának fontosságát, a vízmegırzésben is szerepet
biztosító jó karba helyezésének indokoltságát. Ezek megvalósítása
nélkül a termıföldeken továbbra is „gallérvizek”, belvizes foltok
nehezítik a gazdálkodást, továbbá akadályozzák a támogatás teljeskörő
igénybevételét.
21) A belvízi-fımővi hálózat (ismételt) összehangolása az üzemigazdálkodói és önkormányzati hálózattal fontos és elengedhetetlen
feladat. Ezt kérjük megerısíteni
22) Végezetül ki kell emelni, hogy a víz stratégiai elemként kell, hogy
megítélésre kerüljön. A különbözı célú víz - kivét díjtételének
megállapításakor a felhasználó státusát, a felhasználás helyét és idejét
(pl. Homokhátság, aszály) is figyelembe kell venni és bizonyos

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

BME

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

foglalkozik.

Az elmúlt 150 év vízügyi gyakorlata is átalalkulóban van, példa erre az
árvízkezelésben érzékelhetı szemléletváltás, melynek lényege, hogy a
többletvizeket raktároznunk kell és nem pedig gyorsan levezeni. (Az
Árvíz Irányelv is ezt célozza).
A terv jogszabály alkotási feladatot ír elı a vízvédelmi zónarendszerre
vonatkozó földhasználati elıírások meghatározására vonatkozóan,
ebben kell rögzíteni többek között, hogy az ártereken és a hullámtereken
milyen hasznosítás folytatható az árvízi szempontok figyelembe vétele
mellett.

Scheer Márta
ÖKO Zrt.

U

ÖKO Zrt

U

Szilágyi Ferenc
BME

U

Az eltávolításra vonatkozó intézkedéseket tartalmaz a terv. Ezen
anyagok hasznosítási lehetıségenek feltárása nem a VGT feladata.

C

Szilágyi Ferenc
BME

U

A szürke szennyvizek újrahasznosítása része a fenntartható
vízgazdálkodásra vonatkozó intézkedéscsomagnak. Egyetértünk a
felvetéssel azzal a kiegészítéssel, hogy még sok mőszaki és
szabályozási problémát kell a tömeges alkalmazás elıtt megoldani. A
termálvizek sokadlagos hasznosításával teljes mértékig egyetértünk
abban az esetben, ha ez nem okoz mőszaki problémát a rendszerben
(pl. csapadékkiválás, vagy agresszív termálvíz okozta korrózió, stb.).

C

Ungvári Gábor
REKK

U

A Terv egyik háttéranyaga ezt a javaslatot részletesen kifejti

C

Szilágyi Ferenc
BME

U

Egyetértünk.

B

Szilágyi Ferenc
BME

U

Természetesen ez fontos feladat, erre vonatkozóan az állóvizek
esetében van is intézkedés a tervben, azonban a felvetett célok elérését
a VKI alapelveivel összhangban kell elvégezni.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, a Terv ezt is tartalmazza

C

U

A VKI viszont a teljes költségmegtérülés elvét helyezi a középpontba.
Ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy ezt az elvet fokozatosan kell
megvalósítani és a vízkészletgazdálkodási szempontokat is
érvényesíteni kell.

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
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Vélemény
esetekben ingyenes igénybevételt lehetıvé tenni a gazdasági
szerkezethez kapcsolódó limitálással. Ennek indoka, hogy a víz árának
állami átvállalása EU-s engedély nélkül megvalósítható és megvédhetı
támogatási forma, zöldcsomagba tartozik, csak bejelentésre kötelezett.
Visszautasítunk minden olyan értékelést, minısítést, hogy a környezeti
káros hatások legfıbb okozója a mezıgazdaság. Elkerülhetetlen az
érintett minisztériumok, szakértık együttmőködésének fokozása a
környezetvédelmi, gazdasági érdekek összehangolása érdekében! A
széleskörő problémafeltárás, a vízgazdálkodás hosszú távú tervezése
kormányrendeleti szintő szabályozást igényel.
Ezért szükségesnek tartjuk, hogy a vízgazdálkodás hosszú távú
tervezése, szabályozása kormányrendeletben kerüljön kidolgozásra.
Kérjük, hogy a megtett észrevételeket követıen az átdolgozott anyag
nyomon követését biztosítsák a Magyar Agrárkamara számára, hiszen
az agrárium szerepkörének, hatásainak pontos ismerete, minısítése –
akár hazai, akár nemzetközi viszonylatban is – nem lehet a
valóságostól, gyakorlat megvalósíthatóságtól eltérı. Ezt a Magyar
Agrárkamara fontos szempontnak tartja, s ennek érdekében és
szellemében nyomon kívánja követni benyújtásig, jóváhagyásig a
készülı szakmai anyagot.
Vélemény az Országos Vízgyőjtı Gazdálkodási Terv 8. fejezetéhez
1. Belterületi csapadékvíz elvezetési program kidolgozása
A belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés szorosan kapcsolódik
a vizitársulatok külterületén lévı mőveihez. Ezek a mővek általában a
települési csapadékvíz elvezetı rendszerek befogadói. Szükség van
ezért a belterületi és a külterületi mővek összhangjának
megteremtésére. Ez az összhang mind a belterületi, mind a külterületi
mővek megfelelı kapacitásra történı kiépítésével jöhet létre. Nagyon
sok esetben a kül- és belterületi mővek megfelelı összeköttetése
hiányzik.
2. Síkvidéki területeken a belvizek visszatartásáról
- Kötött területeken alkalmassá kell tenni mezıgazdasági tábla talaját a
vízbefogadásra mélymőveléssel, azaz mélylazítással, meliorációs
beavatkozásokkal.
- A szántóföldi kultúrában a káros víz minél hamarabb történı
elvezetése a legfontosabb megoldás.
- Vízvisszatartás rét- legelı, kivett, vagy erdı területeken lehetséges.
- Amennyiben hasznosítható vízkészlet létrehozása a cél, az holt
medrek, holt ágak felhasználásával érhetı el.
- Medertározásra akkor van lehetıség, ha a csatorna mély
vonulatokban halad, holt medreken folyik keresztül, mert általában a
belvízcsatornák medertározó képessége igen csekély.
3. Partmenti puffer sávok kialakításáról
A puffer sáv kialakítása lehetıséget nyújtana a meder jobb
megközelítéséhez, a mederfenntartási munkák jobb ütemezéséhez,
depóniák rendezéséhez. Mivel kis vízfolyások medrének pontos
kimérése, rögzítése nem történt meg, ezért érdekellentétekre kell
számítani a vízfolyás kezelıje és a parti birtokosok között.
4. A belvízvédelmi tevékenység és az aszály összefüggése
Belvizes elöntések esetén, gyors belvízmentesítés lehet a legjobb
megoldás, viszont síkvidéki területeken ez a gyors belvízmentesítés is
heteket, illetve hónapokat jelenthet.
Nem feltételezhetı, hogy a gyors belvízmentesítés okoz aszályt. A

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Tahy Ágnes
VKKI

U

Nem állítjuk, hogy a mezıgazdaság lenne az egyetlen szennyezı,
hanem csak az egyik ágazat a sok más ágazat közül.
Egyetértünk a tárcák közötti együttmőködés, tervezés feltétlen
szükségszerőségével, valamint azzal, hogy a terveknek hosszú távra kell
szólniuk.

Tahy Ágnes
VKKI

U

Egyetértünk, a Magyar Agrárkamara fontos problémákra világított rá és
köszönjük folyamatos segítségüket a tervezésben.

U

Egyetértünk a belvízrendszerek összehangolt fejlesztése és
mőködtetése szükséges

A

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Az intézkedések között a mővelési mód váltás termeti meg a kötött
területek lazításának a lehetıségét.
A szántóföldi elöntés problémájára viszont az ártéri gazdálkodás
ösztönzése jelent valódi megoldást, ami egyúttal részben megvalósítja a
tározást is, az arra morfológiailag alkalmas területeken.

C

O

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Ezért kompenzációval segíteni kell a gazdálkodókat az átállásban (az
EMVA rendelet 38 cikk szerint 5 évig nyújtható).

A

-

E

_

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Sajnos a Nemzeti Park Igazgatóságok szakemberinek tapasztalatai
rendre és egybehangzóan cáfolják ezeket. A felszín alatti víztıl függı
ökoszisztémák (FAVÖKO) állaptának romlásához a megfigyelések
szerint jelentısen hozzájárul a belvízelvezetı csatornák lecsapoló
hatása.
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Véleményezı
(név, szerv.)

kiservgt (gazdálkodó
szervezet)

Véleménytétel
idıpontja

2009.11.18

módja1

OT

kiservgt (gazdálkodó
szervezet)

2009.11.18

OT

kiservgt (gazdálkodó
szervezet)

2009.11.19

OT

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

10-4. melléklet

2009.11.18

OT

Vélemény
késıbb kialakuló aszály nincs közvetlen összefüggésben a
belvízelvezetéssel. Nem jelentıs a belvízcsatornák talajvíz lecsapoló
hatása. A kötött talajú területeken a talajvíz mozgása elég lassú,
ugyanakkor a kisebb, vagy közepes mérető belvízcsatornák sok
esetben el sem érik a talajvízszintet.
4/2 függelék Vízhasználatok gazdasági jelentése
A mezıgazdasági vízhasználatok pénzügyi költségmegtérülésének
értékelésénél a terv nem tér ki a meglévı mővek, azaz az
öntözıcsatornák, illetve kettıs hasznosítású csatornák amortizációs
költségeire. Ezen költségeket a vízszolgáltatók az áraikba jelenleg nem
kalkulálják be.
8.5.1. Ivóvízminıség – javító program véleményezése
Az ivóvízminıség javító programok -ismerve a helyi körülményeket-, a
szükségesnél jóval kevesebb ivóvízhálózat felújításával számolnak,
amelynek ÚNIÓS támogatási indokai vannak. Viszont kérdéses, hogy a
régi elöregedett ÁC csöves, esetlegesen szivárgó és lerakódott
hálózatba mennyire érdemes drága pénzen megépített és magasabb
költséggel megtisztított ivóvizet bevezetni.
A következı vélemény az arzén túlzott 10 mikrogramm/liter alá történı
csökkentésének értelmetlensége.
Az arzén tekintetében az UNIÓ elıírása egészséges ivóvíznél a fenti
határérték. A Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseit
tartalmazó vitaanyag is észrevételezi, hogy bár magasabb
arzéntartalom nem ártalmas és utal rá, hogy a tagállamok nagyarányú
tengeri élelemfogyasztása miatt szigorúbb az elıírás. Az UNIÓ régebbi
államaiban 80 mikrogramm/liter tengeri táplálékkal bevitt arzénnel
számolnak és 20 mikrogramm/liter ivóvízzel (2 liter fejadagot
feltételezve), bevitt arzénnal. Ezzel szemben Magyarországon a tengeri
halfogyasztás nem jellemzı, tehát felesleges a túlzott elıírás, bıven
megfelelne az egykori 50 mikrogramm/liter határ is. Meg kell jegyezni,
hogy azt a határértéket sem túl régen értük el. Ennek az lenne az
elınye, hogy sok felesleges beruházástól lehetne megkímélni a
vízmőveket, üzemeltetıket, amelynek elmaradása esetén az
üzemeltetés kisebb költséggel járna.
A Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársai véleményük
kialakítása elıtt áttanulmányozták az ÉKÖVIZIG mőködési területéhez
tartozó összes vízgyőjtı alegységre készült tervet, (2-4. Bodrogköz; 28. Tokaj- Hegyalja; 2-9. Sajó a Bódvával; 2-7. Hernád- Takta; 2-8.
Bükk- és Borsodi Mezıség; 2-11. Tarna) illetve a Tisza részvízgyőjtıre
készült terv bizonyos fejezeteit.
A fentiek alapján kijelentjük, hogy a különbözı szintő tervek nem
épülnek egymásra. Semmi értelmét nem látjuk az alegységre készített
terveknek, hiszen az azokban szereplı adatok –releváns adatok
hiányában – sokszor nem az aktuális alegységre vonatkoznak, hanem
esetenként, megyei, regionális vagy országos információkat,
tendenciákat közölnek ezzel akaratlanul is félrevezetik az alegységi
tervek olvasóit. Nem beszélve arról a tényrıl, hogy az általunk átnézett
alegységi színtő munkákban bizonyíthatóan téves adatok is találhatók.
Ezeket az alegységekrıl készült véleményünkben jeleztük.
Számunkra úgy tőnik, hogy a három tervezési szint egyidıben készült,
így nem érvényesülhetett a munkákban egységesen a vízgyőjtıszemlélet.
A munkák különálló víztestekkel foglakoznak, víztestekre javasolnak

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A Terv ezt a problémát bemutatja

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A problémafelvetés jogos. A VKI szerint a teljes költségmegtérülés elvét
figyelembe kell venni a díjpolitikában, ami azt jelenti, hogy fenntartható
szolgáltatást kell megvalósítani és a szükséges pótlásokat is fedezı
díjakat kell kialakítani. Ugyanakkor a rekonstrukciók finanszírozására új
stratégiát kell kidolgozni

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A z EU irányelv a VKI szerinti alapintézkedésnek minısül,
Magyarországra is érvényes, tehát végre kell hajtani.

D

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A végleges tervekben a jelzett problémákat, hibákat igyekszünk kijavítani

B

U

Valóban, az elvileg egymásra épülı munkarészek eléggé összecsúsztak
idıben. Ez azonban elsısorban a munka késedelmes elkezdhetıségére
vezethetı vissza. A VKI intézkedési tervet a legalacsonyabb szinten
valóban víztestekre ír elı, ezt lehet aggregálni alegységekre, és

C

Szilágyi Ferenc
BME
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

intézkedési programokat, ám ezek együttes hatásai teljesen
átláthatatlanok.

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

A tervek átolvasása alapján javasoljuk a „vízgyőjtı-gazdálkodási terv”
elnevezés helyett a „vízgyőjtı-gazdálkodási keretterv vagy
koncepció”használatát. Tudjuk, hogy ez jogszabályi változásokat is
megkövetel, de a társadalom számára az érvényben lévı elnevezés
félrevezetı.
A tervre elmondható, hogy hagyományos szemlélető, ez annak
köszönhetı, hogy túlnyomórészt vízügyi szakemberek által készült. A
dokumentum témájának interdiszciplináris mivoltát figyelembe véve,
nagyobb szerepet kellett volna kapniuk a készítés során a társadalomés természettudomány különbözı szakterületein dolgozó
szakembereknek (pl.: terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés,
ökológia, agrárium stb.)
Az ökológiai szempontok csak nyomokban jelennek meg a terjedelmes
esetenként terjengıs munkában. A vízvisszatartás, a megfelelı
tájhasználat, a tartamos vagy fenntartható vízhasználatok sem
szerepelnek kellı súllyal az anyagban.
Az intézkedési programban leírtak konkrét tervezéséhez és majdani
kivitelezéséhez elengedhetetlen a megfelelı pénzügyi források
hozzárendelése. Ez azt jelenti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési
Terv releváns programjai (KEOP, ROP-ok) mellett más programokban
is elérhetı forrásokat kellene biztosítani a VKI végrehajtása számára. A
tervnek feladata lenne az egyéb források „VKI- szemlélető”
harmonizációja.

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

2009.11.18

OT

A terv nem foglakozik kellı mértékben a határon túli vízminıségi ésmennyiségi problémákkal. Ez a tény számunkra elfogadhatatlan annak
ismeretében, hogy folyóvizeink 95%-a határainkról túlról érkezik.

2009.11.18

OT

A klímaváltozás már bizonyított tényének ismeretében érthetetlen „a
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése” program mellızése. Ezt súlyos
hibának tartjuk.

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)
Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Konkrét észrevételek, javaslatok
1. 3. 3 Határvízi kapcsolatok
Tekintettel az ország medence jellegére és a klímaváltozás okozta
problémákra, javasoljuk, hogy a terv kezdeményezze a kétoldalú
határvízi egyezmények felülvizsgálatát (Ausztria: 1959. évi 32.
törvényerejő rendelet; Szlovákia: 55/1978 (XII. 10.) MT rendelet;
Ukrajna: 117/1999 (VII. 06.) Korm. rendelet; Románia: 196/2004. (VI.
21.) Korm. rendelet; Szerbia: Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási
kérdések tárgyában (1955); Horvátország: 127/1996. (VII. 25.) Korm.
rendelet; Szlovénia: 41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet ).
Szerintünk azért fontos, mert ezek a régen aláírt dokumentumok nem
felelnek meg a kor követelményeinek. Ezek korszerősítése segíthetné a
Határvízi Bizottságok esetenként nehézkes munkáját.
3. 5 Halas vizek
A halászatra/horgászatra jogosultaknak 5 évente Halgazdálkodási
tervet kell benyújtaniuk az MGSZH-hoz, mint eljáró hatósághoz. Ezek

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

részvízgyőjtıkre, majd a végén vízgyőjtı kerületre. Az együttes
hatásokat és egymásra hatásokat valóban jobban figyelembe lehetne
venni, de ez megtehetı az alkalmazás során is. A valóságban úgysem
víztestekre, hanem vízfolyásokra, nagyobb egységekre fogjuk alkalmazni
a terv intézkedéseit.

U

Valóban a terv koncepcionális terv, de az elnevezés változtatása csak
jogszabályok módosításával érhetı el.Valóban a terv koncepcionális terv,
de az elnevezés változtatása csak jogszabályok módosításával érhetı el.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Nem értünk egyet, a terv teljesen újszerő megközelítéseket, feladatokat
tartalmaz, készítésében nemcsak vízügyi szakemberek vettek részt,
hanem biológusok, közgazdászok, kertészmérnökök, vidékfejlesztési
szakemberek, agrár-mérnökök stb.

E

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

A végleges terv - éppen az észrevételek tükrében - sokkal jobban
kidomborítja ezeket az egyébként nyilvánvaló szándékokat. Az
intézkedések jelentıs része e célok érdekében fogalmazódott meg.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A terv részletes javaslatot tesz a forrásokra, a támogatási
lehetpıségekre, a források VKI szemlélető harmonizációjára

A

Tahy Ágnes
VKKI

U

Ezt igyekezzük pótolni

B

Tombácz Endre

U

A VGT-k és kiemelten a Tisza részvízgyőjtıre vonatkozó terv részletesen
tárgylja a VTT-t, külön fejezet foglalkozik a klímaváltozással

B

Tahy Ágnes
VKKI

U

Egyetértünk, különösen Szerbia esetében idıszerő a határvíz
egyezmény megújítása, modernizálása.

B

U

A javaslatot köszönjük.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Scheer Márta
ÖKO Zrt
Mozsgai
Katalin
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szervezet)

Holocén
Természetvédelmi
Egyesület (civil
szervezet)

2009.11.18

OT

Hajósy Adrienne
(lakossági
észrevételezı) Reflex
Környezetvédı
Egyesület javaslata

2009.11.18

OT

Kontos Tivadar
Programvezetı,
halászati szakmérnök
Nimfea
Természetvédelmi

2009.11.18

OT
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Vélemény
jóváhagyásához természetvédelmi szakhatóságként bevonásra
kerülnek a Zöld Hatóságok. A 2009. március 1- tıl hatályba lépett
jogszabályi változások (274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43/H. § (2)
bek.) szőkítették a természetvédelemi hatóság hatáskörét a
halgazdálkodási tervek véleményezése tekintetében, azaz csak
országos jelentıségő védett természeti területen és természeti
területen járhat el szakhatóságként. Natura 2000 területen nem, holott
vizeink nem kis hányada, része a Natura 2000 hálózatnak, és
természetvédelmi szempontból komoly jelentısséggel bír, hogy milyen
halfajok állományai kerülnek telepítésre az egyes vizekbe. Kérjük, hogy
a terv kezdeményezze, hogy a fent említett rendeletbe kerüljenek be a
Natura 2000 területek is.
9. Kapcsolódó programok és tervek
A fejezet Nemzeti Környezetvédelmi Programmal (NKP III) foglalkozó
részét javasoljuk kibıvíteni a lentebbi gondolatokkal.
A majdan készülı tervek fejlesztések, beruházások szempontjából
fontos, hogy az egyedi települési környezetvédelmi programok is
tartalmazzák a VGT-k releváns intézkedési terveit. Ezen tény óriási a
jelentıséggel bír, hiszen jelenleg az országban szinte leállt a KVP-k
felülvizsgálata. Ennek oka, hogy nincs a települések számára erre a
célra felhasználható forrás és a Zöld Hatóság, sem kötelezi ıket az
aktuális, 2 évenkénti felülvizsgálat megtételére.
A Reflex a VKI bevezetésének kezdete óta szeretné elérni, hogy a
Duna 1992. évi jogellenes elterelésével összefüggı vízgazdálkodási,
környezet- és természetvédelmi kérdések, valamint a helyzet
rendezése érdekében tehetı lépések jelentıségükhöz méltó módon
jelenjenek meg a készülı anyagokban.
A "Jelentés Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl" (dr.
Ijjas István és szerzıtsai, Budapest, 2008. november 28.) címő
anyagban például csak az alábbi egyetlen mondat szerepel: "Jelentıs
vízgazdálkodási kérdés számunkra az, hogy kevesebb víz jut a
szigetközi Dunába, fele annyi lebegtetett hordalék érkezik a Dunán és a
Dráván, mint korábban, és emiatt hosszú szakaszokon mélyül a meder
és károsodik az élıvilág."
Talán az elmúlt évek számos javaslata és vitája is közrejátszott abban,
hogy a Duna elterelésének problémája a szigetközi alrégió és a Duna
részvízgyőjtı tervezési anyagokban méltóbb módon, hosszabb
szöveggel jelenik meg. (Azt változatlanul hiányoljuk, hogy a hágai ítélet
és a tárgyalási folyamat nincs említve.) Ugyanakkor az Országos
tervben nem szerepelnek a Duna
elterelésére vonatkozó szövegrészek. Ezért kérjük, hogy a Duna
részvízgyőjtı tervben szereplı szövegek kerüljenek be az Országos
tervbe.
Kérésünket alátámasztja, hogy a Duna részvízgyőjtı terv és az
Országos terv
sok oldalon keresztül tartalmaz azonos szövegeket, sokkal kevésbé
lényeges
kérdésekrıl.
Napjainkban jellemzı veszélyeztetı tényezı a természetes
folyóvizeken (elsısorban Tisza, Duna, Dráva, Mura) történı
kavicsbányászat, melynek teljes körő tiltását javasoljuk. A
kavicskitermelés következtében az áramlási- és oxigénviszonyok
általában jelentısen megváltoznak, amelyet az ilyen élıhelyeken élı,

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

Köszönjük a javaslatot, a "jó települési gyakorlat" részeként beépítjük.

