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Előszó
Bár a Föld kétharmadát víz borítja, és az emberi testnek is körülbelül kétharmada víz,
tehát szinte mindenütt jelen van bennünk és környezetünkben, mégis, fizikai, kémiai
és biológiai értelemben is különleges anyag.
Vajon felelős állampolgárként ismerjük-e eléggé a vizet, és a védelme érdekében szükséges
teendőket, hogy a jövő nemzedékek is részesülhessenek a víz áldásaiból? Ehhez a tudáshoz
járul hozzá a kötet három tanulmánya.
Amit a vízről tudnunk kell - A kiadvány első tanulmánya hozzásegít a vízre, előfordulására,
használatára és a modern korban a vízre leselkedő veszélyekre vonatkozó ismeretek
szerzéséhez, megértéséhez.
Korunk egyre nagyobb problémájává válik az emberi élet alapfeltételét jelentő vízellátás,
és nemcsak az utóbbi évtizedekben tapasztalható általános felmelegedés miatt. Az utóbbi
száz évben, miközben megsokszorozódott a Föld lakóinak száma, meggondolatlanul és
felelőtlenül tönkretettük és szennyeztük a vízkészleteket, pazaroltuk a vizet.
Felismerve a növekvő bajt, napjainkban már az emberek kisebb-nagyobb közösségei,
államok, világszervezetek hirdettek a vízkészletek védelmére cselekvési programokat.
A vízgyűjtő-gazdálkodás civil szemmel - A második tanulmány az Európai Unió országainak
vízvédelmi politikájára vonatkozó ismereteket foglalja össze. Az európai vízgazdálkodási
norma, a Víz keretirányelv, az új évezredben új szemlélet és új jogszabályok bevezetésére
kötelezte az EU országait. A cél, hogy az európai vizek, a nagyok és a kicsik egyaránt,
jó állapotba kerüljenek 2021-ig.
A tanulmány a tavaly készült a 2021-ig tartó magyar cselekvési tervet, és a kidolgozásában
részt vevő civil környezetvédők munkáját foglalja össze.
Olimpia féltüdővel? - Mit tehet, és hogyan védheti lakókörnyezete vizeit a gyakorlatban
egy felelős állampolgár? A harmadik tanulmány egy helyi környezeti téma feldolgozása. A
győri önkormányzat Püspökerdő területén 30 hektár erdő letermelésével, egy 1300 méter
hosszú kajak-kenu versenypályát kívánt kialakítani. A „Győr tüdejének” nevezett, élő
holtágakkal határolt terület a szomszédos révfalui ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetén
belül fekszik, ezért a beruházás vízminőségvédelmi szempontból nem kis kockázatot
jelentene.
A tervezett beruházás ellen a helyi civilek tiltakoztak, és elérték, hogy a Püspökerdő
megmenekült (hogy ideiglenesen-e avagy végleg, az még nem világos).
A tanulmány a konkrét ügyön túlmutatva ismerteti, hogy hasonló esetekben milyen jogi
és nem jogi eszközök állnak a helyi civil szervezetek rendelkezésére. Az anyag elsősorban
a jogi eszközökre koncentrál – feltételezve, hogy a nem jogi eszközök a civil kurázsi
ismert, ösztönösen gyakorolt elemei.
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AMIT A VÍZRŐL TUDNUNK KELL
Lajtmann József

OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZAKKÖRI ÉS ERDEI ISKOLAI
FOGLALKOZÁSOKHOZ
(Szigetköz és Bakony)

A víz
A víz (lat. aqua) a hidrogén és az oxigén vegyülete, kémiai képlete H2O (dihidrogénmonoxid). Olvadáspontja: 0 °C, forráspontja: 100 °C 101,3 kPa nyomáson. Egészen -48
Celsius fokig túlhűthető. A „víz” megnevezés általában a szobahőmérsékleten folyékony
állapotra vonatkozik, szilárd halmazállapotban jégnek, légnemű halmazállapotban gőznek
nevezik. Dipólusmolekulák alkotják. A víz egy amfoter vegyület, ami azt jelenti, hogy
viselkedhet savként és bázisként is.