C

Dr.Tombácz Endre
ÖKO Zrt

U

Szeretnénk, hogy mind a 3 szinten a problémát megfelelı súllyal és az
ország érdekeit messzemenıen figyelembe vevı szöveg kerüljön be, a
most is folyó munka összefoglalása alapján.

C

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

ÖKO Zrt

Tahy Ágnes
VKKI

Egyetértünk. Ilyen javaslat szerepel a tervben, a kavicsbányászat a
medermélyülést is gyorsítja ésezzel sietteti a mellékágyak lefőzésését,
ami ellentétek az ökológiai célokkal.
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Véleménytétel
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Egyesület

Kontos Tivadar
Programvezetı,
halászati szakmérnök
Nimfea
Természetvédelmi
Egyesület
Kontos Tivadar
Programvezetı,
halászati szakmérnök
Nimfea
Természetvédelmi
Egyesület
Kontos Tivadar
Programvezetı,
halászati szakmérnök
Nimfea
Természetvédelmi
Egyesület

2009.11.18

OT

2009.11.18

OT

2009.11.18

2009.11.18

Kontos Tivadar
Programvezetı,
halászati szakmérnök
Nimfea
Természetvédelmi
Egyesület

10-4. melléklet

OT

OT

Vélemény
gyakran magas oxigénigényő és szőktőréső fajok nem tudnak tolerálni.
Ezeken az élıhelyeken az esetek nagy részében számos védett és
fokozottan védett halfaj megtalálható.
A folyógazdálkodásnak sokszor hallható célja a hajózás
zavartalanságának biztosítása. Ennek megvalósítása a tervek szerint
nemegyszer medermélyítésekkel történne. Néha felröppennek hírek a
pl. a Felsı-Tisza hajózhatóvá tételének szándékáról is, mely a folyó
jellegébe történı durva beavatkozással, szintén a meder átalakításával,
mélyítésével terveznek. A hajózás elısegítését mederkotrásokkal
megvalósítani tervezett tevékenységeket, mint a folyók élıvilágát
komolyan veszélyeztetı beavatkozásokat jelentısen korlátozni kell.
A vízgyőjtı-gazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a folyók élılények
számára megfelelı, hosszanti átjárhatóságának terveit, az idıbeni
ütemezésekkel együtt.
A folyókon található mőtárgyak üzemeltetése során jelentıs
vízszintigadozás a halak, kétéltőek szaporodási (febr. 15 - május 30-ig)
idıszakban lehetıleg ne történjen. A természetes vizeinken található
mőtárgyak és egyéb vízügyi létesítmények engedélyezési eljárásaiban
a vízügyi igazgatóságok részére vízjogi kötelezési eljárásokban elı kell
írni a halfajok igényeinek megfelelı típusú hallépcsık megépítését.
A vízgyőjtı gazdálkodás tervezési folyamatok kiemelt fontosságú
gazdálkodási feladatként említik a természetközeli folyó és
patakszabályozásokat, holtágrehabilitációkat, és a hasznosítási
lehetıségek keretében, tavak és záportározók, jóléti tározók építési és
rekonstrukciós programját. Ezek a tervezett munkálatok is számos
természetvédelmi problémát felvetnek. Ismereteink szerint a jövıben
komoly állami támogatással terveznek – elsısorban hazánk északi
tájain – számos záportározót és ún. „jóléti” funkciójú tározó létrehozni.
Ezek megvalósítása a tározókat feltöltı hegyvidéki patakjaink
elrekesztésével, keresztgát építésekkel történne. Ezek a mőtárgyak a
patakok vízjárási viszonyainak megváltozását okozzák. Gyakran
megfigyelt jelenség, hogy a kialakított tározóba olyan halfajokat
telepítenek, melyek elsısorban a horgászok által kedveltek (ponty,
amur, keszegfélék, ezüstkárász), és nem a patak eredeti halfaunáját
alkotó fajokat. Az elfolyó vízzel aztán a tározó alatti patakmederben is
megjelennek és elszaporodnak ezek a nemkívánatos fajok, és a
telepítésekkel együtt véletlenszerően – de törvényszerően – behurcolt
egyéb, gyakran adventív fajok (naphal, ezüstkárász, kínai razbóra,
törpeharcsa-fajok). Ezek a beruházások több, olyan patakunk
élıvilágára is
veszélyt jelentenek, ahol még megtalálható pl. a fokozottan védett,
Vörös
Könyben is szereplı halfajunk, a Petényi-márna. Amennyiben a
körülmények
mégis nélkülözhetetlenné teszik havária helyzet elhárítása céljából
bizonyos
helyeken záportározók létrehozását, ott olyan mőszaki megoldásokat
kell
választani, amely az eredeti élıvilágot és fajösszetételt nem
veszélyezteti, illetve

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

A

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. A hosszirányú átjárhatóság biztosítása egy fontos, gyakran
alkalmazott intézkedés a tervben (DU3).

A

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.Ilyen értelmő intézkedések is szerepelnek a tervben (DU 1
és DU2).

A

U

A VKI céljainak teljesítéséhez jó halászati és horgászati gyakorlatok
kidolgozására van szükség. (Ezek egyik eleme a jó tógazdálkodási
gyakorlat). A jó gyakorlatokat legkésıbb 2012 végéig kell véglegesíteni,
kidolgozni és jogszabályi formában rögzíteni. Ez az intézkedés khivatott
kezelni a fölvett problémát.

B

Szilágyi Ferenc
BME
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változtatja meg.
A belvízcsatornák rekonstrukciója során is sokszor sérülnek a
természetvédelmi érdekek, ugyanis azokban a csatornák, melyekben
víz is van természetvédelmi oltalom alatt álló hal-, kétéltő- és hüllıfajok
élı-, táplálkozó- és szaporodóhelyei. Több rekonstrukciós munkánál
kerültek már elı védett fajok (réticsík, dunai gıte, mocsári teknıs, stb.)
egyedei a kikotort lágyüledékbıl.
A természetvédelem érdekeinek a sértetlensége miatt az alábbi
korlátozásokat látjuk indokoltnak beépíteni a kiadandó határozatokba: A kotrások, rekonstrukciós munkák megkezdése elıtt legalább 48
órával telefonon egyeztetni kell a területileg illetékes felügyelıséggel a
munkálatok helyszínérıl és a munka megkezdésének pontos
idıpontjáról. Amíg az egyeztetés nem történik meg a munkálatokat nem
lehet megkezdeni.
- Amennyiben a munkálatokkal érintett csatorna szakaszokból nagy
mennyiségben kerülnek szárazra természetvédelmi oltalom alatt álló
fajok egyedei, abban az esetben a csatorna hossztengelye mentén,
csak a csatorna felét lehet megkotorni, továbbá a gépkezelı mellett
biztosítani kell egy fıt, aki a lágyüledékkel partra helyezett állatokat
kíméletesen visszajuttatja a vízbe.
- A kikotort lágyüledéket közvetlenül a partszegélyen kell elhelyezni,
annak késıbbi elhelyezésérıl az engedélyesnek kell gondoskodnia
- Azokban a csatornákban melyek szárazon állnak idıkorlátozás nélkül
elvégezhetı a kotrás, ellenben a vízzel borított csatornák esetében a
kotrást kizárólag szaporodási idıszakon kívül, a nyugalmi idıszak
megkezdése elıtt
lehet elvégezni, augusztus 1. – november 15. között.
A Víz keretirányelv több éve tartó be-vezetésének utolsó szakasza, a
most folyó vízgyőjtı-gazdálkodás tervezés (VGT) nagy lehetıség a
magyarországi vizek és a vizes élıhelyek védelme szempontjából. A
civil zöldek a tervezési folyamat társadalmi egyeztetésének aktív
résztvevıi. Célunk a tervezésben mutatkozó zavarok kiküszöbölése,
hogy a készülı tervek megalapozott, használható koncepciókkal
járuljanak hozzá az elkövetkezendı években a vizek és élı környezetük
értékeit védı munkákhoz.
Az egyeztetési folyamat még hátralévı idıszakában a civil zöldek
az alábbi fıbb kiegészítéseket és módosításokat várják a
tervezıktıl.
1. A Víz keretirányelv szerinti monitoring adatbázisát hozzák
nyilvánosságra, még a vízgyőjtı-gazdálkodási terv véglegesítése elıtt.
2. Csak azokat a víztesteket minısítsék, amelyekre vonatkozóan
elegendı monitoring adat van.

OT

3. Mőszaki terv - a jelen ciklusban - csak minısített víztestekre
készüljön.

OT

4. Helyezzenek a tervek hangsúlyt a természetbarát tájgazdálkodás
feltételeinek kialakítására, a víz-győjtık és árterek természetes
növényzetének helyreállítására, a természetes árterek újbóli
bekapcsolására. Ezzel csökkenthetı az alsóbb szakaszok árvízi
veszélyeztetettsége, a vízjárásbeli szélsıségek, a levezetési

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Igaz. Azonban az egyes beavatkozások járulékos kedvezıtlen környezeti
hatásainak mérséklését a KHV-eljárásban lehet elsısorban érvényre
juttatni. Az intézkedések tervezésénél e hatások mérséklésének módja
lehet, hogy védett területek érintettsége esetén korlátozásokat ill. a
Nemzeti Parkokkal való egyeztetetéseket kötünk ki.

C

O 8.fej.

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk és köszönjük. A védett területeket érintı kotrások kizárólag
a Nemzeti Park Igazgatóságokkal egyeztetett módon és idıben
történhetnek az intézkedési javaslataink szerint.

B

O,R, A

U

Köszönjük.

_

_

U

A KVVM honlapján egyelıre még csak a vízkémiai adatok hozzáférhetık,
visszamenıleg 1980-tól az összes felszíni vízminıségi mérıhely ott van,
nem az egyes adatok de évenként az összes mért komponens
statisztikája - http://okir.kvvm.hu/fevi/ a honlap címe

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Clement Adrienne,
Simonffy Zoltán
BME

U

A minısítés lehetséges akkor is, ha nincs biológiai monitoring mérés,
analógiák, illetve hidromorfológiai monitoring adatok alapján.
A nem minısített víztestre is kell tervet készíteni (pl. monitoring
fejlesztés) Azon kívül olyan intézkedések is lehetségesek, amelyek
általános javító jellegőek.
Az olyan mőszaki intézkedések megvalósítását nem szabad elkezdeni,
ahol a víztest állapota, a problémák, okok nem eléggé feltártak, vagy
magának az intézkedésnek hatásmechanizmusa nem ismert

E

_

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, számos ilyen intézkedés szerepel a terveben.

A

O,R, A

Clement Adrienne
BME
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kényszerek, melyeket a tervezés során újra kell számolni; így az
árvizek és az aszályok kártételei ellen egyszerre tud az országunk
védekezni, a talaj és a légkör további kiszáradását megelızni. A tervek
alternatívaként készüljenek. Szerepeljen önálló terv-változatként az
élıvizek, medrük és árterük természetes folyamatainak szabad
érvényre jutása, az önszabályozó mechanizmusok újbóli beindulásának
lehetısége.
5. Az árterek természetes vízszállításának helyreállítása - amely nélkül
nem lehetséges a vizek környezetében a tájgazdálkodás fejlesztése
sem -, ne az íróasztalfiók számára készült terv maradjon. Az új
szemlélet hasznosságát bemutatni hivatott Bodrogköz (a Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztése program tájgazdálkodási mintaterülete)
térségében azonnal hozzá kell kezdeni a környezetbarát
vízkormányzás megvalósításához, mert ennek mőszaki feltételei már
adottak.
6. Kapjon nagyobb hangsúlyt a tervekben új, nagy területen egybefüggı
erdık telepítése ıshonos fajokkal, és a meglévık óvása. A
dombvidékeken erdık nélkül nem várható az erózió és az árvízveszély
csökkenése. A vízfolyásokat kísérı ligeterdık kulcsfontosságúak a
folyópartok védelme és a vizes élıhelyek megóvása szempontjából.
7. Magyarország alvízi ország. A vizek védelméhez nemcsak mőszaki
intézkedésekre, hanem a szomszédos országokkal jó együttmőködésre
és aktív diplomáciai tevékenységre van szükség. Hiányoljuk, hogy
külföldi eredető szennyezıdéstıl fenyegetett víztestek esetén a
tervekben nem szerepelnek a nemzetközi együttmőködéstıl várható
eredmények. Az EU integrációtól éppen az együttmőködés
kiteljesedése, határon átterjedı szennyezés esetén a tárgyalások útján
történı megoldás elıtérbe kerülése lenne várható, költséges hazai
mőszaki beavatkozások helyett.
8. A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezésben a vízgazdálkodás mellett más
szakterületek széles körének lenne tennivalója. E szakterületeket
egyenrangú partnerként szükséges bevonni a mérésekbe, adatbázisépítésbe és az állapotértékelésbe. A nemzeti parkok és
környezetvédelmi felügyelıségek munkatársainak tudása és
tapasztalatai nélkül elképzelhetetlen a természet- és környezetvédelmi,
víz-megırzési és klímajavítási szempontok figyelembevétele a
tervekben.
A készülı anyagok szerzıit, szerkesztıit, a felhasznált szakirodalom
jegyzékét tüntessék fel, részben azért is, mert a tervek jelenlegi
anonimitása a felelısség elhárítását sugallja.
9. A készülı tervek végrehajtásához hozzanak létre szakértıkbıl és
civilekbıl álló, független felügyelı bizottságot, amelynek fı feladata
annak biztosítása, hogy a különbözı uniós pályázatokon (pl. operatív
programok) csak a Víz keretirányelvvel összhangban lévı projektek
kapjanak támogatást.
A VGT dokumentum elıkészítése során sem a szakmai szervezetek,
sem a társadalmi szervezetek bevonásának intézményi keretei nem
kerültek kialakításra (magas szakmai színvonalú véleményeket vártak,
térítésmentesen). Az egyeztetésre szánt idı, a kiválasztott egyeztetési
forma nem felel meg napjaink valós társadalmi helyzetének (gazdasági
válság, erıs túlterheltség, projekt alapú finanszírozás dominanciája),
csak a webes elérést és a rendezvényeket tartották fontosnak, sem
kérdıíves lakossági megkeresésrıl, sem mélyinterjúkról nincs

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Szilágyi Ferenc
BME

U

Egyetértünk abban, hogy az ártereket ahol lehet, helyre kell állítani, vagy
legalábbis a hullámtereket kiszélesíteni. Ez igényli az együttmőködést a
földmővelésüggyel és a helyi érdekeltekkel. Erre vonatkozóan tartalmaz
a terv intézkedési programot.

B

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, számos ilyen intézkedés szerepel a tervben.

A

O,R, A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. A végleges tervekben a már látható eredményeket
szerepeltetjük.

C

O, R

U

A tervezés során erre törekedtünk.

A

O,R, A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Szó sincs felelısség elhárításról. A végleges anyagban szerpelni fognak
a kiemelt közremőködık. A rendkívül terjedelmes szakirodalom pedig a
háttéranyagok mellékletében található

B

O

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Fontos feladat a VKI konform pályázati rendszer kialakítása. A Javasolt
megoldás megfontolandó, de magasabb szintő egyeztetést igényel

E

U

A szők idı- és pénzügyi keretek közt a leginkább költséghatékony és
eszközök alkalmazását választottuk, hogy az adott forásokkal a lehetı
legtöbb szakmai és társadalmi szervezet értresüljön és kapcsolódhasson
be a véleményezésbe. A VGT tervezés jelenlegi, koncepcionális szintjén
a lakossági megkeresés helyett a témát a saját szakterülethez való
kapcsolódás tekintetében komplexen kezelni tudó szervezetek
képviselıit, lehetıség szerint egy-egy szektor érdekképviseleti szerveit
szólítottuk meg. Lakossági bevonásra a részletes tervek és az egyes

A, C

Tahy Ágnes
VKKI

Karas László
Respect Kft.
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tudomásunk. A dokumentum bevezetıjében (3.oldal) is megismételt
kérdések túl komplexek, általános mőveltségő, illetve a szakterülethez
nem értık számára nem értelmezhetı, illetve nehezen megválaszolható
(pl. 9. kérdés: milyen feltételek mellett? Mely körnek?) A több száz
körlevél és azokhoz kapcsolt dokumentumok inkább eltávolították, mint
közelítették a véleményezıket a folyamattól.
A VGT dokumentum megfogalmazásának alapját annak a társadalmi
"közegnek" a leírása adhatja, amellyel e folyamatot és a
dokumentumokban szereplı terveket végre akarjuk hajtatni; illetve azon
értékrend meghatározása, mely mentén a javaslatokat tesszük, és a
végrehajtást kezdeményezzük
Megállapításunk szerint a társadalmi helyzet:
- az ok-okozati összefüggésekrıl alulinformált és rosszul képzett (pl.
szennyvízkezelés foka és ivóvízminıség, speciális betegségek
elıfordulása; áradás szerepe a tájban);
- rövid távú érdekek mentén gondolkodó (jövedelmi helyzetbıl, ill. a
gazdasági mechanizmusok – pl. reklámok, média - által vezéreltség
miatt);
- zilált, szétesı közösségekben létezı individuumok (illetve családon
belül is magas elidegenedést mutató egységek) alkotják a társadalom
jelentıs részét,
- akik nem az életminıség javítását, hanem a magasabb jövedelmi
szintet tartják egyetlen fontos szempontnak (kb. a lakosság 10-12%-a
kivételével).
A vállalatok egyre növekvı versenyhelyzetben folyamatosan keresik a
kiskapukat, az igazgatási és ellenırzési rendszer forráshiány miatt
egyre inkább leépül, a szabálysértık elítélése nehéz. Az új rendszerek
– pl. CSR – még mindig inkább fényes külsı, mint alapvetı változás a
vállalkozások mőködésében, környezeti terhelésük csökkentésében
(lásd MOL fenntarthatósági jelentés – szennyezett területek
nagyságáról, azok talajra, talajvízre gyakorolt hatásáról nem tudunk
semmit).
Az önkormányzatok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, banki
adósságok, illetve regionális fejlesztési projektek miatt minden
erıforrásukat, tartalékukat felélik (lásd regionális
szennyvízberuházások és az érintett önkormányzati ivóvíztársulatok
bekebelezésének ügyét).
A kisléptékő, komplex szemlélető kezdeményezések, természetierıforrás védelem központú megoldások nem, illetve csak nagyon
nehezen jutnak elismeréshez, szakmai és anyagi támogatáshoz. A
struktúrában realizált irányítás miatt egyes támogató egyének a
szakigazgatási rendszerben nem tudják segíteni ezen
kezdeményezéseket, illetve jelentıs energiák árán, mivel a jelenlegi
rendszerben ellenmőködıknek tekinthetık (lásd Cigánd tájgazdálkodási
programiroda vagy komplex monitoring program megvalósításának
kálváriáját).
A jogszabályi és intézményi keretek még nem alkalmasak a
partnerségben megvalósuló, kisléptékő, táji léptékő rendszerek
kialakítására, mőködtetésére. Az átalakítási folyamat mindenképp
folytonos segítséget (facilitáció, közösségfejlesztés, szervezetfejlesztés,
konfliktus kezelést) és a támogatási rendszer egyszerősítését,
átláthatóságának javítását igényli.
A TISZÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK
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projektek kidolgozásakor kell sor kerüljön. Az érdekeltek bevonása a
megvalósítás során is a VGT intézkedési programjában már szerepel. A
webes elérés és a nyilvános fórumok mellett számos szakértıi szintő
egyeztetés zajlott a tervezık és a leginkább érintett, valamint leginkább
aktivizálódott társadalmi és gazdasági csoportok képviselıi közt.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Nem kérdés. Helyzetleírás

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Nem kérdés. Helyzetleírás

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Nem kérdés. Helyzetleírás

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk és reméljük, hogy a VGT ehhez egy fajta ösztönzést ad.

E

Scheer Márta

U

Véleményünk szerint éppen ennek felismerését mutatják a tervben
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Vélemény
A modernkori táj és vízgazdálkodási rendszer pufferkapacitása kicsi, a
jelenlegi koncepció és tervek nem is célozzák, és nem is alkalmasak a
táj vízmegtartó képességének növelésére. A víz a tájban nem
medrekben, medencékben, zárt víztestekben tározódik és éltet, hanem
a talajban, a növényzetben és az alsó légkörben.
A Tiszai-alföld egyszerre lehetne a legnapsütésesebb és a
legkiegyensúlyozottabb vízháztartású terület megfelelı vízgazdálkodás
esetén, ezzel szemben jelenleg is követett vízlevezetés orientált
vízgazdálkodási rendszerünk eredményeképpen óriási és koncepciózus
vízvagyon-vesztést kell elszenvednünk. A modernkori iparszerő
tájhasználat és az ezt kiszolgáló vízgazdálkodás magában hordozza az
aszály és a szárazodás növekedésének legfontosabb okait.
A VGT dokumentum szerkezete sokat javult az elsı konzultációs
folyamat óta. A fejezetek célkitőzései egyértelmőek, a
megfogalmazások közérthetıbbek (de még mindig túlságosan sok
szakmai zsargont tartalmaznak, ami egyrészt érthetı, hisz szakmai
anyagnak kellett születnie). A dokumentum több ábrával és táblázattal
támasztja alá a megállapításokat, ami nagyon dicséretes, bár több
helyen azok értelmezhetısége, felbontása alatta marad az elvártnak. A
fejezetek – fıleg az 1-5 fejezet – megfogalmazása lineáris, hiányoljuk a
visszacsatolási mechanizmusokat illusztráló folyamatábrákat, melyek
lehetıséget nyújtottak volna a problémák összetettségét, egymásra
hatását bemutatni (pl. vizi szállítás – ökológiai rendszerek
fenntarthatósága – méretgazdaságosság).
Hiányoljuk a már említett alapvetéseket – milyen társadalmi, gazdasági
helyzetben fogalmazódtak meg az állítások és milyen kritériumok
mentén, valamint ezen feltevések hogy befolyásolták a tervezıt a
beavatkozások megfogalmazásánál (pl. társadalmi egyenlıség,
terhelhetıség területén). A 6.5 fejezetben megjelenı "Döntési
prioritások alapvetései" fejezet csak a VKI szempontjából határoz meg
alapelveket, még a hangsúlyozott társadalmi szempontok is csak
részben jelennek meg ("társadalmi hasznossága, erıs társadalmi
igény" (217. old.)).
Sajnos kevés helyen találhatók lábjegyzetek, értelmezések. Javasoljuk
ennek bıvítését, valamint az egyes fejezeteknél a szakmai
háttéranyagok hivatkozását (forrásokat).
A dokumentum bevezetıje, illetve az 1-5 fejezetig leíró részeket
tartalmaz a hazai vízgyőjtıkrıl, azokat érı terhelésekrıl, a védelem
alatt álló területekrıl és monitoring rendszerekrıl és a víztestek
besorolásáról. Fentebb is jeleztük, mindezt a dokumentum nagyon
"iskolásan", nem a folyamatok és összefüggések rendszerében és
kölcsönhatásában teszi, ami a leíró részek igen nagy hiányossága.
A bevezetı fejezet áttekintı ábrája szerint (7.old.) mind a célkitőzések
meghatározása, mind a problémák és okainak megállapítása és
lehetséges intézkedések megfogalmazása során figyelembe kell venni
a társadalmi szempontokat. Véleményünk szerint ez nem történik meg,
az ok-okozati összefüggések keresése még mindig igen kevés
alfejezetben fedezhetı fel (negatív példa: 53-54. oldal, Egyéb
vízhasználatok - a vízi szállítás esetében semmilyen utalás nincs a
hajózhatóság és az ökológiai restaurációs, helyi strand fejlesztési
törekvések ellentmondásáról, annak mechanizmusáról; kicsit jobb
példa: 58. old: Tisza vízi közlekedése, de ez sem alkalmas a valós
társadalmi konfliktusok problémák feltárására). A fenti három elem
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megjelenı, a mővelési ág váltást (pl. ártéri gazdálkodásra való áttérés)
célzó intézkedések.

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. A VGT vízvissaztartás-központú terv.

A

O,R, A

Tahy Ágnes
VKKI
Clement Adrienne
BME

U

Az összefüggéseket a 5. fejezetben található problémafák mutatják be

A

O, R

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A döntési prioritások kiegészítésre, pontosításra kerülnek.

C

O

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A végleges terv szükség esetén a háttéranyagokra hivatkozni fog.
Pótoljuk.

C

O

U

A kifogásolt lineáris tervezési folyamatot "A vízgyıjtı-gazdálkodási
tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009" határozta meg,
amelynek társadalmi véleményezése 2006 második felében zajlott.
Köszönjük az észrevételt, de a terv jelen fázisában ilyen alapvetı
változtatást már nem lehet végrehajtani. A második VGT készítésekor
javasoljuk alkalmazni.

E

U

A terv 1. és 9. fjezetének nem célja az ok okozati összefüggések
vizsgálata, amely elsısorban az 5. és 6. fejezet témája. Mindkét fejezet a
tények közlésére, más ágazatok által megfogalmazott célkitőzések
bemutatására törekszik.

E

Tahy Ágnes
VKKI
Clement Adrienne

Tahy Ágnes
VKKI
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Vélemény
megfogalmazása során a természeti – ökológiai rendszer természetes
mőködésének feltételei (annak biztosítása, restaurációja) ugyan olyan
hangsúlyos elemzési szempont, mint a társadalmi. (Késıbb ez
megjelenik a 9. oldali felsorolásban, de az intézkedések leírásakor már
ez a hármas tagolás (pillér) sem a táblázatokban, sem a szöveges
részben / tagolásban nem jelenik meg (lásd 9. fejezet).
A fejezet végén a VGYT feladatait határozza meg a dokumentum (10.
old., utolsó elıtti bekezdés), ahol e fenti hiányosságokat
kiküszöbölendı az "egymásrahatások feltárását" is célként jelöli meg.
Felmerül a kérdés, hogy ha a problémafeltárásban és a stratégiában
(VGT) nem jelent meg a ciklikus, rendszerszerő feltárás, akkor milyen
módon jelenik meg a VGYT-kben?
Az elsı fejezet leírja a vízgyőjtı földrajzi, vízrajzi jellemzıket. Napjaink
egyre erısödı klímavédelmi kommunikációja mellett egy szó sem esik
a klíma-szélsıségesedésrıl és a vízgyőjtı területre az ELTE és az
OMSZ által már 2007-ben leskálázott klímamodellek elırejelzéseirıl. A
tanulmányok szerint a nyári-téli csapadék-eloszlás megváltozik, nyáron
csökken, télen enyhén nı, de a vízmérleg csökkenni fog. Ezért
kiemelten fontos a teljes Duna vízgyőjtın, és annak hazai szakaszán a
vízvisszatartás és annak minden formájának (pl. a tározók mellett a
"zöld /ökoszisztémában, ill. barna/talajban való tározás") fejlesztése.
14. oldalon jellemzik a földtani viszonyokat, de azt már nem említik
meg, hogy a medence lassú süllyedése a mai napig tart, s e süllyedést
a múltban és napjainkban is a folyók hordaléka tudta ellensúlyozni. A
medence szempontjából fontos hordalékkal a jelenlegi vízgazdálkodási
infrastruktúra, mely nem illeszkedik a tájak eredendı mőködéséhez
nem tud mit kezdeni, több helyen problémák jelentkeznek.
17.oldalon összegzi a talajtani specialitásokat, de a talajnak a
vízgazdálkodás szempontjából legfontosabb funkcióját (víztározási
képesség és annak mértéke) meg sem említi. A talajveszteséget jelzi,
de annak hatását a lefolyási, beszivárgási viszonyokra már nem.
A vízrajzi leíró részben hiányoljuk a vízmérleg (országos és egyes
vízgyőjtıkre számított) bemutatását, mely felhívná a figyelmet arra,
hogy milyen veszteségek érik hazánkat (párolgási, levezetési, stb.)
20. oldal a belvíz-veszélyeztetettséget tárgyalja, melyben bár az adatok
tényszerőek, mégsem adnak valós képet, mivel a veszélyeztetettség
nem jelentkezik pl. gyepterületeken, illetve védett területeken, ahol a
víztőrésnek megfelelı földhasználat miatt nem veszélyrıl, hanem
fontos ökoszisztéma szolgáltatásról (pl. talajvízpótlás, lokális
vízkörforgások, madárvilág) beszélhetünk. (Hasonló a
logikai/prezentációs hiba az árvizekkel is az elızı oldalakon).
22. oldalon az erdısültség arányát mutatják be, melynél nem értékelik,
hogy a meglévı rendszer nem a vízvisszatartást, hanem a vizek minél
hamarabbi beépítését, kiszipolyozását segíti, mivel nem ıshonos
fafajok (akác, fenyı; és nem a területre jellemzı természetese puha
illetve keménylombú erdık) dominálnak.
1.2 fejezet bemutatja a társadalmi és gazdasági viszonyokat, s a
bevezetıben is említett kritikák mellett a következı kiegészítéseket
tennénk:
- a vízgazdálkodás VKI szerinti elvárása a társadalmi
együttmőködésben megvalósuló, különbözı szinteken mőködı,
társadalmi felelısségvállalást erısítı eszközrendszerek, tehát az
értékelésben is ezen jellemzık leírása kellett volna megtenni
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U

A VGT 6 éves ciklusú. A tervezés során többször történt visszacsatolás,
pl. az állapotértékelés és az erısen módosított víztestek kijelölése
esetében.

E

Tahy Ágnes
VKKI

U

Szándékaink szerint a terv kulcskérdése a vízvisszatartás, ami többek
között a klímaváltozás miatt is válik egyre nyilvánvalóbb igénnyé. A terv
önálló fejezetben is foglakozik a kérdéssel.

B

Tahy Ágnes VKKI

U

A VGT idıléptékébenl a medence sőllyedés sebessége nem számottevı.
Egyetértünk azzal, hogy a tájhasználat elidegenedett a természettıl.

A

Tahy Ágnes VKKI

U

Kösöznjük, természetesen ezzel számolunk, számos intézkedés célozza
a talaj vízgazdálkodási szerepének erısítését.

A

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, kiegészítjük

B

Tahy Ágnes VKKI

U

A vizes élıhelyek tekintetben nem kezeljük veszélyeztetésnek a
"vízkárokat", azok elsısorban a településekre és a mezıgazdasági
területekre vonatkoznak. Jelenleg nem rendelkezünk megfelelı
térképekkel az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatások értékeléséhez.
Az árvíz- és belvíz-veszély részletes elemzését az árvízi kockázati
térképezési munkák befejeztével lehet elvégezni.

E

Tahy Ágnes VKKI

U

Csak kis részben értünk egyet, mivel vannak olyan területek, ahol ez
igaz, de jelentıs részén az erdıterületeknek nem jellemzı, különösen a
védett erdık esetében

D

Tahy Ágnes VKKI

U

A VÁTI, KSH, GKI, illetve más társadalomkutató intézetek
megállapításait vettük figyelembe, egyáltalán nem törekedtünk vitatni
ezen szakterületek következtetéseit, hanem felhasználtuk azokat.
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Vélemény
- hiányzik a társadalmi szegregációt jelzı elemzés (mely pl. a VÁTI
2005 Tisza VGT-ben már komplex módszerekkel bemutatásra került)
- a fejezet csak leír, de semmit nem értelmez, nem helyez ok-okozati
rendszerbe (pl. városiasodás, vidék elnéptelenedése, munkanélküliség
kérdésköre).
29. oldalon a biológiai aktivitásérték kerül bemutatásra és ezzel
jellemzik a részvízgyőjtıket. Mivel itt nagy hangsúlyt kap az index (bár
lehetett volna más index is), várható lett volna, hogy az intézkedéseknél
ezt használják mutatószámnak, de ez a 8. fejezetben nem köszön
vissza.
35. oldalon hiányoljuk a trágyázás intenzitásának bemutatását minimum
elmúlt 20 évre (néhány EU-s ország tükrében), mivel fontos
hangsúlyozni az alultrágyázottságot, azon belül a szervesanyagutánpótlás problémáját (ezen keresztül a megfelelı humusztartalom,
talajszerkezet és talajvízmegtartó képesség alakulását).
37-38. oldal a mezıgazdasági vízfelhasználást részletezi, melynek
keretében (1-10. és 1-11. táblázatok) az illegális vízkivételrıl illetve az
öntözött, de nem bevallott, vízjogi engedéllyel nem rendelkezı területek
becsült nagyságáról nem esik szó, miközben ez közismert tény (pl.
Orosháza melletti dinnyések). Az öntözés mellett a természetes
vízpótlás (pl. belvizek visszatartása, sekélyvizes elárasztás említésre
sem kerül, miközben ez a VTT törvényben is szerepel).
41. oldalon a vízerımővek potenciális kapacitását mutatják be, de nem
hangsúlyozzák, hogy az erımővek telepítése és a VKI hogyan, milyen
módon illeszthetı egymáshoz (véleményünk szerint az érvényben lévı
kormányrendeletet is meg kellett volna említeni, mely megtiltja a
keresztgátas vízierımővek telepítését a Dunán). Az alternatív
rendszerek (pl. fenékturbinák) említésre sem kerülnek.
Az iparról szóló fejezet a terheléseket is taglalja, itt redundancia
jelentkezik a következı fejezettel (2). Másrészt hiányoljuk a
vészhelyzetben (pl. aszály) a vízszolgáltatási prioritások leírását (mely
ipari üzem, mely prioritással kapja a vizet, mikor milyen korlátozok
lépnek életbe, ennek illeszkedésének bemutatását a mezıgazdasághoz
és a lakosság ivóvízellátásához.
48. oldalon (egy egészen jól megfogalmazott alfejezetben) említésre
kerül a vízveszteség mértéke (19%), de a téma részletezése elmarad.
Ugyancsak hiányoljuk annak a problémának a felvetését, amely a
regionális vízmővek (pl. Ökovíz) létrehozása körüli tulajdonviszony–
vitákból és a mőködtetı tulajdonosi szerkezet átalakításából fakad (lásd
francia, angol példák – magántıke kivonulása a rendszerek leromlása
után).
52. oldalon a szennyvízrendszer rohamos fejlıdésérıl olvashatunk, de
semmi szó nem esik a részvízgyőjtıkön átemelt vízmennyiségek
nagyságáról (regionális rendszerek hatása a kisvízgyőjtıkre és
talajvízboltozatokra), valamint a tisztítási fokozatok emelésének
szükségességérıl (gyógyszer és egyéb szermaradványok a III.
fokozatú tisztítás után). Különös tekintettel fontos ez a
szennyvíziszapok kihelyezésének kockázat-elemzésénél a jövıben
várható (és egyes EU vízgyőjtıkön már ökológiai hatásokat mutató – pl.
Pó völgye, hímnıs halak elszaporodása) ökológiai (és humán) hatások
szempontjából.
53-54. oldalon a vízi szállítást pár mondatban összegzik, miközben a
Dunán (és részben a Tiszán) az egyik legfontosabb beavatkozás a
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Válasz módja2

Válasz

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük az észrevételt, a VKI intézkedések elsısorban a biológiai
aktivitásérték növelésére törekednek. A VGT tervezésben a BAÉ
alkalmazása egy olyan "szokatlan, újszerő" elem, amelynek módszertana
még továbbfejlesztére szorul. Jelenleg a tervezık még nem tudják
megfelelıen alkalmazni, mint mutatószám.

D

Tahy Ágnes VKKI

U

Ezzel a témával külön foglalkozik a mezıgazdasági háttéranyag.

A

Tahy Ágnes VKKI

U

A vízkivételek részletes bemutatása a 2. fejezetben található.

B

Tahy Ágnes VKKI

U

A nem VKI célt megvalósító fejlesztéseket a 9. fejezet tartalmazza.

A

Tahy Ágnes VKKI

U

Az 1. fejezetben hosszabb idı statisztikai feldolgozásának ereményei
találhatóak, míg a 2. fejezetben az emberi hatások a VKI
hatálybalépésétıl, illetve a VKI monitoring mérések idejébıl, azokkal
egyidejő, utolsó pár év részletes és ok-okozati összefüggéseit vizsgálva
jelennek meg.

A

Tahy Ágnes VKKI

U

A gazdasági-szabályozási kérdéseket a terv 7. fejezete és a
háttéranyagok tartalmazzák. A tulajdonosi szerkezet témája nem VGT
kérdés.

C

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük az észrevételt, sajnos erre vonatkozóan gyakorlatilag nem
rendelkezünk monitoring vizsgálati eredményekkel.

D

Tahy Ágnes VKKI

U

A VGT-nek nem tárgya a VKI célkitőzésektıl eltérı fejlesztések
környezeti vizsgáltának elvégzése. Ezeket a vizsgálatokat és

A
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10-4. melléklet

Vélemény
hajózhatóvá tétel. Nincs adat arra, hogy kik, mennyit és mit szállítanak,
s ebbıl mit profitál a magyar állam. Országos szintő dokumentumban
egy ilyen fontos, már folyamatban lévı (több tanulmányban, EKT, stb.
részletezett) beavatkozás tervrıl részletesebben kellene írni, különös
tekintettel az elvárt merülési mélységekre (2,4 m, ill. 2,7 m), a DunaRajna csatorna áteresztı képességére (1,9 m merülési mélység) és a
kapcsolódó beavatkozás-elvárásokra, azok ökológiai hatásaira
vonatkozó információkra.
57. oldalon a "Duna-Dráva nemzeti park szab gátat a vízi turizmus
fejlıdésének a Dráván", amivel nem értünk egyet, mert ökoturisztikai
fejlesztések és turizmus természetesen megengedett, az pedig
mintaértékő, hogy a sérülékeny területre terhelhetıséget s így
látogatószám maximumot határoztak meg.
59. oldalon megemlítik, hogy hiányoznak a kikötık, miközben gyakorlati
tapasztalat, hogy milyen nehéz az egyes önkormányzatoknak (illetve
alvállalkozóiknak) kis léptékő kikötıket létesíteni a Tiszán. Örvendetes,
hogy pozitív vonzerıként szerepel az öko túrázás (pl. Tiszán kajaktúra),
de az egymást kizáró tevékenységekrıl (kajaktúrák vs. hajóforgalom,
jachtok, nagyhajók) nem esik szó.
1.3.2 fejezet címe hibás: „tervezést végzı”, az 1.3 fejezet fıcímébıl
adódna, hogy a tervezés szereplıi között a társadalmat és a
véleményezık körét is felsorolják, de ez nem történik meg. Ez jelzi a
tervezık szándékát – a terv e szereplık döntése mentén alakul ki, s az
érintettek bevonása (véleményezés) pedig "szükséges rossz".
1.3.3 határmenti együttmőködések esetében szükséges az
egyezmények mellett a legfontosabb sarokszámokat is megadni, pl.
vízkészlet megosztás, ökológiai minimum hozamok; elmúlt idıszakban
felmerült problémák, illetve jelentısebb eredmények (ukrán monitoring
rendszer fejlesztése az árvízi elırejelzés javítására). Ez azért is fontos,
hisz a megelızı fejezetekben hangsúlyos kérdés volt a 96% külföldrıl
érkezı vízkészletek.
65. oldal felsorolás – a bevont civil szervezetek az egyeztetési fórumok
szervezésébe lettek bevonva és a projekt ezt finanszírozta. Szakmai
közremőködésük e tevékenységtıl elválasztott, önkéntes munka volt.
(Hasonlóan a többi bevont szervezethez.) Az Akadémia
Vízgazdálkodási Bizottság aláhúzás/kiemelés nem logikus.
68. oldal a hazai összes vízfolyás hossza 52355 km, míg a kijelölt
vízfolyások hossza 28800 km, mely közel 1/3-a. Kérdéses, hogy milyen
hatékonyságú lesz a VGT végrehajtása ilyen mértékő besorolás
mellett? Hasonló probléma merül fel az állóvizek esetén is, különös
tekintettel azon adat tükrében, hogy a felszíni vízkivétel jelentıs
szereplıi a halastavak, melyek az értékelésbe (és a monitoringba) nem
kerülnek bele.
72. oldal összefoglaló táblázata summázva elintézi a duzzasztómővek
elbontását azzal, hogy jelentıs társadalmi költséggel, aránytalan
következményekkel jár. Ez a kérdéskör sokkal összetettebb elemzést
igényel, teljes gazdasági érték számítást (CBA nem elegendı) és a
mesterséges víztest lehatárolások újragondolását.
77. oldalon olvashatunk a sekély víztestekrıl (porózus víztestek,
sekély), melyek lényegében a talajvizek, de nem esik szó a talaj felsı

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

elemzéseket annak kell elvégeznie, aki a fejlesztés hasznát is élvezni
kívánja majd, neki kell igazolnia a társadalmi szükségszerőséget a VKI
4.7 cikkelynek megfelelıen.

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük az észrevételt, javítjuk.

C

Tahy Ágnes VKKI

U

A VKI célkitőzések között nem szerepel kikötı, hajózás, vagy turisztikai
fejlesztés

E

Tahy Ágnes VKKI

U

A VGT tervezık a beérkezett vélemények jelentıs részét beépítették a
tervbe.

E

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük az észrevétel, a végleges terv melléklete tartalmazza a
határvízi tárgyalások jegyzıkönyveit.

C

U

A véleményezésbe bevont civil szervezetekt önkéntesek, illetve
delegáltak. A fórumok szervezésében néhány civil szervezet, mint
alvállalkozó vett részt., de ebben az esetben nem véleményezı
szerepkörben. A társadalmi vélemény kialakítása önkéntes, a civil
delegáltakat nem a tervezık választották ki. A vállakozói és a civil
tevékenység szétválasztása, függetlenítése annak a szervezetnek a
feladata, aki mindkét szerepkörben részt vállal.Az aláhúzás szerkesztési
hiba, javítjuk.

C

Tahy Ágnes VKKI

U

Minden 10 km2-nél nagyobb vízgyőjtıjő vízfolyás, vagy 50 ha nál
nagyobb állóvíz víztestként lett kiejlölve, a víztestekhez tartozó vízgyőjtık
tökéletesen lefedik az ország teljes területét. A vízfolyások darabszáma a
méretükkel fordított arányban nagyságrendileg növekszik. A víztestként
nem kijelölt vízfolyások és tavak döntı többsége jelentéktelen erecske,
vagy idıszakos vízfolyás, amelynek még neve sincsen.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A gazdasági, társadalmi átfogó elemzéseket a terv 6.7. és 8.
fejezeténekháttéranyagai tartalmazzák részletesebben. Ezek részletes
gazdasági elemzése a következı tervezési ciklus feladata.

C

Tahy Ágnes VKKI

U

A VKI-ban megadott felszín alatti víztest definició szerint a telítetlen zóna
nem tartozik a víztestbe. Az állapotértékelést az 5. fejezet tartalmazza.

E

Tahy Ágnes VKKI
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10-4. melléklet

Vélemény
rétegében tárolt vízmennyiségekrıl és azok tulajdonságairól, mely
hazánkban igen nagy jelentıséggel bír, s ez a jövıben a
klímaszélsıségesedés kiküszöbölése miatt még fontosabb lesz.
Hiányoljuk, hogy nem közölnek adatokat e víztestek állapotáról, tárolt
víz mennyiségérıl, annak évszakos változásáról (klímaváltozás várható
hatásairól már nem is beszélve).
A 2. fejezetben egy elızetes anyag került vitára (lásd elsı sor). A
fejezettel kapcsolatban általános véleményünk, hogy:
- nem ok-okozati rendszerben tárja fel a folyamatokat
- statikus
- nem illusztrálja az egyes terhelések összefüggéseit, kölcsönhatásait
- nem mutatnak rá idızített bombákra (pl. nem felszámolt, csupán
homokkal befedett / rekultivált települési hulladéklerakók,
szennyvíziszapban felhalmozott gyógyszer és egyé
szermaradványokra; klímaváltozás miatt az eddig nem mobilizálódott
szennyezıdések mobilizációja, ellenırizetlen vízkivételek)
- a fejezet nem sorolja fel a legfontosabb problémákat,
megállapításokat, csupán mellékletekre hivatkozik.
A 2.1.1. alfejezetben olvashatjuk az emissziós adatok mérésének
párhuzamosságából eredı problémát, melynek kezelése igen fontos
lenne (81. old.: 30% eltérés). Megbízató adatok nélkül a települési
terhelés mértéke, annak változása nehezen értékelhetı. (Részletes
víztestenkénti értékelés nem készült.) Kitérnek a várható változásokra,
de azt már nem elemzik, hogy a klímaváltozás vagy a gazdasági válság
továbbgyőrőzése milyen módon befolyásolhatja a víztisztítás mértékét
(pl. várható a most kialakítandó rendszereknél a nem-bekötések
növekvı száma, hiszen ha a lakás-törlesztést sem tudja valaki fizetni,
akkor hogyan fogja a bekötés díját állni?) Arról sem esik szó, hogy a
megnövekedett tisztítás milyen mértékben befolyásolja a lokális
vízmérlegeket illetve a kisvízfolyások vízhozamait, állapotát.
Az ipari szennyezéseknél nem esik szó a hıszennyezésrıl, mely a
vizek jó ökológiai állapota szempontjából igen fontos paraméter.
A 2.2 fejezetben említés esik a légköri száraz kiülepedés mértékérıl, de
késıbb sem a városi, sem a mezıgazdasági, közlekedési alfejezetnél
nem olvasunk kockázatokról, terhelések milyenségérıl és mértékérıl,
miközben az egyre növekvı csapadékmentes idıszakok hatására
jelentısen nı a száraz ülepedésbıl származó szennyezıanyag
koncentráció - a csapadék (sok esetben intenzív formában) ezen
anyagokat nagy mennyiségben mossa be a vízfolyásokba, jelentıs
koncentrációkat eredményezve. Városi környezetben ez a porülepedés
–bemosódás folyamatában jelentkezik, s melyet az ÁNTSZ és az
OMSZ több éve folyamatosan mér (reflektálva a 87.old.).
90. oldalon a mezıgazdaság P, N terhelését mutatják be és
megállapítják, hogy területi átlagban a terhelés mennyisége nem jelent
problémát, kivéve egyes hígtrágya elhelyezési, lokális problémáktól.
Talajvédelmi és erıforrás gazdálkodás szempontjából ez igaz (sıt
egyes területeken a talajok kizsákmányolása folyik), de nem szabad
elfelejteni a megfelelı pufferzónák és az összefolyási zónák
jelentıségét, különös tekintettel a fentebb megfogalmazott száraz
ülepedési probléma miatt.
90. oldalon a modell-leírás felesleges (maximum a mellékletbe illı),
sokkal fontosabbak az eredmények és a megállítások, melyek között

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük az észrevételt, javítjuk.

B

Tahy Ágnes VKKI
Rákosi Judit
Tahy Ágnes
VKKI

U

Egyetértünk a megállapítással, hogy egymásnak ellentmondó adatokkal
nehéz dolgozni.A megnövekedett tisztítás hatásával számol a terv. A
megfizethetıség elemzését a 7. fejezet és háttéranyagai mutatják be.

B

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, kiegészítjük.

C

O

Tahy Ágnes VKKI

U

Egyetértünk, a városi csapadékvíz jelentıs probléma, sajnos konkrét
monitoring adatokkal, részletes elemzésekkel nem rendelkezünk.

B

O

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, egyetértünk a puffer zónák szükségességével.

A

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, javítjuk.

C
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Flachner Zsuzsanna
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2009.11.18

Vélemény
sem a referencia állapotot (mihez képest jó vagy rossz egy érték), sem
a klímaváltozás várható hatásait nem említik.
A 2.3 fejezetben a hidromorfológiai állapotot befolyásoló beavatkozások
keretében a gyors lefolyási viszonyokat (és bevágódást), a töltéseket, a
duzzasztómőveket zsilipeket, völgyzárógátakat sorolják fel, de nem
részletezik azok jó ökológiai állapotra gyakorolt hatását, a jelenlegi
felsorolás nem teljes és nem elégséges (92.old). Nem definiálják, hogy
a számok a teljes hosszra, vagy a kijelölt víztestekre (30%)
vonatkoznak-e (2-5 táblázat)?
A 2.4 fejezetben a vízkivételekrıl mellékletekre hivatkoznak, és nem
emelik ki, hogy melyek a legfontosabb problémák és ezek hol
jelentkeznek. Sem az illegális vízkivételekrıl, sem a termálvizek
utóhasznosításáról (szennyezésérıl) nem esik szó.

Válasz módja2

Válasz

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, kiegészítjük. A számok a víztestekre vonatkoznak, nem a
névtelen kis mellékágacskára.

C

O

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, kiegészítjük.

C

O

OT

A 3. fejezetben a védelem alatt álló területek kerülnek bemutatásra. A
fejezet részletesen mutatja be a vonatkozó jogszabályokat, védendı
területeket, de nem emeli ki a jelentısebb problémákat. A természetes
fürdıhelyek szerepe (társadalmi vonatkozások) nem kerülnek
bemutatásra, holott ez szerves része egy adott térség életének.

Clement Adrienne
BME

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

A védett területekkel kapcsolatban a kijelölt víztestek léptékének és az
érintett Natura 2000 léptékek illeszthetıségével lehet gond (nem
egyezik). A kezelési tervek sokkal nagyobb léptékőek, így azok
alkalmazása egyes víztestekre nehézkes lehet.

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

A fejezet nem tér ki ezen területek ökológia szolgáltatásaira, melyek a
VKI végrehajtása szempontjából számba vehetıek.

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

A jogszabályi leírás felesleges és hosszú (mellékletbe való).

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért
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Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Natura 2000 kezelési tervek nem állnak rendelkezésre széles körben,
így cselekvési terv készítésénél problémák merülhetnek fel. Fontos
kérdés lenne a N2000 területeken a vízi közlekedés szabályozása
(benzinüzemő eszközök tiltása). A Velencei tavat érintı beruházás a
leírtak mentén VKI-ba és VGT-be ütközı terv.
A 4. fejezet teljes mértékben mellékletbe való, hiszen leírja a meglévı
és a program elıkészítése során megvalósított egyedi mérési
módszereket, ehhez kapcsolódó elıírásokat. Ezzel szemben nem tér ki
azon problémák felsorolására, melyek a program intézkedéseinek
várható hatékonyságának mérését, a jó ökológiai állapot nyomon
követését segítheti.
A fejezet – még ha röviden is – feltárhatná a meglévı mérési
rendszerek és azok üzemeltetésének hiányosságait, ebbıl fakadó
feladatokat. Véleményünk szerint a jelenlegi monitoring rendszer
legnagyobb hiányossága, hogy nem integrált, nem a táji folyamatok
(természeti- gazdasági- társadalmi) nyomonkövetése, hanem egyes
alrendszerek mérése a cél.
A leíró fejezetek közül a legutolsó az 5. fejezet, melyben a VKI által
elıírt és hazai (valamint bevont nemzetközi) szakemberek által

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Csak a jogszabály szerint kijelölt, a fürdıvíz monitoring részét képezı
fürdıhelyeket tudtuk figyelembe venni az állapotértékelésnél, mert
ezekre állt rendelkezésre információ. A konkrét helyeken felmerülı
problémákkal, azok szélesebb, társadalmi vonatkozásaival az alegység
tervek foglalkoznak, ez túlmutat az országos VGT szintjén. Mindazonáltal
a természetes fürdıvíz használati igényt a VGT figyelembe veszi a vizek
állapotára kitőzött célkitőzések megállapításakor.
Igen léptékbeli problémák vannak. A védett területekre vonatkozó
kezelési tervek léptéke változó, a NP és TK általában nagyobb, a TT
kisebb, a Natura 2000-es fenntartási terveké általában szintén kisebb,
mint a víztestre vonatkozó terveké. A Natura 2000-es fenntartási tervek
túlnyomó többsége még nem készült el, tehát van mód arra, hogy a VGT
keretet adjon arra, hogy ezekben, hogy lehet VKI-s elveket is alkalmazni.
Ezzel az illesztehetıség lehetısége megteremtıdik.
Egyetértünk. Többek között éppen azért kell a VGT tervezés során a
védett kategóriákkal foglalkozni, mert ezeknek vannak ökológiai
szolgáltatásai, melyek a intézkedési program kidolgozásánál számba
veendık.
Megfontolandó, de úgy érezzük, hogy önálló melléklet megtöltéséhez
kevés. Ráadásul fontosnak találjuk a szabályozási javaslatok
megtételekor.

D

A

D

B

E

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

A VT1 intézkedés arra is szolgál, hogy a probléma feltárások
megtörténjenek, a védett területekre vonatkozó kezelési és a Natura
2000-es fenntartási tervek kiegészüljenek, érvényre juttathatól legyenek
a VKI kritériumai. Ez által mód lesz újabb intézkedések meghozatalára is.

Tahy Ágnes VKKI

U

A VKI elıírja, hogy a monitoringot be kell mutatni az VGT-ben. A 4.
fejezet kizárólag ezt az elıírást teljesíti.

E

Tahy Ágnes VKKI

U

A VKI monitoring valóban nem integrált, hanem célirányos. A VKI egyik
legrészletesebb melléklete határozza meg mire kell irányulnia a
monitoringnak.

D

Clement Adrienne
BME

U

A fejezet VKI által meghatározott minısítési rendszer szerint értékeli a
vizek állapotát. Ez a minısítési procedúra meglehetısen kötött, és ettıl

A
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Vélemény
megfogalmazott, kidolgozott minısítési rendszerek leírása történik. E
minısítéssel kapcsolatban általános megjegyzésünk, hogy nem
vízgyőjtı szemlélető, sajnos nem integrált és nem veszi figyelembe a
tájmőködést, és nem ebben értelmezi a vízrendszer mőködésének és jó
ökológiai állapotának meghatározását. A hidromorfológiai értékelés
szempontjaival egyetértünk (lásd 145.old) és az összefoglaló
értékeléssel is (5-4 táblázat). Az integrált (mely a két szempont
kombinációját jelenti) minısítés során jelentıs az adathiány (5-5 ábra).
Itt vetıdik fel az a kérdés is, hogy a minısítı rendszerek
felülvizsgálatára is szükség lenne, különös tekintettel a hidromorfológiai
értékelésekre, melyekre az interkalibrációs eredmények tükrében
történnek majd meg. Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy a valós
emberi beavatkozások mértékét tárjuk fel az eredendı tájmőködéshez
képest, és nem kozmetikázott, politikailag elfogadhatóbb képet fessünk.
Sajnos hazánk természetes vízfolyásai valóban jelentıs módosításokon
mentek keresztül (és a jövıben tervezett területfejlesztési, energetikai
beavatkozások ezt a képet tovább ronthatják), és a VGYT-kben kiemelt
feladat lenne azon intézkedések megvalósítása, mely az árterek
rehabilitációját, a vízterek és vízjárta területek nagyságának növelését
és a medence jellegbıl fakadó, a tájak vízvisszatartó funkcióját javítják.
A felszín alatti víztestek minısítése során meghatározott minısítési
módszerek a VKI elıírásait meghaladják, komplex szemléletet
tükröznek. Az értékelés során valamennyi (185 db) víztest értékelése
megtörtént, s a kép nem túl bíztató (5-16 táblázat). A FAVÖKO (felszín
alatti vizektıl függı ökoszisztémák) károsodottságát csak két típusra
lehetett megállapítani, ami jelzi az értékelés jelenlegi korlátait,
hiányosságát. Szerkezetileg ez a fejezet az, ami a legjobb szerkezeti
felépítéssel rendelkezik, összegez és értékel, megjegyzésekkel
értelmezett!
Az 5.4.4. fejezetben a védett területek víztest-értékelése történik a NPI
által kitöltött kérdıívre adott válaszok alapján. Sok esetben felmerül az
adatgyőjtési hiány és részletes cönológiai felmérés hiánya (országosan
védett területekbıl a vízfolyások 1-e). Az összefoglaló értékelésben okokozati megközelítés jellemzı, mely a dokumentumban szinte egyedi.
Értékelik a vízátvezetések, konfliktusok okait, mértékét az érintett 1037
víztestre. A felszíni álló víztestek környezetterhelésének mértékérıl
nem csak a kiemelt okokról kapunk képet, jó lett volna mérési adatokkal
illetve egyéb vízgazdálkodási fejezetekben felsorolt értékelésekkel ezen
állításokat összekötni (192. old lap közepe). A 193 old. lap tetején a
nádat invazív fajként sorolják fel, ezzel nem értünk egyet.
Az 5.5 fejezet tárja fel a jelentıs problémákat és okait. A fejezet –
hasonlóan az egész dokumentum szemléletéhez – a lineáris
gondolkodás és nem a ciklikus, visszacsatolási rendszereket feltételezı
megfogalmazás jellemzı. Szöveges összefoglalás és prioritáslista nem
található. A problémafa további átdolgozást igényel, különös tekintettel
a 3. oszlopban lévı megfogalmazásokra (5-9. ábra, 195. oldal; pl.
"feliszapolódás: (következménye a víztestre): nagyon jellemzı a Tisza
hullámterének egészére", illetve "mederforma...": (következménye a
víztestre): elıfordul).
A 6. fejezetben a környezeti célkitőzéseket összegzik, ahol a 200. oldal
közepén a derogáció lehetıségét (illetve szükségességét), valamint a
védett területekre vonatkozó elıírások elérését adják meg. A következı
bekezdés jellemzi leginkább a tervezés (intézkedések

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

eltérni nem lehet, mert ez az az eleme a VKI alkalmazásának, amit az
EU a legszigorúbban ellenıriz és ha eltérés van, azt számonkéri. Sajnos
ez a módszertan tényleg csak a vizekre koncentrál, nem csak a
vízgyőjtıt, de már a vízpartot is figyelmen kívül hagyja (a makrofita
minısítési módszerünk pl. a zonáció hangsúlyos figyelembe vétele miatt
nem EU konform). A 2. fejezetben mutattunk be egy botanikai szempontú
állapotértékelést, és a tájökológiai szempontok VGT-ben való
érvényesítésének elmzéséhez pedig egy háttértanulmány készült.

Clement Adrienne
BME

U

Egyetértünk, az összes minısítési módszer felülvizsgálatára sor kell
kerüljön még a következı tervezési ciklus elıtt. A mércét azonban
jelenleg is magasta tettük, melyet az eredmények jól tükröznek,
nevezetesen, hogy vízfolyásaink 90%-a nem éri el a jó ökológiai
állapotot!

Clement Adrienne
BME

U

Köszönjük. A FAVÖKO-k értékelése a végleges tervben benne lesz.

B

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Nem invázív, hanem bizonyos körülmények között invázívként viselkedı
fajként, a nád természetesen nem jövevényfaj.

C

Tombácz Endre
Simonffy Zoltán

U

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Az 5.5 fejezet pontosan a problémafán keresztül probálja az ok-okozati
feltárni szemben a legtöbb ilyen jellegő tervvel, ez természetesen
javításra kerül, mert több ponton is pontosítani szükséges. A problémafa
maga igyekszik az eddigiek összefoglalása lenni. A visszacsatolást pedig
pontosan az okok keresése és nem a csak a jelenségek szintjén
tervezett intézkedések jelentik.
A 200. oldal közepérıl nem pontosan idéz a véleményezı, nem az
szerpel, hogy a finanszírozás megoldott, hanem megoldható. Pont azt
gondoljuk, hogy számos intézkedéshez új forrásokat kell teremteni és
erre javaslatot is tesz a terv. Mindenesetre a megfogalmazást
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Vélemény

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

megfogalmazásának) rendjét – mivel csak azon víztesteknél lehet
2015-re elérni eredményt, amelyekre már megkezdıdött a beavatkozás
és a finanszírozás megoldott, azért minden más, károsodott víztest
esetében a beavatkozások a következı tervezési ciklusra tolódnak el.
Így "varrunk a gombhoz kabátot", azaz a meglévı tervekhez stratégiát
(200. oldal lap közepe).
A derogációs eljárás (tehát idıben kitolás vagy a célkitőzések
enyhítése) nem átlátható, monitoring adatokkal, fizetési hajlandósági
felmérésekkel nem alátámasztható, ami környezetvédelmi szempontból
aggodalomra ad okot. Mi alapján határozzák meg a sorrendeket? Ki
dönt, hol és milyen vizsgálatok, számítások alapján legyen derogációs
munka?
Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Lásd fent

U

Az illegális kivételek és a a felhagyott fúrt kutak szennyezési
problémáival az intézkedési program 8-as fejezet részletesen foglalkozik,
ez minden víztestre érvényes. Itt a mentességi okok elemzése történt
meg.

E

U

Pedig ez egy alapvetı követleménye a VKI-nak. Minden új fejlesztésnél a
VKI 4 par, 7 bekezdés szerinti vizsgálatot el kell végezni. Különben az
adott fejlesztésre, ami nem kedvezı a jó állapot kialakulására nem
adható engedély. Mindenesetre a végleges anyagban ezt részletesebben
kifejtjük.

C

O

U

Az idézett számok a valószínő scenáriónál jelennek meg, az alacsony
forgatókönyvben alacsonyabb értékekkel számoltunk (fajlagos lakossági
vízgfogyasztás nem nı, az öntözési vízigéyn 25%-al nı. A végleges
anyagban az észrevételek alapján a scenáriók módosulnak. Itt a
gazdasági elemzések összefoglalásáról van szó. A részletes
megalapozó leírásokat a háttéranyagok tartalmazzák.

C

O

2009.11.18

OT

A 6-6 táblázat fejléce elcsúszott, de következtetéseink hasonlóak a
természetes víztesteknél megfogalmazottakhoz (93% G3 kategória).
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2009.11.18

E

U

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

OT

2009.11.18

U

Mivel egy víztesten a jó állapot az összes intézkedés idıben történı
megvalósításával érhetı el, ezért az intézkedések megvalósíthatósága a
döntı. Az ütemezést a VKI mentességi útmutatója alapján történı
vizsgálat és megfontolások alapján történt, döntıen a megfizethetıség, a
fizetıképesség értékelésével (ennek módszereit a 6-1 melléklet mutatja
be. A végleges tervben részletesebb leírás szerpel.
Nagyon sok intézkedés már elindul 2015-ig, pl a szabályozási
intézkedések, a módosított agrártámogatások, stb. Ezzek biztosítják,
hogy javuljon a vizek állapota és a vízigényeket nem automatikusan
elégítsék ki, hanem csak a megfelelı korlátok, feltételek mentén. Tehát
nem sérül a vízkészklet, a vízmérleg. A javulás, azonban 2015-ig sok
esetben nem éri el a jó állapot szintjét.

2009.11.18

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

pontosítjuk, hogy ne legyen félreérthetı.

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

A 202. oldal az átütemezéseket és a lehetséges elırehaladást adja
meg, de nem tudjuk milyen gazdasági forgatókönyv, társadalmi
változások tükrében? Mivel az anyagban semmilyen hosszú távú
kitekintés nem szerepelt, így nem megfogható, hogy az ütemezést
milyen keretek és feltételezések mentén fogalmazták meg.
204.oldal táblázata szerint a víztestek 89%-a esik a G3-as kategóriába,
mely 2015-ig aránytalanul magas terhekre hivatkozással 2021-re és
2027-re tolja ki a beavatkozásokat. Kérdés, hogy van ennyi idınk?
Kielégíthetık-e az igények a víztestek 89%-ában a ma is már rossz,
illetve nem fenntartható vízrendszerekkel? Hogyan és milyen módon
károsodnak az ökológiai folyamatok (nem a védett területek) és milyen
módon sérül hazánk vízkészlete, vízmérlege?

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Válasz

OT

OT

OT

A felszín alatti víztesteknél a kép sokkal jobb (6-15 és 6-16 táblázat)
(illetve annak látszik, hiszen az értékelés /leírás során az illegális
vízkivétel, illetve a felhagyott fúrt kutak szennyezési problémái
megemlítésre sem kerültek).
A 6.4 fejezet általános útmutatást ad a jövıben várható fejlesztésekkel
kapcsolatos elvárásokra. Ennek keretében hangsúlyozzák a VKI-nak
megfelelı vizsgálatok elvégzését, miközben az anyag több pontján (és
nemzetközi szakirodalomban több helyen) az elıírások, definíciók
felülvizsgálatát és a komplex megközelítést hiányolják (pl. vízgyőjtı
szintő elemzések). Ennek tükrében hogyan várható el a
nagyberuházások, fejlesztések értékelését és eredményeinek hatását a
beruházás irányára? (216. old. lap közepe)
A 7. fejezet a vízhasználatok gazdasági elemzését foglalja össze. Az
elsı részben a különbözı szektorok vízhasználatának 2015-ös
elırejelzését találjuk két scenárióra (alacsony-magas) (218. oldal). A
hőtıvíz igény esetén az adatok egyezése mutatja, hogy nem vették
figyelembe a potenciális klímaváltozás hatását (legalább a valószínő
scenárió esetén). A lakossági vízfogyasztás mértékénél az elmúlt évek
fogyasztási jellemzıit figyelembe véve a 13,4% növekedés nem
valószínő, mivel már most is jelentıs csökkenés érzékelhetı csak az
árak növekedése miatt. Öntözési igényeknél 50%-os emelkedést
számolnak, ami a létesítmények állapota és ezek helyreállítására szánt
források, valamint a mezıgazdaság gazdasági kilátásai
(fizetıképesség) miatt egyáltalán nem valószínősíthetı. Másrészt a
VGT-ben szereplı vízvisszatartást preferáló beavatkozások csökkentik

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
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10-4. melléklet

Vélemény
az öntözési igényeket. Mivel a derogációk 2027-ig szólnak, ezért
módszertanilag fontos lett volna erre a szakaszra is elırejelzést
megfogalmazni. Másrészt az elırejelzések kereteit adó gazdaságitársadalmi scenáriók meghatározása nélkül ez a fejezet lóg a
levegıben.
A 7.2. fejezetben a költségmegtérülés számítási módszereit és egyes
szektorok értékelését találjuk. Az EU szakmai javaslatai alapján a teljes
gazdasági értékelés módszere biztosítja a környezeti erıforrások és
erıforrás megırzés leképezését a projektértékelésekbe. Az értékelés
és a megállapítások tényszerőek, bár sajnos nem esik szó a pozitív
ösztönzıkrıl és az egyéni vízrendszerek helyzetérıl (pl. mi a helyzet az
egyedi szennyvízrendszerekkel). Az üzemeltetési leírás hangsúlyozza
az ivóvízrendszerek elöregedésének, a vízbázis-védelemnek a
problémáját, melyre javasolja a szabályozás továbbfejlesztését, amit
támogatunk. Mivel hazánk 1/3-a (közel 3 millió ember) létminimum alatt,
illtetve ahhoz közel él, azért átlagosnak vehetı a 6%-os (vagy
magasabb) jövedelemarányos költségteher.
A 224.oldalon bemutatott költségmegtérülési ráták alacsony %-a
rámutat a jövıben várható problémákra, egyes térségekben az
üzemeltetık várható gazdasági problémáira.
Az ivóvízellátás és szennyvízkezelés területén a tulajdonviszonyok
változásáról (önkormányzattól vállalkozói körbe) és a fizetési
hajlandóságról (elöregedı települések, munkanélküliséggel sújtott
települések) nem esik szó, ami jelentısen meghatározza a jövıben
végrehajtható beruházások finanszírozhatóságát.
A 226. oldal felsorolása említi az egyedi szennyvíztisztítók elınyét, de
nem részletezi azt (környezeti elınyök, alacsony tıkeigény, függıségi
viszony csökkentése). A magasabb tisztítási szintek (pl. mikroszennyezık eltávolítása) díjhatásairól nem esik szó, miközben ez a
következı dekád legnagyobb kérdése (szennyvizet tisztítani, külön
győjteni, egészséges ivóvizet külön szolgáltatni; mindezt a környezeti
terhelés tudatának függvényében). A bevezetıben említett társadalmi
terhelhetıséget a fejezet szerzıi is alátámasztják – "kistérségi
minimumnál 5% körüli, a legszegényebb háztartásoknál 8-11% körüli az
érték" (227. old).
A 7.2.3. fejezet nem tér ki a vízvisszatartás rendszerének pénzügyi
kereteire, melyek csökkentik a vízhiányt, egyes esetekben az árvízi és
aszály kockázatot. Ezen rendszerek finanszírozása fontos
közgazdasági feladat adott belvíz-öblözeten, illetve folyószakaszon
belül (többcélú rendszerek nem csak csatornáknál, hanem területeknél
is lehet).
A KÖVIZIG-ek átláthatatlan pénzügyi elszámolási rendszerét meg kell
szüntetni és hathatós beavatkozásokkal mind a szervezetek, mind
alvállalkozóik átvilágíthatóságát biztosítani kell (228. old).
A társulatok egyes esetekben állami feladatokat vállalnak át – pl.
talajvédelem, árvízvédelem, természetvédelmi vízpótlás – melyeknek
elismerése és finanszírozási rendszerének fenntartása fontos. Bár az
érdekeltségi hozzájárulás fizetésének hajlandósága sokat javult az
elmúlt években, nem jelenthetjük ki, hogy a társulatok gazdálkodása
elfogadható szinten áll. E kérdés részletes vizsgálata, költség haszon
elemzése és ökoszisztéma szolgáltatás értékelése elengedhetetlen a
közeljövıben (228. old).
A készletköltségek bevezetése és körültekintı meghatározása sokkal

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A 7. fejezetben a jelenlegi helyzet értékelésérıl van szó, itt sajnos még
nincs mód az egyedi rendszereket értékelni. A javaslatokat a 8. fejezet
foglalja össze.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A témával a 7. fejezet és háttéranyagai foglalkoznak.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Az egyedi tisztítók elınyei a 8-as fejezetben lesznek leírva, A magasabb
tisztítási szintek díjhatásai szerepelnek a fejezetben 227. oldal.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Mivel ez nem e jelenlegi helyzet kérdése, a vízvisszatartás elısegítésére
vonatkozó intézkedések (köztük a pénzügyi is) a 8. fejezetben és a
részletes javaslatok a vonatkozó mellékletben szerepelnek.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. Az intézkedéske között szerepel ilyen javaslat

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

A

Rákosi Judit

U

A javaslatok a 8. fejezetben és a részletes javaslatok a vonatkozó
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Vélemény
alaposabb készletfeltárást és vízmérleg-számítást igényel, melynek
során figyelembe kell venni a nem víztestekben tárolt vizek (talaj,
ökoszisztéma, táj) mennyiségét, hatását a felszín alatti vizek
mennyiségi, minıségi állapotára, a csapadékképzıdés folyamataira.
Ezen mérlegek gazdasági értékelése elengedhetetlen (229. old.) Ebben
a fejezetben merül fel egyedül az illegális kivételek, használatok ténye,
bár csak burkolt formában ("felszíni készletek csökkenı (legális)
használata azért is problémás,..." )
Maximálisan egyet kell értenünk azon kijelentéssel, mely a
mezıgazdasági vízhasználatok esetében a nullás kulcs bevezetését
károsnak nevezi. Nem csak a nyomon követés, de az térségi
érdekeltségi rendszerek, valamint a belvízkérdés és a vízvisszatartási,
szelíd árasztási rendszerek bevezetése is hátrányt szenved e döntés
miatt (231.old.). Támogatjuk a 7.3 fejezet 2 pontjában
megfogalmazottakat, s javasoljuk a módszertanba az ökoszisztéma
szolgáltatás értékelés és a teljes gazdasági érték számítás beemelését
(231.); biztosítva ezzel a kombinált projektek (és többcélú projektek)
értékelését.
Az intézkedési csomagokat (egy területen megvalósítandó
intézkedések), intézkedési elemeket (együtt megvalósítandó
intézkedések), összegzett beavatkozásokat mutatja be a fejezet (233.
oldal). Az összefoglaló táblázatban is már szembe tőnik, hogy sem az
ivóvíz minıség javítása, sem az átfogó intézkedések a vizi környezeti
problémák megoldására, az egyéb szennyezések csökkentésére nem
kap hangsúlyt. Míg kötelezettségünk, hogy 2015-ig a védett területeken
lévı víztestek jó ökológiai állapotát biztosítsuk (derogáció nem
megengedett), addig csupán 228 intézkedés foglalkozik a kérdéssel (81 táblázat, 234. oldal).
Dominánsan jelentkezik a már folyamatban lévı szennyvízprogramokat magába foglaló tápanyagterhelés-csökkentés (3686), és a
vízfolyások hidromorfológiai állapotát javító intézkedések (2914).TA1-7
intézkedések alapfeltételei – mint pl. tájhasználati, birtokrendezési
tervek, melyek a beavatkozások alapját képezheti, nem szerepelnek (82 táblázat).
TE1- prioritások mentén (pl. vízfolyástól való távolság, alapkızet) a
rekultivált (alias homokkal, földdel borított) korábbi települési
hulladékrakók felszámolását, elhordását, újrahasznosítását kell
megcélozni.
TE2 – belterületi csapadékelvezetés helyett a csapadékok helybentartását, visszafogását kell ösztönözni.
Az intézkedések közül hiányoljuk: pufferzónák és összefolyási
szőrımezık kialakítását a mezıgazdasági (és közlekedési, települési)
zónákból érkezı szennyezés elkerülése érdekében.
Erısíteni kell a N2000-es területek kezelési terveinek elkészítését a
VGYT tervezés idejére, hangsúlyosan szerepeltetve benne a kívánt
vízgazdálkodási elvárásokat (239.old).
A belvízelvezetés helyett a belvizes területek átsorolása, a parcellák
megosztása és birtokrendezése adhat hathatós és energia és költséghatékony beavatkozást. A területekre javasolt beavatkozások (TA3-4)
csakis öblözeti szintő tervek mentén, magasabb szintő koordinációban

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

ÖKO Zrt
Ungvári Gábor
REKK

Válasz

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

mellékletben szerepelnek. A javaslat bevezetésére még három év
elıkészítési idı áll rendelkezésre.

U

Egyetértünk, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásokat figyelembe kell
venni a díjak, a vízkészletjárulékok és a támogatási rendszerek
kialakítása során, valamint az intézkedési program tervezése erre alapul.
A teljes számszerősítés azonban minden konkrét víztestre, intézkedésre
nehezen kivitelezhetı.

C

O

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A táblázat nem tükrözi a teljes intézkedési programot, elsısorban a
víztestenként tervezhetı kiegészítı intézkedésekkel foglalkozik, tehát
sem az alapintézkedések, sem az átfogó intézkedések nem jelennek
meg. Maga az intézkedési probram persze ezekkel is foglalkozik. A
végleges anyagban egy komplexebb, jobb táblázatot szerepeltetünk.
Viszon a védett területeken az egyedi intézkedések száma a 228. Az
összes többi intézkedés közül is nagyon sok javítja a védett treületek
állapotát. A végleges anyagban ezeket külön is megjelenítjük. A védette
területeken szükséges 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 keretébe tartozó
intézkedések feltétlen prioritást kapnak. A Kéziratban tévesen szerepel,
hogy semmilyen védett területen nem lehet mentességet kérni, ez csak a
fürdıvizekre és a halas vizekre igaz.

B

O

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Nem értünk egyet, a TA intézkedések feltételrendszere meghatározó és
szerepel is a tervben. Részletes javaslatokat dolgoztunk ki a vízvédelmi
zónák kialakítására és támogatási rendszerére.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Igen errıl van szó. A leírást pontosítjuk

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, azzal, hogy a visszafogás mellett az elvezetésre is a VKI
követeményeit érvényesíteni kell (pl. szőrımezık)

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Ezek az intézkedések a jelenlegi tervben szerepelnek (HA2, HA3, PT5).

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, az intézkedések között a VT1 ezt célozza

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Ungvári Gábor
REKK

Egyetértünk. Ilyen javaslat szerepel a tervben.
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Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Clement Adrienne
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U

Az SZ2, SZ3, SZ4 nem része a szennyvízprogramnak, pont a jó állapot
miatti kiegészítı intézkedések.
Egyelıre azokra a paraméterekre (szennyezıanyagokra) tudunk
tervezni, amelyeket mérni is tudunk. A tervezés következı fázisaiban,
már nagy valószínőséggel a következı tervezési ciklusban sokkal
nagyobb hangsúly fog kapni a vizekben kis koncentrációban jelenlévı
veszélyes anyagok sorsa és ezek lehetséges kezelése.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A hulladéklerakók felszámolásáról van szó. Nincs ellentmondás a három
terület között.

D

U

ld. ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZ a halászatot és horgászatot érintı
javaslatokról

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, a terv tartalmazza ezeket

A

O.8. fej.

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk

A

O

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk

C

és gazdasági ösztönzık alkalmazásával valósítható meg. A
célprogramok igény szerinti megvalósítása a társadalmi helyzetkép
miatt (lásd bevezetı) nem mőködik (241 oldal). Az intézkedésekhez
szükséges források az UMVT-ben találhatók, melynek keretei a
következı 5 évre rögzítettek (2009-es pályázati kör, 5 éves futamidık),
tehát csupán 2014-tıl szabadulnak fel források e célterületek
finanszírozására. A feladat magas szintő és hatékony FVM-KvVM
együttmőködést feltételez.
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A már folyamatban lévı szennyvízprogram végrehajtása beemelésre
került a VGT-be, melynek keretében a magasabb tisztítási szintek
(SZ2) és a költség-hatékony intézményi, mőszaki rendszerek (SZ4)
kerültek be. Ezen intézkedések nem biztosítják a jó ökológiai állapotot,
csupán a lényeges szennyezı paraméterek terén érhetnek el javulást.
A 8.1.5. fejezetben a települési egyéb szennyezések kezelését célzó
intézkedéseket találjuk. Mivel ez önkormányzati, nem kötelezı feladat,
ezért a VGT inkább iránymutatásokat fogalmaz meg (határértékeket).
Hiányoljuk a fı célok tisztázását (szennyezések minimalizálása és
potenciális haváriák elhárítása, a vizek területen tartása). A TE1
keretében a bezárt és vízbázisvédelem szempontjából fontos
hulladéklerakók felszámolást és nem csak rekultivációját tartanánk
elengedhetetlennek. A TE2 – PT3 beavatkozás három szabályozási
területet sorol fel, melyek egymásnak ellentmondanak – ki kell
mondanunk, hogy a fı cél a vizek területen tartása, hasznosítása és a
belterületi csapadék-vízgazdálkodás ökológiai, vízminıség-védelmi és
település-klímavédelmi szempontú kidolgozása.
Fontosnak tartjuk a halastavak mőködés szempontú minısítését,
melyben nem csak a társadalmi, de az ökológiai elvárások is
tükrözhetık lennének (270. oldal). Halastavak, tározók üzemeltetési
rendjének felülvizsgálata szükséges a folyók, kisvízfolyások ökológiai
minimum hozam biztosítása szempontjából. A szőrımezık és
pufferzónák fejlesztést össze kell kötni a tájfejlesztéssel, ökológiai
hálózat javításával.
A felszíni vizek terhelése terén még nagyon sok teendı van, melynek
költségterhe meghaladja a következı idıszakokban rendelkezésre álló
keretet. Ezért van még nagyobb szükség a kombinált megoldások
elıtérbe helyezésére – mint pufferzónák, szőrımezık, folyószakaszok
ökológiai revitalizációja. Elıtérbe kell helyezni a szigorúbb ellenırzést
(I/O mérleg alapján, teljes környezeti felülvizsgálatokkal) és a
szennyezı fizet elv alkalmazását.
A felszín alatti vízbázisok védelmét össze kell kötni a termıföld
védelmével (talajvédelmi elıírások). Továbbiakban is folytatni kell a
kármentesítést, melynek során az ökológiai/természetközeli
technológiákat kell elıtérbe helyezni (280.oldal).
Hidromorfológiai intézkedések között messzemenıkig támogatjuk a
HA1, HA2 és a HA3 intézkedéseket, melyek keretében elengedhetetlen
a birtokrendezés az érintett területen és az érdekeltek közösségének
együttes fellépése az üzemeltetés során. A cél nem a kisajátítás és
kisajátított területeken való állami kezelés, hanem a helyi közösségek
által megvalósított kezelés kell legyen. A KK2 beavatkozás keretében
egyértelmő szempontok mentén kell a hajózhatóság feltételeirıl,
ökológiai rendszerre gyakorolt hatásról döntéseket megalapozni és

Szilágyi Ferenc
BME
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Tiszáért

2009.11.18

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

10-4. melléklet

2009.11.18

OT

Vélemény
helyes kérdések mentén a helyes válaszokat megadni (ki, milyen
mérető és összekapcsolt hajókkal, kinek az érdekébıl és milyen
érdekeltségi befizetés mentén hajózik a hazai vizeken?).
Elıtértbe kell helyezni a kis vízfolyások rehabilitációját, mely segítheti a
nagyobb folyók árvízvédelmi és vízgazdálkodási helyzetét. Nem értünk
egyet a medertározással és duzzasztással (helyette az árterek
revitalizációja kell). Az árterek, vízjárta területek rehabilitációját
(birtokrendezés, földhasználat váltás, zonális programok), a töltések
áthelyezését támogató mechanizmusok kidolgozása és bevezetése
elengedhetetlen. Az önálló vízfolyás rehabilitációs projekteket, csak a
táj (öblözet) teljes vízgazdálkodási – rehabilitációs tervének tükrében
(vízgyőjtıszemlélet) szabad megvalósítani (290. oldal)
Ehhez jó alapot teremtenek pl. a Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem A Tisza árvízi szabályozása a Kárpátmedencében c. NKFP kutatásában kimutatott eredmények. Ezek
szerint a mélyárterek bevonása az árvízvédelembe, a természetes
mélyületekben történı, szabályozott árapasztás jelentıs
kölségmegtakarítást és kockázatcsökkentést eredményez társadalmi
szinten. Fontosnak tartjuk, hogy a már megépült tájgazdálkodási
mintaterületeken (VTT Cigándi tározó) és a késıbb megépítendı
hasonló célú területeken (pl. Nagykörői tározó) a tájhasználatváltás
megfelelı ösztönzést (agrár-környezetgazdálkodási és más
vidékfejlesztési támogatások) és segítséget kapjon (felkészítés,
tudatformálás, közösségfejlesztés), hogy a helyi érintettek (elsı sorban
a gazdálkodók) ebben érdekeltté váljanak.
Állóvizek rehabilitációja során legfontosabb kritérium a területfejlesztési
tervekben a további beépítések (pl. a Balaton törvény felülvizsgálata és
építési korlátozások visszaállítása), illetve fejlesztések (lásd Velencei–
tó) korlátozása, szabályozása. Második lépésben a területhasználat
intenzitás mértékének csökkentését és az állandó borítást tartjuk
elengedhetetlennek (295. oldal).
Az egyedi intézkedések esetében (8.3.4. fejezet) a legfontosabb a
mőszaki, engedélyezési szabályok felülvizsgálata, módosítása és a
teljes gazdasági értékelés beemelése a döntéshozatal módszertanába.
Másrészt az alternatívák kidolgozása során jelentısen eltérı
technológiai ötletek mentén kell gondolkodni, az ökológiai megoldások
és az üzemeltetési költségek hosszú távú biztosítása tükrében. E téren
kiemelten fontos a határmenti területek beavatkozásainak
véleményezése, értékelése (bilaterális megállapodások és az ESPO
alapján). A "kisvíz ökológiai vízkészlet" és a "mederalakító vízhozamok"
biztosítását jogszabályban kell rögzíteni, ellenırizni és bírságolni annak
elmaradása esetén (298. oldal). KK2 esetében a költség-haszon
elemzés nem elegendı, részletes érdekeltségi elemzés és társadalmi
kockázat elemzés szükséges az ökoszisztéma szolgáltatás-értékelés
mellett.
Nem értünk azzal egyet, hogy a HA1-3 mőködési költségét csak a
gazdálkodók állják, hiszen a hasznok térségi, illetve részvízgyőjtı
szinten jelentkeznek, nemzeti haszonnal.
A vízhasználatok megvalósulási intézkedéseinek keretében a FE1-4
intézkedéseket kellene elıtérbe helyezni, különös tekintettel a
víztakarékosságra, ahol nem a technológiai, hanem a szemléletváltási
program a legégetıbb hiány. A gravitációs kapcsolatok helyreállítása
csakis öblözeti szintő tájhasználati tervek (s ebben vízkormányzási és

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

A terv számos területen javasolja a vízfolyások rehabilitációját,
duzzasztást pedig kizárólag a mellékágak vízpótlása céljából. A Duna
eseében azonban ezt sem, a Dunán a nedersüllyedés ellensúlyozására a
kavicsszórást javasolja.

A

O.8. fej.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, a terv tartalmazza ezeket

A

O

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk a felvetett gondolatokkal. A tervben ilyen irányú javaslatok
szerepelnek.

C

O8

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A mőszaki, engedélyezési szabályozásokat tartalmazza a terv. Nem a
KK2-nél kell részletes elemzés, mert ez kifejezetten VKI intézkedés.
Hanem akkor, ha olyan új fejlesztéseket akarnak megvalósítani, ami nem
javítja az állapotot (pl. Duna hajózhatóság).

C

O

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Nem a gazdálkodók állják, kapnak kompenzációt és támogatást.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

A
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Véleményezı
(név, szerv.)

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Véleménytétel
idıpontja

2009.11.18

2009.11.18

2009.11.18

módja1

OT

OT

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

OT

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Vélemény
vízvisszatartási tervek) mentén valósíthatók meg, tehát kapcsolt
intézkedésként lehet csak bevezetni. Elengedhetetlen és jelentıs
társadalmi konfliktussal jár az illegális vízkivételek felülvizsgálata és
program kidolgozása, végrehajtása (304). Az eredmények értékelését,
nyomon követését szolgáló monitoring rendszer felállítása szükséges,
mely vizsgálja a "tájban visszatartott, készletezett" vízmennyiségeket is.
Az ivóvízminıséget biztosító intézkedések (8.5 fejezet) listáját nem
kritizáljuk, a felsorolt intézkedések helytállóak, de szükségesnek tartjuk
az alternatív megoldások vizsgálatának (kettıs rendszerek, alternatív
vízellátó hálózatok) vizsgálatát és bevezetési lehetıségének
értékelését. Másrészt a lakosság tudatosságának növelése
elengedhetetlen adott lakókörnyezetben szolgáltatott vízminıségekrıl,
annak sérülékenységrıl.
A 8.6. fejezet szerkezete, hangvétele és tartalma jelentısen eltér az
elızı fejezetektıl. Érvel, értelmez és komplexen közelíti meg a
problémát. A leírt megállapítások sok helyen találkoznak a már
megfogalmazott kritikáinkkal, elvárásainkkal (ökológiai vízmennyiség
biztosítása, morfológia, stb.). Mégis, amikor a részletes felsorolás
értékeléseit olvassuk a megfogalmazások pozitívak, bíztatóak és nem
jelzik, hogy egyes célok és a természetvédelmi elvárások egymásnak
ellentmondanak (hajózás fejlesztése – ökológiai értékek védelme).
A védett területeken lévı víztestekre vonatkozó kezelés terveket az
öblözetek (táji egységek) szintéjére megfogalmazott tájhasználati tervek
keretéhez illesztve MEPAR blokk szintig kell részletezni és
harmonizálni. A beavatkozások ökológiai szolgáltatásának mértékét
meg kell határozni, eredmények értékelését biztosító komplex
monitoringot biztosítani kell (334. oldal).
A 8.7 fejezet az átfogó intézkedéséket határozza meg. Ezeknél a
legelsı az SKV és a VKI összeépítése. Mi ennél szigorúbb elvárást
támasztunk (hiszen látható, hogy jelentıs, nagy szerkezeti átalakulást
adó projektek is kikerülik az SKV-t). A projektek értékelésénél az
ökológia lenyomatot, a fenntartható erıforrás-gazdálkodást és az
ökoszisztéma szolgáltatások változását kell vizsgálni. Nem elegendı
méret, illetve hatásterület alapján meghatározni, hogy hol kötelezı
komplex értékelések megadása, tartalmi (pl. termál-, ill. ivó-vízbázist,
hidromorfológiát érintı beavatkozások) felsorolásával kell bezárni a
kiskapukat. A környezeti hatásvizsgálatok során kötelezı a társadalmi,
gazdasági kontextus, érdektérkép vizsgálata (pl. kérdıíves felmérésel,
fókuszcsoportos megbeszélésekkel), valamint az alternatívák során
lényegesen különbözı, ökológiai / természetközeli megoldásokat
tartalmazó alternatívák kidolgozása is. A költség-haszon elemzés során
az üzemeltetési költségek és a nem gazdasági hasznok és externáliák
értékelése szükséges. Új gazdasági szabályozók kidolgozása
szükséges, melynek keretében a társadalmi konzultáció és az
egyenlıség elve kell, hogy érvényesüljön. Az önkormányzati, állami
vagyon értékesítésekor a garancia-rendszereket, ellenırzéseket és
minıségbiztosítást államilag kell meghatározni és biztosítani. A
gazdasági eszközrendszernek tükröznie kell az egyes szereplık által
végzett közfeladatok elismerését (pl. árterek revitalizációjában részt
vevı gazdák esetén hozzájárulási díj elengedése, állami átvállalása).
Az adatgazdálkodás és információáramlás folyamatát minél hamarabb
rendezni és fejleszteni kell, melynek keretében a szakmai szervezetek

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

A

Az elızı fejezeteknél feltételeztük, hogy a 8-1-es mellékletben foglalt
intézkedési célok ismertek. A végleges anyagba, majd beillesztjük ezt is,
ezáltal érthetıbb lesz. A hajózás fejlesztése nem VKI cél, ezért kell azt a
bizonyos vizsgálatot elvégezni. De a valóság az, hogy lesznek olyan
fejlesztések, amelyek ellentmondanak a VKI céljainak, erre lehetıséget
ad megfelelı indoklással maga a VKI is.

C

E

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Magyar Emıke ÖKO Zrt

U

A VGT jelenleg keretet ad a további részletes tervek kidolgozásához,
Ezért a kérdésben is csak addig kell eljutni, hogy az elvek
megfogalmazásra kerüljenek. Az illesztést a következı, már konkrét
tervezési fázisokban kell elvégezni. A VKI monitoring várhatóan csak
részben lesz alkalmas arra, hogy az ökológiai szolgáltatások mértékének
változását regisztrálja. (Véleményünk szerint az ökológiai szolgáltatások
csak töredékét muttaják a valós természeti értéknek.)

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Az anyag nemcsak az SKV-ba, hanem a KHV eljárásba is be akarja
építeni. Új gazdasági szabályozásra teszünk javaslatot.

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Tiszáért

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

Flachner Zsuzsanna
Szövetség az Élı
Tiszáért

2009.11.18

2009.11.18

2009.11.18

OT

OT

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Vélemény
és a területek érintettjei folyamatosan tájékozódhatnak az állapotokról,
folyamatban lévı beavatkozásokról és visszacsatolásokról (adaptív
vízgazdálkodás). A képzések megújítása során figyelembe kell venni
nemzetközi és hazai eredményeket (pl. Newater projekt képzési
programjai; NKFP projektek modellezési eredményei).
A program kidolgozása során több alkalommal jeleztük, hogy a
végrehajtás túl gyors, az elvárások, célkitőzések túl komplexek a
jelenlegi gyakorlathoz képest. Nem volt elegendı idı a részanyagok
alapos áttekintésére, a fórumokon pedig arra, hogy a kérdéseinkre
választ kapjunk. Más országokban minimum kétszer ennyi idı állt
rendelkezésre a társadalmi vitákra (pl. Németország).
A lakosság (illetve a társadalom) egyes célcsoportjai bevonásának több
ma már közismert (bár idıigényes – lásd fentebb) módszerét ismerjük.
A most megvalósított folyamatban a fórumok interaktivitása nagyon
alacsony; a válaszadók felkészültsége, hozzáértése és hozzáállása sok
esetben felháborító; az alternatív módszerek – pl. mélyinterjúk, fókuszcsoport megbeszélések végfelhasználókkal; több területre végzett
érintettség és konfliktus elemzés; fizetési hajlandóság mérése
gazdasági és társadalmi szempontból lényegesen eltérı térségekben,
társadalmi csoportok körében – alkalmazása elmaradt. A folyamat
könnyen környezettudatosság és víztudatosság terjesztésére és helyi
víz-konfliktusok feltárására és kezelésére alkalmas kezdeményezés
lehetett volna, de nem lett az. Marad drága pincéres rohamebédek és
road-showk, üres, megválaszolatlan kérdésekkel és állandó fellépıkkel
tarkított fórumok sorozatáva, melyen való aktív részvétel egy fı fél évi
állását jelenthette volna egy civil szervezetnél, vagy oktatási
intézményben (anyagok internetes levadászása, áttanulmányozása,
kérdés, vélemény
megfogalmazása, fórumon részvétel, újabb véleményezés).
Sajnos a folyamat során nem derült ki, hogy a beküldött véleménynek
milyen formában és milyen szempontok mentén kerülnek beépítésre az
anyagokba. Mivel sok szereplı akkor fog felébredni, hogy egyes
elemek rá is vonatkoznak, amikor konkrét intézkedés érinti ıket, ezért
fontos a rugalmas, nyitott és kezdeményezı hozzáállás a VKI
kidolgozói és a VGYT-k kidolgozói részérıl. Csakis az alkalmazkodó, a
társadalmi igényekre ható és azokat meghallgató tervezıi csapat tud
fenntartható, társadalom által végrehajtható programot megfogalmazni.
Ennek érdekében fontos a VGYT-k tervezıinek felkészítése, képzése
és szemléletének formálása, melyhez a Szövetség az Élı Tiszáért a
segítségét felajánlja.
1.) A vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés nem kizárólag vízügyi feladat. A
természetvédelmi és környezetvédelmi szervek sokkal intenzívebb
bevonása szükséges a tervezésbe, továbbá olyan kulcsfontosságú
tárcák aktív szerepvállalása elengedhetetlen, mint például a
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vagy az
Önkormányzati Minisztérium. A társ tárcák együttmőködése közös
felelısségvállalást, feladat vállalást és megosztást, továbbá a
feladatokhoz megfelelı forrás hozzárendelést jelent. Ha ezek nem
történnek meg, akkor terv lesz, de a célokat nem érjük el a
gyakorlatban.
2.) Az intézkedések részletes megtervezéséhez és kivitelezéséhez a
források biztosítását már most el kell kezdeni. Ez legkézenfekvıbb az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program esetében. Az agrár-

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Nemcsak a vitákra nem volt elég idı, hanem a terv kidolgozására sem

A

U

Nem értünk teljesen egyet. Kivételesen elıfordult olyan fórum, amelyen
nem sok érdemi észrevéte és válasz hangzott el, de a többség nem ilyen
volt (különösen a tematikus fórumok). Fizetési hajlandóság vizsgálat
történt még a VKI2 projekt keretében a Túr és a Kállay vízfolyás
esetében, valamint az AquaMoney projekt keretében az Által-érre., és a
de a többi víztestre és problémára való fizetési hajlandóság felmérésre
nem volt lehetıség.

E

U

Köszönjük. A tervet a tervezıi konzorcium 2009 decemberben befejezi,
illetve a tárcaegyeztetésre elıkészíti és 2010 februárjáig lesz elfogadott
terv. A végrehajtás elıkészítése során van 2012-ig lesz inkább lehetıség
a felajánlott segítség igénybevételére.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk. Mindezeknek a szereplıknek a bevonása, velük való
egyeztetés megtörtént (kivéve az Önkormányzati Minisztériumot).
Javasataikat a tervbe beépítettük. További egyeztetésre a
tárcaegyeztetés során lesz lehetıség.

A

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A terv ilyen irányú javaslatokat tartalmaz.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Vélemény
környezetgazdálkodási kifizetésekbıl fordítsanak elegendı forrást arra,
hogy ez elégséges legyen a VKI célkitőzések eléréséhez szükséges
tájhasználat váltáshoz. Javasoljuk az AKG vizes élıhely célprogramok
mihamarabbi beindítását, elıször az ország egyes területein kísérleti
szinten. Ehhez – ahogy a terv is írja – a MEPAR szintő lehatárolás is
elengedhetetlen.
3.) A KEOP, ROP-ok és egyéb releváns programok és azok
akcióterveinek felülvizsgálata ill. módosítása is szükséges a VKI célok
teljesítésére hozott intézkedések teljeskörő finanszírozásához. Ezt a
terv is megfogalmazza, azonban ennek külön kiemelését javasoljuk.
A pályázatok VKI-nak megfelelı kiírása mellett olyan független
bizottságok felállítása szükséges, amelyek a pályázatok elbírálásánál
eldöntik, hogy az adott projektek valóban VKI kompatilisek-e.
4.) A tervezetbıl még kevéssé látszik az igazi vízgyőjtı szemlélet. A
konkrét víztestekhez rendeltek intézkedéseket, azonban kevéssé vagy
egyáltalán nem látható hogy ezek az intézkedések hogyan hatnak
egymásra egy adott területen, kisebb-nagyobb vízgyőjtın. Javasoljuk a
vízgyőjtı-szemlélet kifejezettebb átgondolását és megjelenítését a
tervben és az intézkedésekben.
5.) A monitoring rendszer fejlesztése alapvetı fontosságú ahhoz, hogy
valamennyi víztestre több éves adatsorokon alapuló intézkedési terv
születhessen. Jóllehet – tekintve vizeink állapotát – az intézkedések jó
része a legpontosabb adatok birtoklása nélkül is kézenfekvı, ennek
ellenére fontosnak tartjuk, hogy több területen (pl. a biológiai adatok
vagy a nitrát terhelés terén feltétlenül) jóval kiterjedtebb adatgyőjtés
folyjék a jövıben.
6.) A Víz Keretirányelv jó lehetıséget ad arra, hogy a szomszédos
országokkal közösen találjunk megoldásokat a határon átnyúló
problémákra. Magyarországnak sokkal erıteljesebben kell kiállni saját
érdekeiért. A felvízi országokban olyan beavatkozásokat végeztek,
amelyek ránk nézve káros hatásúak (pl. a Dunán hordalék visszatartás
a duzzasztók miatt, Tiszán külföldrıl jövı ipari szennyezések). Ezért
ezeknek az országoknak kell javító intézkedéseket tenniük.
Természetesen Magyarország érdekérvényesítése velük szemben nem
egyszerő, azonban ha most nem tesszük meg a kellı lépéseket ennek
érdekében, akkor egy hatalmas lehetıséget szalasztunk el, miközben a
negatív hatások nálunk jelentkeznek, mind természetvédelmi, mind
egyéb ökológiai szolgáltatások tekintetében, illetve a károk
kompenzálása hatalmas összegekbe kerül Magyarországnak.
A VGT-ben sokkal hangsúlyosabban és részletesebben szükséges
kidolgozni a szomszédos országokkal közösen hozandó
intézkedéseket. Ez nagy hiányossága jelenleg a tervezetnek.
7.) A VKI által behozott paradigma váltás sem hangsúlyos a tervben,
egy-egy mondatban van elbújtatva, továbbá pl. a Szigetköz esetében a
„régi típusú” szemlélet köszön vissza. Ezt feltétlenül, következetesen
javítani szükséges a tervben és a mellékletben szereplı – víztesteket
és az azokra hozott intézkedéseket felsoroló – anyagban.
Az árvizek és belvizek újszerő kezelése, a vízvisszatartás, az ökológiai
szempontoknak megfelelı tájhasználatváltás, a természetes élıhelyek
minél természetesebb állapotának elérése és természetes
(ön)mőködésük minél hatékonyabb visszaállítása olyan újszerő
hozzáálllást igényel minden oldalról, ami jelenleg még nagyon gyenge
lábakon áll. Ezért kiemelten fontos, hogy a VGT-ben ez az új szemlélet

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Fontos feladat a VKI konform pályázati rendszer kialakítása. A Javasolt
megoldás megfontolandó, de magasabb szintő egyeztetést igényel

C

Szilágyi Ferenc
BME

U

Nagyon egyetértünk. Ez jogos kritika.

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, a végleges terv tartalmaz egy monitoring fejlesztési
programot.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

E

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Tahy Ágnes VKKI

U

A végleges tervben ezt igyekszünk pótolni.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A végleges tervben ezt igyekszünk pótolni.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Erre törekszünk.

B
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10-4. melléklet

Vélemény
sokkal erısebben és egyértelmőbben jelenjen meg. A szövegben
leírtaknak pedig ne mondjon ellent a víztestekhez rendelt intézkedések
némelyike – a Szigetköznél sem.
8.) A tervben szerepel útmutatók, módszertanok, „jó gyakorlatok”
kidolgozása, amelyek a VKI követelményei, a VGT-ben szereplı
iránymutatások részletes, gyakorlatban használható leírását jelentik
majd (pl. árvízvédelem és ökológiai szempontok összehangolása, új
fejlesztésekre vonatkozó igazolás módszertana, síkvidéki vízrendezés
ökológiai szempontú mőszaki irányelvei, stb.). Fontosnak tartjuk, hogy
ezeket az anyagokat elıre kidolgozott „terv” alapján juttassák el minden
érintett érdekcsoportnak, tervezıi csapatnak, döntéshozó és felügyelı
hivatalos szervnek, s ezekrıl tartsanak képzéseket, felkészítéseket is.
9.) Továbbá javasoljuk a vízgyőjtı-gazdálkodási „terv” helyett a
„keretterv” vagy „koncepció” kifejezés használatát, mert az emberek
döntı többsége ezek után egy részletes kiviteli tervet vár, amit a
koncepcionláis szintő VGT-tıl értelemszerően nem kap meg. Ez
nagyon sok félreértést, csalódást vagy érdektelenséget okoz az
érintettek között. E nélkül a gyakorlatban a VKI szempontok nagyon kis
hatékonysággal fognak megjelenni.
10.) A teljes VGT jogszabályba foglalásához véleményünk szerint a
miniszteri rendelet nem elég magas szintő. Még akkor sem, ha az
intézkedési programokat kormányrendeletben tervezik majd kihirdetni.
A VGT több ágazat és tárca hatáskörébe tartozó feladatokat irányoz
elı, így egy miniszteri rendelet nem ad felhatalmazást és
kötelezettséget a KvVM-en kívüli szereplık számára. A VGT –
intézkedési programon kívüli – fejezetei is olyan alapvetı
megállapításokat és kiindulási alapokat tartalmaznak, amelyekkel
együtt értelmezhetı csak valójában az intézkedési program. Javasoljuk,
hogy a VGT egésze legyen legalább kormányrendelet szinten
kihirdetve.
1.) Erısen módosított víztestté nyilvánítás és derogációk indoklása:
A VGT-ben és a derogációs útmutatóban szereplı általános
magyarázatokon kívül lesz-e konkrét, víztest szintő indoklás a végleges
tervben?
2.) Új fejlesztések (6.4 fejezet):
A VKI (4. cikk (7) pont) szerinti igazolás számonkérése érdekében a
döntéshozó és az engedély kiadó szerveknek alapos felkészítés
szükséges annak érdekében, hogy maradéktalanul számon tudják kérni
az új fejlesztésekre vonatkozó VKI követelményeket.
3.) Döntési prioritások alapelvei (6.5 fejezet)
Megfontolásra javasoljuk azt, hogy két további szempontot is vegyenek
figyelembe a prioritási sorrend felállításakor:
- Az adott víztest mesterséges vagy természetes-e.
- Az adott víztest „ökológiai szerepe” az adott területen mekkora.
4.) Mezıgazdaság környezetfenntartó szerepének növelése, illetve a
szennyezések csökkentése (8.1.1 fejezet):
„További alapintézkedés, hogy a közvetlen kifizetések feltételeként a 12
% lejtıszög feletti területekre erózió mérséklésére vonatkozó szabályok
betartása szükséges a helyes mezıgazdasági és környezeti állapot
(HMKÁ) részeként. A HMKÁ kötelmi elıírásai ma is komoly színvonalat
képviselnek – ha ezek betartásában sikerül megközelíteni az optimális
jogkövetıi magatartást országos szinten, az minden bizonnyal számos

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Valóban a terv, valójában koncepcionális terv, de az elnevezés
változtatása csak jogzsabályok módosításával érhetı el.

E

U

Egyetértünk, a KvVM tervei szerint a miniszteri kihirdetést követıen
kormányhatározattal jelölik ki a különbözı intézkedés végrehajtásáért
felelıs tárcákat, illetve a módosítandó kormány, vagy miniszteri
rendeleteket.

_

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Olyan részletesebb indoklás lesz a tervben, ami egyes
intézkedéscsoportokra igaz, így arra a víztestre is,a melyik ezt
alkalmazza. Pl. megfizethetıségi probléma miatt a kiegészítı
szennyvizes intézkedések 2015 után indulhatnak be. Egyedi gazdasági
vizsgálat készült az enyhébb cékitőzést célzó víztestek esetében

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

B

Simonffy Zoltán
BME
Tombácz Endre

U

Egyetértünk.

B

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A hatósági munka erısítésére vannak javaslatok a tervben

C

Tahy Ágnes
VKKI
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Vélemény
vízminıségi és ökológiai probléma megoldásához hozzájárul.” Az
említett jogkövetıi magatartás betartatása fontos kérdés, amely
azonban nem csak a vízgyőjtı-gazdálkodási tervezés része, hanem
azon túlmutat. Erre vonatkozóan szeretnénk konkrétabb ajánlásokat
látni arra vonatkozóan, hogy kinek mit kell majd tenni a jogszabályok
betartatása érdekében.
5.) Kis- és közepes vízfolyások rehabilitációja (8.3.1 fejezet):
„Dombvidéki kis- és közepes vízfolyásokon cél a mederforma
átalakítása és a part mentinövényzónák helyreállítása, illetve ehhez a
morfológiai feltételek megteremtése (hullámtér/ártér és az azon történı
megfelelı gazdálkodás kialakítása).”
Tapasztalatunk az, hogy a „mederforma átalakításán” sokan nem a
természetes morfológiai viszonyok (kanyargósság, változatos
partforma, stb.) visszaállítását értik és kimondottan azzal ellentétes
beavatkozások (kiegyenesítés, stb.) szükségességét a VKI-val
indokolják. Ez teljesen elfogadhatatlan. Javasoljuk, hogy a VGT
fıanyagában sorolják fel, hogy milyen jellegő változások felelnek meg a
VKI szerinti mederforma átalakításnak. Ez késıbb ugyanilyen fontos
lesz a pályázati kiírások VKI kompatibilis módosításánál,
megfogalmazásánál is.
4.) Javaslatok a tervezet erdıkkel kapcsolatos elıírásaihoz:
4.1. Erdık telepítése (mővelési ág megváltoztatásával) dombvidéken az
erózió csökkentése érdekében.
Az erdıtelepítés alapvetı megoldás az eróziós veszély
megszüntetésére. Az eróziót teljes mértékben a folyamatos erdıborítás
képes megszüntetni, amelynek fenntartása a nem vágásos üzemmódok
alkalmazása mellett lehetséges. Javasoljuk, hogy az erdık telepítése
során egyértelmő prioritást kapjon a termıhelyre jellemzı ıshonos
fafajok alkalmazása, és a természetes erdıtakaró helyreállítása. A
természetközeli erdık mővelése olyan módszerekkel történhet
(szálalás, szálalóvágás, kis területen alkalmazott fokozatos felújító
vágás) amely az erózió kockázatát minimálisra csökkenti. Sem
kultúrerdık telepítése, sem tarvágás nem javasolható. Fokozottan
erózióveszélyes, meredek domboldalakon az ıshonos fafajok
alkalmazásával talajvédelmi erdık kialakítása a cél, ún.
faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód mellett.
4.2. A folyóvizeket kísérı ligeterdık megóvása, természetességük
növelése.
A kis és nagy vízfolyásokat kísérı puha- és keményfa ligeterdık
helyreállítása, természetességük növelése a part védelme valamint az
erdei és vizes élıhelyek megóvása szempontjából egyaránt
kulcsfontosságú. A ligeterdık természetessége Magyarországon más
erdıtípusokkal összehasonlítva jelenleg a legalacsonyabbak közé
tartozik. Ahol szükséges, a partokat kísérı ligeterdıket legalább egy
famagasságnyi szélességben, termıhely honos fafajokkal újra kell
telepíteni. A meglévı erdık természetességét az invazív idegenhonos
fafajok eltávolításával és a természetszerő, többszintes faállományszerkezet kialakításával növelni szükséges. A természetes ligeterdık
helyreállításának mellızését, helyettük fás legelık, vagy gyepterületek
fenntartását csak olyan esetekben tartjuk indokoltnak, ahol (elsısorban
nagy vízfolyások meghatározott partszakaszain) az árvizek levonulását
a többszintes erdı akadályozhatja.
4.3. A síkvidéki erdık vízutánpótlása

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
dása3

Válasz módja2

Válasz

U

Egyetértünk, a terv tartalmazza ezeket.

A

O 8.fej.

U

Teljesen egyetértünk, ezek bekerültek az intézkedések közé.

A

O 8.fej.

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, azzal a kitétellel, hogy az invázív fajok visszaszorítása a
partmenti területek megfelelı kezelésével oldható meg. A nem
elsıdlegesen a VGT kompetenciája. A VGT-keretében szorgalmazni
lehet a folyamatos erdısültséget, amely részben tudja kezelni ezt a
problémát.

C

O 8.fej.

Scheer Márta

U

Egyetértünk, az intézkedések tartalmazzák ezt a különbségtételt.

A

O 8.fej.

Scheer Márta
ÖKO Zrt
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Vélemény
Az erdık, bár jelentısen hozzájárulnak a levegı páratartalmának
növeléséhez, ill. a klíma más paramétereinek javításához, maguk is
jelentıs vízfogyasztók. Az ország legkevésbé csapadékos tájain, ill.
legrosszabb vízgazdálkodású talajain az erdık telepítése nem minden
esetben javasolható. Egyértelmően nem javasolható erdık telepítése
olyan termıhelyeken, ahol az erdıtakaró feltehetıen természetes
körülmények között is hiányzik. Az ilyen területeken rendszerint
természetvédelmi szempontból értékes száraz gyepeket találunk. Olyan
esetekben azonban, ahol egyértelmően jellemzı a tájra az erdıs
vegetáció, biztosítani kell a fennmaradásához szükséges - gyakran a
túlzott emberi felhasználás miatt hiányzó - vízmennyiséget. A síkvidéki
száraz, sıt üde és nedves erdıtípusok sok állományában évtizedek óta
degradációs folyamatok zajlanak a csökkenı talajvízszint
következtében. A klímaváltozás elıre haladtával e degradációs
folyamatok fokozódhatnak. A síkvidéki száraz és üde erdık (borókás
nyarasok, homoki és gyöngyvirágos tölgyesek) valamint a láp- és
ligeterdık jelenléte a tájra jellemzı
biodiverzitás megırzésének záloga, és számos ökológiai szolgáltatás,
köztük a
klímavédelem fenntartásának alapja. A fennmaradásukhoz szükséges
víz utánpótlása
ezért, a jelenlegi vízkormányzási gyakorlat részbeni módosításával,
elsıdleges
fontosságú feladat.
5.) Vizes élıhelyekre és védett területekre vonatkozó intézkedések
(8.6 fejezet)
Az alapállapot felmérések, kezelési vagy fenntartási tervek hiánya vagy
hiányossága miatt erısen kérdéses, hogy védett területek esetében a
kitőzött cél − a jó állapot elérése 2015-ig − teljesülni fog-e. A 2015-ös
határidıre halasztást nem lehet kérni a védett területeknél. Így ezeknek
az élıhelyeknek prioritást kell kapniuk, esetükben a monitoring gyors
fejlesztése nem tőr halasztást és kiemelten kezelendı.
Minthogy a Víz Keretirányelvhez hasonlóan az Élıhelyvédelmi és a
Madárvédelmi Irányelv is elıírja az ezekben szereplı fajokra és
élıhelyekre vonatkozó adatgyőjtést, kutatási és monitoring
tevékenységet, így indokoltnak látjuk az ebbıl adódó esetleges
átfedések feltárását, s ezen tevékenységek összehangolását. A készülı
Natura 2000 fenntartási terveknek ugyancsak összhangban kell lenniük
a vízgyőjtı-gazdálkodás keretében tervezett intézkedésekkel, ezért
ezekre a tervek elfogadásakor külön figyelmet kell fordítaniuk a
döntéshozóknak.
Védett területek esetében kiemelt elvárás kell, hogy legyen az olyan
típusú beavatkozások és intézkedések megtervezése, amelyek a
természetes rendszerek önmőködését segítik elı, ezzel minél kevesebb
fenntartási munkát igényelve a jövıre nézve (pl. vízfolyások esetében a
természetes mederfejlıdés biztosítása) . Ezt a fontos elvárást
erıteljesebben és következetesen szükséges megjeleníteni a teljes
VGT-ben.
A kikötıkkel és hajózás fenntartásával kapcsolatos intézkedési
csomagnál leírtakkal nem értünk egyet („Várhatóan elıfordul majd
olyan beavatkozás is, mely közvetlenül érint védett, fıként Natura 2000es területeket, ám többségük várhatóan védett területen kívül fog
megvalósulni.”). Ezt az állítást cáfolja az a tény, hogy a TEN-T program

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
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Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A tervben minden intézkedéscsoportnál prioritást élveznek a
természetvédelmi és egyéb védett területeket érintı intézkedések,
legkésıbb 2021-ig meg kell valósítani ezeket az intézkedéseket. A
Kéziratban tévesen szerepel, hogy semmilyen védett területen nem lehet
mentességet kérni, ez csak a fürdıvizekre és a halas vizekre igaz.

C

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Magyar Emıke

U

Egyetértünk. A VT1 intézkedés is ezt célozza. Az összehangolásra
teszünk javaslatot

B

Scheer Márta
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, ez a törekvésünk.

A

Rákosi Judit
ÖKO Zrt
Magyar Emıke

U

A megfogalmazást pontosítjuk.

B

ÖKO Zrt
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

Figeczky Gábor WWF
Magyarország

2009.11.18

OT

FEJÉR MEGYEI
FÖLDHIVATAL
Holczheim Gábor
Hivatalvezetı

10-4. melléklet

2009.11.18

OT

Vélemény
keretében tervezett nagyszabású Duna hajózhatóság fejlesztés a
magyarországi Duna szakasz majdnem teljes hosszát érinti, amely
Budapest kivételével Natura 2000 terület. A jelenlegi állás szerint nem
hogy nem fogja szolgálni a jó állapot elérését, hanem ellentétes a VKI
célkitőzéseivel.
6.) Átfogó intézkedések a vízi környezeti problémák megoldására (8.7
fejezet)
A KHV eljárásba építendı VGT szempontok érvényesítéséhez útmutató
kidolgozását tervezik (amivel természetesen egyetértünk). Azonban ez
önmagában még nem elég. A döntéshozó szervek képzése is
szükséges ahhoz, hogy az elıírásokat maradéktalanul számon tudják
kérni a kidolgozóktól.
7.) A szükséges információk rendelkezésre állásának biztosítása (8.7.3
fejezet)
„Egyéb (pl. vízienergia, gazdasági célú tározás, duzzasztás, hajózás
vízhasználatokra új pénzügyi ösztönzık bevezetése (erre irányuló
vizsgálatok eredményének függvényében)).”
A „szennyezı/használó fizet elv” támogatandó. Ennek fontos része,
hogy a fent felsorolt vízhasználók is „fizessenek”! Azonban a terv
kéziratból hivatkozott mondatból úgy tőnik, hogy ehelyett támogatást
kapnának ezek a vízhasználók. Kérjük ennek mielıbbi javítását a
tervben.
8.) Közvélemény tájékoztatása (10. fejezet)
Fontosnak tartjuk, hogy VGT-k elkészítését követı idıszakban – a
részletes tervek kidolgozásakor – aktív társadalom bevonás történjen.
Ekkor már olyan konkrétumokról lesz szó, amelyek a helyiek számára
kézzelfoghatóbbak, így hatékonyabb lesz a konzultáció, nagyobb lesz a
részvétel. Ehhez azonban megfelelı forrásokat kell rendelni. Külföldi
tapasztalatok szerint a társadalmi részvételhez szükséges anyagi forrás
a tervezési költségek 10–20 %-a, az építés vagy átalakítás költségei
esetében pedig körülbelül 1-2 %. Ezeket a tételeket egy projekt vagy
beruházás költségvetési tervezésekor be kell építeni.
9) A vízgyőjtı-gazdálkodás és a mezıgazdaság össszehangolásának
lehetıségei c. háttéranyagban foglalt, a mezıgazdasági tevékenységet
érintı intézkedési javaslatokkal egyetértünk, azokat minél
részletesebben kifejtve javasoljuk megjeleníteni úgy az országos
tervben, mint a késıbbi intézkedési tervekben.
Tény hogy a víz és a talaj elválaszthatalanul kapcsolódik egymáshoz,
hiszen az ország legnagyobb természetes víztározója a talaj legfelsı
1m-es rétegének pólustere (30-35 km3) az évi átlagos
csapadékmennyiség (50-55 km3) kétszerre beleférne. A talaj fizikai,
kémiai, biológiai, tulajdonságai nagyban meghatározzák ezt a
vízraktározási kapacitást. De ha a talajt lefedjük (út, épület, építmény,
stb.) nem tud vizet raktározni, vagy lényegesen kevesebbet. A
Földhivatalnak törvényi kötelezettsége a termıföldek mennyiségi
védelme.
A termıföldek helyes mővelése optimális porozitásuk megteremtése és
fenntartása még a szélsıséges idıjárási viszonyok mellett is
megteremti a gazdaságos növénytermesztés lehetıségét. Az ország
területére- mivel medence- annyi víz érkezik, mint amit a kilépı folyók
egyben el is szállítanak kb.110-120 km3/ év. Ennek a víznek a
raktározásával és öntözéssel még tovább tudnánk a
növénytermesztés biztonságosságát javítani. Természetesen csak

A válasz 4
ElfogaHelye4
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Válaszadó
(név, szerv.)

Válasz módja2

Válasz

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Pontosítjuk

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

B

Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk.

B

Szilágyi Ferenc
BME

U

Teljes mértékben egyetértünk. A megjegyzések zöme szerepel a
vonatkozó intézkedések céljai közt (agrár intézkedés csomag, tározók,
wetlandek létesítése, belvízvisszatartás, stb. A konkrét esetekben
egyeztetés szükséges a helyi érdekeltekkel és az FGVM-mel.

Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási terv Kéziratára érkezett írásbeli észrevételek feldolgozása és véleményezése

A

82

Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv
A Duna-vízgyőjtı magyarországi része

Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja

módja1

FEJÉR MEGYEI
FÖLDHIVATAL
Holczheim Gábor
Hivatalvezetı

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Vélemény
szakszerő öntözés jöhet szóba, mert ellenkezı esetben ronthatjuk a
talajok minıségét és másodlagos szikesedést is okozhatunk. A
víztározók helyének kiválasztásánál a földvédelmi
érdekeket szem elıtt kell tartani, tehát nem az átlagosnál jobb
minıségő területet kell e célra
igénybe venni. Általában az ilyen célra a nagy folyók melletti
idıszakosan vízjárta területek is
alkalmasak, amelyek minısége gyengébb, de erre a célra megfelelıek.
Az öntözı
berendezések táplálásához szükséges vízvezeték rendszer kiépítése
idıleges más célú
hasznosításnak minısül, amelyet átlagosnál jobb minıségő területeken
is engedélyezünk, ha
indokolt, mert a további jövedelmezıbb gazdálkodás lehetıségét
teremti meg.
A felszíni és felszín alatti vizek védelmében a földhivatalnak nincs
hatásköre, de a termıföld védelmének jogkörében eljárva - amely az
ország legnagyobb természetes vízraktározója- közvetetten hozzájárul
az ország vízgazdálkodásának alakulásához.
Technikai megjegyzések:
1. Tartalomjegyzékkel vagy fa-struktúra választással a vízgyőjtıgazdálkodási terv felépítését ismertetni kellene, meti a honlapon
nagyon áttekinthetetlen a "terv".
2. Célszerő lenne a tervezési alegységekhez tartozó települések nevét
táblázatosan feltüntetni az alegységi tervek elején.
3. A víztestek nevét és vízfolyások esetében a szakasz határokat (pl.
felsı szakasz, középsı szakasz, alsó szakasz) a térképeken jelölni
kellene.
4. Szennyvíz iszapok elhelyezésének problémái: Olyan mezıgazdasági
területek kijelölése, melyek felszín alatti vizeket és ivóvízbázisokat nem
veszélyeztetnek. Ezeken a helyeken elsısorban energetikai célú, vagy
táplálékláncba nem kerülı növények termesztése (pl. energia főz/fő,
nyárfa...) javallott: stabilizált szennyvíziszap/komposzt kihelyezése.
5. Vízbázis védıterületeken mővelési ág váltás (szántóból erdı) és
területcsere (szántó helyett erdı legyen a védıterület hidrogeológiai
védıterületén, nem beszélve a külsı védıterületrıl) ösztönzése,
támogatása és megvalósítása.
6. A 2000 LE alatti települések esetében a program preferálja a
természet közeli megoldásokat a várhatóan alacsonyabb üzemeitetési
költségük miatt. Tapasztalat alapján a jelenlegi jogszabályi
környezetben, a hazai kommunális szennyvízminıséget (töményedı
szennyvíz) figyelembe véve, a természet közeli szennyvíztisztítók
önmagukban nem tudnak az elıírt határéliékre tisztítani. Kis települések
esetében a lakossági szennyvíz szabályozott összegyőjtését talijuk a
gazdaságosabb megoldásnak, vagy ahol az megengedhetı, az elıírt
tisztítási határértékeket (elvárásokat) javasoljuk csökkenteni.
7. Megítélésünk szerint a lakossági és az ipari-szolgáltatási vízigények
növekedésével 20 l5-ig nem kell számolni. Elég a 2004. évi mérték
figyelembe vétele. A 4/1 Függelék -Vízhasználatok gazdasági
elemzések feladathoz címő zárótanulmány 2015-re a 2004. évi
vízfogyasztás 12, l %-os növekedésével számol. Részvénytársaságunk
mőködési területén 2004-2008. idıszakban folyamatos vízigény
csökkenés volt megfigyelhetı. (Ez a tendencia 1988. óta folyamatos.)

Válaszadó
(név, szerv.)

A válasz 4
ElfogaHelye4
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Válasz módja2

Válasz

U

Egyetértünk.

_

_

U

Köszönjük.

_

_

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Tahy Ágnes VKKI

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt
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Véleményezı
(név, szerv.)

Véleménytétel
idıpontja
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Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő
Zrt.

2009.11.18

OT

Bakonykarszt Víz- és
Csatornamő

2009.11.18

OT

10-4. melléklet

Vélemény
Vízfogyasztás növekedésre: a vízdíjak emelkedése, takarékos
vízhasználatok térhódítása, zöld mozgalmak kampányai és a
vízminıségjavító program végrehajtása miatt sem kell gondolnunk.
8. Támogatással megvalósított víziközmő beruházások esetében valódi
változatok (akár kötelezı tartalmi elemekkel, pl.: technológiák,
csıanyagok, természet közeli tisztítás, szennyvíz-győjtés-szálIítás, ... )
kötelezı jellegő összehasonlítását javasoljuk, környezetvédelmi,
üzemeltethetıségi és gazdaságossági szempontok alapján
(megkövetelt tisztítási fokozat-hatásfok, költség-haszon elemzés,
fenntarthatóság-pótlási költségek).
8.1.1. fejezethez
1.1. Kiegészítı intézkedések (4), 27. oldal
Korábbi elképzelés szerint nem csak a talajterhelési díjjal ösztönözték
volna a rá
kötést, hanem törvényi szinten szabályozták volna (Vgtv., Víziközmő
tv.) a köte
lezı rákötést.
Megvalósíthatóság (1) Megfizethetıség, 28. oldal
Mivel az ország számos pontján "szakszerő egyedi
szennyvízelhelyezés" vagy nem épült ki, vagy környezetvédelmi okok
miatt (nyitott karszt, vízbázis védıterület, Balaton vízgyőjtı, ... ) nem
építhetı ki, és ezeken a területeken is élnek "alacsony jövedelmőek",
ezéti elkerülhetetlen a hazai víz-és csatornadíj támogatási rendszer
sürgıs megváltoztatása.
1 8.1.5. fejezethez Megvalósítandó mőszaki intézkedések, 47. oldal Az
intézkedések számos pont jával egyetértünk (mővelési ág-és mód
váltás, erózió megfékezése, partmenti puffersáv, ...). Azonban a felszíni
és a felszín alatti vizek védelme érdekében kérjük, hogy vízbázis
védıterületeken (külsı védıterület és hidrogeológiai védıterület) ill,
azok határterüietein, területcsere és mővelési ág váltással az
erdıterületek növelését és a szántóterületek csökkentését támogassa
és ösztönözze az állam. Bizonyított tény, hogy erdıterületrıl
lényegesen kisebb a diffúz nitrát (nem beszélve a nehézfémekrıl)
tápanyag, növényvédı szer és bakteriológiai szennyezés. (Kisebb a
lehetıség a visszaélésre, trükközése.)
2 A 8.2.2. fejezethez Az anyagban (70. oldal) szereplı javaslat
végrehajtását, mely szerint a vízbázisok veszélyeztetettségét, a
védıterületeken a szennyezéseket 20I5-ig fel kell számolni, a jelenlegi
gyakorlat és az 1997-2009. közötti idıszak eredménytelensége
tükrében erısen kérdésesnek látjuk. A feladat fontossága indokolja a
szigorúbb végrehajtást.
3 A 8.3.2. fejezethez Támogatjuk a vízfolyások parti sávjának
puffersávvá történı átminısítését és kialakítását, illetve ezzel
párhuzamosan a mővelési ág váltást (szántóból erdı). A megvalósítást
a jogszabályi környezet kialakítása mellett (feltételezett jogkövetı
magatartással), pénzügyi-gazdasági ösztönzı rendszer kiépítésével
látjuk megvalósíthatónak.
8.5. fejezethez A fejezetben leírtakkal szinte teljes egészében
egyetértünk. Maximálisan támogatjuk a vízbázisvédelmi program
teljeskörő megvalósítását, a 8.1.5 . fejezethez írt véleményünk
(mővelési ág váltás és/vagy területcsere) fenntartásával.
Az Ivóvízminıség-javító Program keretében a térségi és regionális
rendszerek mellett, az úgynevezett kistérségi rendszerek
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Válasz

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

A válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, így szerepel a tervben.

B

O

Mozsgai Katalin
ÖKO Zrt

U

Egyetértünk, így szerepel a tervben.

A

O

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

A kérdések és válaszokat lásd a MAVÍZ észrevételeknél
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Zrt.

Schmidt Anita, Nemzeti
Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium,
Területfejlesztési
Fıosztály

2009.11.19

OT

Schmidt Anita, Nemzeti
Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium,
Területfejlesztési
Fıosztály

2009.11.19

OT

NFGM-TTF
összeállítása

2009.11.19

OT

NFGM-TTF
összeállítása

2009.11.19

OT

NFGM-TTF
összeállítása

2009.11.19

OT

NFGM-TTF
összeállítása

2009.11.19

OT

NFGM-TTF
összeállítása

2009.11.19

OT

2009.11.19

OT

2009.11.19

OT

NFGM-TTF
összeállítása
NFGM-TTF
összeállítása

10-4. melléklet

Vélemény
létjogosultságát (üzemeltethetıség, gazdaságosság, hatékonyság) is
célszerő megvizsgálni.
A VKI elıírásai szerint a kapcsolódó fejlesztési programokról, tervekrıl
rövid jegyzéket és összefoglalót kell készíteni. Ennek megfelelıen a
VGT-k 9. Kapcsolódó fejlesztési programok és tervek fejezete és 9.1
melléklete számos európai uniós és hazai forrásból finanszírozott
program, illetve azok célkitőzésének rövid ismertetésére sor kerül,
azonban csak a VKI célokkal valóban releváns és arra hatással lévı
programok felsorolása indokolt. Ezért az európai uniós finanszírozású
operatív programok közül a GOP, TÁMOP, TIOP, EKOP, ÁROP
szerepeltetését nem tartjuk szükségesnek.
A részvízgyőjtı vízgyőjtı gazdálkodási tervek 9.1 mellékletében a
tervezett fejlesztési elképzelések, illetve a megvalósítás folyamatában
lévı projektek területi bontásban is szerepelnek. Javasoljuk, hogy
egységesen, mind a négy részvízgyőjtı vízgyőjtı gazdálkodási terv
mellékletében kerüljenek összegyőjtésre a tervezett és a megvalósítás
folyamatában lévı beruházások kistérségi, megyei és regionális
bontásban. Mindez elısegítené, hogy a hamarosan elfogadásra kerülı
vízgyőjtı-gazdálkodási tervekben meghatározott fejlesztési
elképzelések figyelembe vételével lehessen megtervezni a
továbbiakban a hazai és uniós fejlesztéspolitikai stratégiákat és
programokat. Továbbá elısegítheti az ágazati és területi tervek közötti
koherencia erısödését, valamint a területi szempontok ágazati tervekbe
történı beépítését.
A Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv (a továbbiakban: VGT) igen alapos és
szakszerően összeállított munka, mely részletesen ismerteti a
vízgyőjtık és a víztestek állapotát, a terhelések és hatások mértékét és
összegzi a célkitőzések eléréséhez szükséges, állapot-javító
intézkedések körét. Hiányolom azonban, hogy az anyag a jelenlegi
állapotból kiindulva teszi meg a fenti elemzéseket, javaslatokat a 2015,
illetve 2021. és 2027. évekre vonatkozó céldátumokkal.
Nem veszi figyelembe – és nem értékeli – a magyarországi Duna
vízgyőjtı területén várható területhasználati változásokat és az ezekbıl
adódó, a víztestek állapotára vonatkozó, várható változási tendenciákat
az erre való felkészülés, megelızés érdekében.
A 9. fejezet tartalmazza ugyan a VGT-hez kapcsolódó programok és
tervek jegyzékét, rövid ismertetésüket, de ezekbıl a fentiekre
vonatkozó következtetést nem von le, illetve javaslatot nem tesz.
Javasolom a VGT anyagának a fentiekkel történı kiegészítését.
6. oldal: a 3. bekezdés szerint „A VGT szoros kapcsolatban van a
terület- és településfejlesztési, illetve egyéb ágazati tervekkel:::” szöveg
kiegészítése javasolt a terület- és településrendezési tervekkel.
29. oldal: a 4. bekezdés a területek biológiai aktivitásérték számításáról
szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendeletben foglaltakat a területrendezési
tervek készítésére bevezetett módszernek nevesíti, és a továbbiakban
e szerint alkalmazza. Ugyanakkor a fenti rendelet a településrendezési
tervek készítéséhez elıírt számítási módszer a településrendezési
tervekben javasolt területhasználati változások értékelésére
108. oldal: a 2. bekezdésben említett ex lege védett lápok és szikes
tavak jegyzékét a 8005/2001., illetve a 8006/2001. (MK 156.) KöM
tájékoztató tartalmazza.
218 és 219. oldal: a 7-1., illetve 7-2. sz. táblázatban szereplı
vízfogyasztási, illetve vízhasználati prognózisok kiindulási adatként
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Tahy Ágnes VKKI

U

A felsorolt operatív programok valóban nem a leglényegesebbek a VKI
szempontjából, azonban a VGT tervezık véleménye szerint az
intézkedések sikeres végrehajtásához fontos a gazdaság és a
társadalom szerepvállalása. Például nem mindegy, hogy a civil
szervezetek milyen erıt képviselnek, mennyire tudják segíteni az
intézkedések megvalósulását, vagy a képzettebb emberek általában
környezettudatosabbak, vagy a környezetvédelmi szabályozás
egyszerősítése hatékonyabb államigazgatást eredményezne, stb.

E

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük az észrevételt, a VGT végrehajtásának elsı feladata lesz,
hogy az érintett fejlesztési kistérségek, régiók, stb. megfelelı bontásban
megkapják az intézkedések listáját.

D

Tahy Ágnes VKKI

U

A 2015-re, illetve hosszab távra szóló prognózist a 6. fejezet tartalmazza,
a kiegészítı intézkedések tervezésénél a 2015-ig történı prognózisokat
is figyelembe vettük

E

Clement Adrienne
BME

U

A területhasználati változásokat a VKI2-es projekt (www.vkiprojekt.hu)
prognosztizáltuk, ezt figyelembe vettülk a tervezés során.

C

Tahy Ágnes VKKI

U

A VGT kizárólag a vízgyőjtık, illetve víztestek állapotában várható
változásokra koncentrál

D

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Köszönjük, az egyéb ágazati terveken a rendezési terveket is értjük.

C

Tahy Ágnes VKKI

U

Köszönjük, javítjuk.

B

Magyar Emıke
ÖKO Zrt

U

Köszönjük, javítjuk.

B

Dr. Rákosi Judit
ÖKO Zrt

U

Az adatfeldolgozás bizonyította, hogy a frissebb adatok (az
adatgyőjtésben beállt változások miatt) nem tükrözik a valós helyzetet,
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Vélemény
2004. és 2005. évi állapotot tüntetnek fel. Amennyiben erre mód van
frissebb adatok szerepeltetése szükséges.
Az anyag több helyen tartalmazza a stratégiai környezeti vizsgálat
kifejezést, noha az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet nem ismeri ezt a
fogalmat.
A http://www.vizeink.hu/ honlapon olvasható az az 5 oldalas
dokumentum, ami “A halászatot és a horgászatot érintı szabályozási
javaslatok a VGT-ben” címet kapta, és 2009. október 29-én kelt.
(Összeállította Simonffy Zoltán Dr. Szilágyi Ferenc, Dr. Clement
Adrienne és Mozsgai Katalin javaslatainak a figyelembevételével). A
továbbiakban erre a dokumentumra VGT-halászat címen utalok.Tény,
hogy mind a halászat (annak tógazdasági és természetes vízi ága
egyaránt), mind a horgászat jövıbeli ágazati szabályozása
elkerülhetetlen, minthogy az is, hogy a VKI VGT során
megfogalmazódjanak azok a szakmai kritériumok, amelyek betartása
és betartatása valamennyi érintett számára kötelezı érvényő lesz.
Már a szeptember tizedikei budapesti fórumon is jól érzékelhetı volt –
amelynek a délelıtti, halászati részén vettem részt –, hogy nem
egészen egyértelmő a halászati tevékenység teljes spektrumát felölelı
fogalomtár értelmezése, minthogy abban is érzékelhetıek voltak az
eltérı nézetek, amelyek konkrét szakmai kérdésekre vonatkoztak, pl. a
völgyzárógátas tározók halászati megítélése említhetı, és ahogy kinéz,
ez még további komolyabb vitákhoz is vezet majd.
A fent nevezett öt oldalas VGT-halászat dokumentum precízen és
konkrétan foglalja össze a legsarkosabb kérdésköröket (a szerkesztıt
és a javaslattevıket mindenképpen megilleti a köszönet), így olyan
véleményezendı vitaalapnak tekinthetı, amely félreérthetetlenül
megadja a leendı szakmai vita irányultságát.
Ugyanakkor félı, hogy ennek során a vitában részt vevık elsikkadnak
már elkészült, hatályos szakmai dokumentumok elıírásai, célirányai és
javaslatai mellett, hiszen az elmúlt években – a már több mint tíz éves
halászati törvényt is ideértve – születtek olyan tanulmányok, stratégiák,
amelyek megszabják a magyarországi halgazdálkodás legfontosabb
elveit. Mire gondolok?
• Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Tervére (NHST)
• A Halászati Operatív Programra (HOP)
• Valamint a NHST HOP Stratégiai Környezetvédelmi Vizsgálatára
(SKV)
Minden bizonnyal más dokumentumok is megnevezhetıek lennének,
de úgy vélem, elég, ha a most említetteket vesszük figyelembe. Az
SKV, ami 2007-ben datálódott behatóan kitér azokra a kérdéskörökre –
nem egy esetben ajánlásokat és javaslatokat is megfogalmazva, nem
megelégedve csupán a probléma megemlítésével –, amelyek a VKI
VGT során, elkerülhetetlenek. Vagyis vízminıségi, vízvédelmi
kérdésektıl kezdıdıen a halászati ágazat várható fejlesztési és
fejlıdési irányának minden elemét magában hordozó környezetvédelmi
szempontokat ölel magába. Ezeket pedig udvariatlan dolog lenne
figyelmen kívül hagyni, akkor is, ha történetesen nem minden egyes
elemükkel értenek majd egyet a vitában részt vevık, mégis olyan
fogódzót jelenthetnek, amelyek hasznosak lehetnek valamennyiünk
számára.
A fent nevezett dokumentumok: az NHST, a HOP, az SKV szakmai
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ezért kelett a 2004, 2005-ös adatokra támaszkodni.

Scheer Márta
ÖKO Zrt

Szilágyi Ferenc
BME

Szilágyi Ferenc
BME

Szilágyi Ferenc
BME

U

Valóban, az idézett joszabály terv, ill. program környezeti vizsgálatról
beszél, amit szakmai körökben stratégiai környezeti vizsgálatnak(SKV)
neveznek.

_

U

Egyetértünk a szabályozás szükségességében, a szakmai kritériumokat
a VKI VGT szempontjából két intézkedés tartalmazza, ezekben az
elvekben konszenzus alakult ki a halászati és a VKI-s szakemberek
között. A szakmai részletek kidolgozása a jó halászati gyakorlatban és a
jó horgászati gyakorlatban történik majd meg.

A

U

Köszönjük a VGT halászati háttérdokumentumra vonatkozó pozitív
megemlékezést. A meglévı dokumentumok és törvény felett nem
sikkadunk el, azonban meg kell jegyzeni, hogy ezek esetében - bár az
ökológiai szempontokra kitértek - a VKI szempontrendszere még nem
volt teljes mértékben figyelembe véve. Ezért volna szükség a legalább
rendeleti szintő jogszabályra a jó gyakorlatokat illetıen.

A

U

Egyetértünk, ugyanakkor az egyeztetett VKI halászati háttéranyag
véleményünk szerint megszabja azokat az irányokat, amelyek mentén
konszenzusos megegyezés várható az érintett felek között. Ennek
alapján kell majd a jövıben (a halász szakemberekkel egyeztetve) a
meglévı dokumentumokból felhasználni azokat a részeket, amelyek a jó
gyakorlatok szakmai kidolgozásánál figyelembe vehetık.
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Vélemény
elvárásai és megfogalmazódott céljai tekintetében ma már egységes
egésznek tekinthetık, sıt idestova egy éve a HOP monitoring
bizottsága is megkezdte a munkáját. Ezért jó lenne, ha a VGThalászat dokumentum vitája során összehasonlítanánk a már
elfogadott szakmai
szempontokat és célkitőzéseket azokkal, amelyek most a VKI VGT
során fogalmazódtak
meg.
Ugyanakkor célszerő lenne témakörökként összefogni a vitát, így
elsısorban elkerülni azt, hogy az kizárólag interneten keresztül
bonyolódjék le. Ugyanis ha nem így teszünk, félı, hogy a felek
egyszerően elbeszélnek egymás mellett anélkül, hogy az eltérı
nézeteiket valóban hatékonyan és lehetıleg eredményesen
egyeztetnék egymással.
Így a következıt javaslom:
1. Elkerülhetetlennek tartom, hogy mielıtt a vita részleteibe
elmélyednénk a legfontosabb fogalmakat végre tisztázzuk. (Erre a VKI
honlapján olvasható szeptemberben és októberben kelt javaslataimban
már felhívtam a figyelmet). Így hát jó lenne, ha az érintettek
létrehoznának ennek érdekében egy bizottságot – ennek tagjai
lennének a VKI VGT tervezıi, a halászati szakmai szervezet, a
HALTERMOSZ és az érintett minisztérium képviselıi, de szükség
esetén tudományos kutatókat is fel lehetne kérni a részvételre. E
bizottságnak meghatározott idıszak alatt kellene megállapodnia, és ha
esetleg ezt követıen még mindig akad tisztázatlan fogalom, akkor a
késıbbiek során, a tematikus fórumokon lehetne az értelmezésükben
konszenzusra jutni.
2. Ezt követıen, elsısorban figyelemmel a VGT-halászat dokumentum
témaköreire, de azt ki is egészítve legkevesebb három egyeztetı
megbeszélésre kerülhetne sor:
• Az egyik a tógazdasági haltermelés teljes spektrumát ölelné fel, tehát
a körtöltéses tavakat ugyanúgy, mint a völgyzárógátas tározókat.
• A másik a természetes vizek halászati hasznosításának az elemeit
tárgyalná, ideértve a holtágakat is.
• A harmadik megbeszélés pedig napjaink egyik legproblematikusabb
pontját tekintené át: a vízgazdálkodás kérdéskörét. Ennek a lényege az
lenne, hogy megfogalmazzon egy javaslat arra, hogy a jövıben legyen
hazánkban egy olyan kötelezı etalon, pl. rendelet, vagy esetleg
magasabb szintő jogszabály, ami a halasgazdák és a vízszolgáltatók
lényeges jogait és kötelezettségeit foglalná magában, valamint a
szolgáltatásokért fizetendı díjakat. (Az októberi hozzászólásomban már
erre is tettem javaslatot).
Úgy vélem, hogy mindezt a VKI VGT tervezıi koordinálhatnák, ami,
ezzel tisztában vagyok, olvasva a honlapjukat, így látva az elvégzett
munkájukat, nem könnyen megoldható feladat a részükrıl. Minthogy
minden bizonnyal valamennyi érintett fél is hasonlóan van ezzel, legyen
szó a HALTERMOSZ, a minisztérium vagy éppen kutatómőhelyek
illetékeseirıl. Tudom hát, hogy a javaslatom idıigényes, de ha valóban
azt szeretnénk, hogy a VKI VGT során megegyezzenek az érintettek,
ezek a fórumok jelenthetik a legegyszerőbb megoldást. Persze
mindemellett nagyon fontos az is, hogy mindazok véleménye írásban is
megjelenjen a VKI honlapján, akik a gondolataikat összefoglalva
eljuttatják oda azokat. De, ismétlem magam, ha csupán ez utóbbi, a
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Utalunk az elızı pontra. Nem zárkózunk el a közös bizottság
létrehozásától sem, amelynek feladata kizárólag szakmai (értelmezés,
szakmai konszenzus kialakítása). Ilyen bizottságra szerintünk is szükség
volna, mert a VKI értelmezésében számos félreértést tapasztaltunk a
fórumok során.

C

Szilágyi Ferenc
BME

A témakörök felosztását illetıen utalunk a konszenzusos háttéranyagra.
Olyan felbontásban kellene tárgyalni a témaköröket.

B

Szilágyi Ferenc
BME

Valóban, az rendelkezésre álló idı - a tervezık szándékától függetlenül rövid. Most elég volna a fıbb elvekben megegyezni (ez nagyrészt
megtörtént), és a további idıszakot lehetne a bizottsági munkára
fordítani. Ennek az eredménye megjelenhetne a jó gyakorlatok részletes
szakmai tartalmában, így rendeleti rangot is elérhetne a közös munka
eredménye.

A

Szilágyi Ferenc
BME

U
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levelekben kimerülı fórum mellett döntünk, nehezebben fogunk
eredményt érni.
Horváth József
fıov.úr
megbízásából
Bellyei Csaba
hajózási hatósági
referens
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Központi Hivatal
Stratégiai és
Módszertani
Fıigazgatóság

10-4. melléklet

2009.11.19

OT

A terjedelmes anyagot megvizsgálva megállapítható, hogy a belvízi
hajózást érintı vonatkozásai a "Vízgyőjtı-gazdálkodási terv Intézkedési
csomagok 2. melléklet a 42 alegység szintő konzultációs anyagokhoz"
címő részben található. Általában véve elmondható, hogy a terv
környezetvédelmi vonatkozásban vizsgálja az érintett hajózható
vizeinket, nem részletezi a hajózási vonatkozásait. A hivatkozott rész
alábbi pontjában meghatározza a kikötıkkel és a hajózás
fenntartásával kapcsolatos intézkedési csomag elemeit.
Az intézkedési csomag viszont nem tartalmazza a hajózás biztonsági, a
nemzetközi szerzıdésekben vállalt kötelezettségeink elérését, valamint
a DB ajánlásainak megfelelı hajóút paraméterek biztosítását.

Tahy Ágnes VKKI

U

A különbözı ágazatok (ipar, közlekedés, mezıgazdaság) igényeinek
kielégítése nem a VGT kompetenciája. A VGT olyan intézkedéseket
fogalmaz meg, amelyek a vizek jó állapotát tőzik ki célul. Az egyéb
vízgazdálkodási, vízhasznosítási célok hatásait figyelembe vesszük, de
az ágazatoknak maguknak kell a célkitőzéseiknek megfelelı lépéseket
megtenniük, a fejlesztéseiket megtervezniük és megvalósítanuik.
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Alkalmazott rövidítések
1

A véleménytétel módja a következı lehet (rövidítések):
Alegység:
alegységi terv kéziratra érkezett írásbeli észrevétel
alegységi konzultációs anyagra érkezett írásbeli észrevétel
alegységi fórum (konkrét megnevezése)
Részvízgyőjtı:
részvízgyőjtı kéziratra érkezett írásbeli észrevétel
részvízgyőjtı fórum (konkrét megnevezése)
Országos:
OVGT kéziratra írásbeli vélemények
háttéranyagra érkezett írásbeli észrevétel
8. fejezet Intézkedési Programra vonatkozó írásbeli észrevétel
tematikus fórum (konkrét megnevezése)

2

Válaszadás módja (lehetséges válasz betővel):
F: fórumon szóban
U: utólagos szakértıi válasz

3

A válasz elfogadására adható lehetséges válaszok (lehetséges válasz betővel):
A: a terv jelenleg is tartalmazza
B: elfogadjuk a véleményt, teljes egészében beépítettük a tervbe
C: részben elfogadjuk, a hozzászólás egyes elemeit a tervbe beépítettük
D: a terv szempontjából nem releváns (a hozzászólás egésze, vagy egyes elemei)
E: nem fogadjuk el, a tervbe nem építjük be (indoklás)

4

A válasz helye a tervben (rövidítéssel):
OVGT (+ fejezetszám vagy mellékletszám)
RVGT (+ fejezetszám vagy mellékletszám)
(alegység kód) VGT (+ fejezetszám vagy mellékletszám)

10-4. melléklet

Rövidítés: [alegység kód] AT
Rövidítés: [alegység kód] AK
Rövidítés: [alegység kód] AF
Rövidítés: [részvízgyőjtı kód] RT
Rövidítés: [részvízgyőjtı kód] RF
Rövidítés: OT
Rövidítés: OHA
Rövidítés: O8
Rövidítés: OF

Rövidítés: O
Rövidítés: R
Rövidítés: A
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