Előfordulása a Földön
A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet alapja.
A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek
a tengerekben, illetve óceánokban helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó
hótakaró formájában található részét nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz,
ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvízellátásának
több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb
édesvíz-tartalékokkal, a források 25%-ával.
Drasztikusan csökken a Föld ivóvízkészlete. Korunknak egyik nagy problémája az
ivóvízhiány. 2006-ban a mezőgazdaság felelős a globális vízfogyasztás mintegy 80
százalékáért.
Geológiai értelemben a víz egyszerre két csoportba tartozik:
•
Ásvány
•
Kőzet
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Ásványként az oxidok és hidroxidok ásványosztályba és annak 1. alosztályába (egyszerű
oxidok közé) tartozik, és a SiO2-hoz hasonló tetraéderes elemi cellái hatszöges
kristályrendszerű (hexagonális) kristálykifejlődést eredményeznek. Általános megjelenési
formája a hatszöges oszlop lenne, ennek azonban leggyakoribb és legismertebb a kezdeti
fázisa a hópihe, a hatszöges oszlop metszete.
Kőzetként monomineralikus, a hidrogén-oxid ásványból álló üledékes kőzet. Ezt nem
befolyásolja a folyékony halmazállapot, ahogy a higany is lehet ásványos terméselem,
sőt a földgáz is kőzetfajta.

Az ivóvíz
A közfogyasztású ivóvizek vizsgálatát és ellenőrzését Magyarországon az Országos
Közegészségügyi Intézet, valamint a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) végzik.
A közegészségügyi előírások a főzésre, mosogatásra, testi tisztálkodásra szolgáló víztől
ugyanazokat a tulajdonságokat követelik meg, mint az ivóvíztől. Az előírások szerint az
alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie az ivóvíznek:
• Színtelen, átlátszó:
a vas-oxid-hidrát vörösessé, az algák zöldessé, a tőzeges talaj sárgássá festi,
míg az algák, baktériumok, agyag és homok zavarossá tehetik a vizet. A
festékanyagok olyan színűre színezik a vizet, amilyen színűek.
• Szagtalan:
A kén-hidrogén, klór, klórfenolok, szerves anyagok, gyári termékek és gázok
élvezhetetlenné, nagyobb mértékben az egészségre is károssá tehetik a vizet.
• Kellemes ízű:
A tőzeges talajból származó vizek úgynevezett mocsárízzel, a magnéziumsók
keserű, salétromsavas sók édes, a kloridok sós, a vas tintaízű vizet
eredményeznek.
• Kellemes hőfokú legyen:
A legjobb a 10-14 °C-os ivóvíz.
• Ne legyen sem túl lágy, sem túl kemény:
A víz keménységét a benne oldott kalcium és magnéziumsók adják.
• Ne tartalmazzon az egészségre ártalmas szennyező, fertőző anyagokat:
A vizsgálólaboratóriumok ki tudják mutatni a levegőből, a talajból
bekerült szennyező anyagok mennyiségét. A vegyi anyagok közül a nitrát-,
de különösen a nitritszennyeződés alkalmatlanná teszi, míg a nagyobb
mennyiségű fluor a fogak elszíneződését, esetleg fogszuvasodást is okoznak.
Vas- és mangánszennyeződéseket levegőztetéssel, homokrétegen és aktívszénen
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való átszűréssel javítják. A jódhiánytól golyvát kaphatnak az emberek.
Előfordulhat még a fekáliával való fertőzés, ilyen esetekben a kólibaktérium
okozta hasmenéssel kell számolnunk, ennek megszüntetésére felforralják,
ultraibolya fénnyel besugározzák, vagy ózonizálják, klórozzák, vagy ezüst
elektrokatadinezésével tisztítják meg a vizet. A háztartási és ipari víztisztítás
jelenleg igen elterjedt módszere még a fordított ozmózis elve alapján történő
víztisztítás.

Élettani jelentősége
Biológiai jelentősége óriási, a földi élet elképzelhetetlen nélküle, a sejt- és testnedvek
legnagyobb részét víz alkotja. A vér ozmózisnyomásának normál szinten tartásában is
jelentős szerepe van. Ajánlott a napi legalább 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása, ez alapvető
igénye szervezetünknek. Két-három napnál tovább az orvostudomány mai állása szerint
az ember nem élheti túl a vízhiányt.
A víz rendkívül fontos szerepet betöltő kémiai anyag, a Föld vízburkát alkotja, kitölti
a világ óceánjait és tengereit, az ásványok és kőzetek alkotórésze, a növényi és állati
szervezetek pótolhatatlan része. Nagyon fontos az iparban, a mezőgazdaságban, a
háztartásokban, a laboratóriumokban stb.
A vizekben élő állatok számára nélkülözhetetlen. Egyrészt benne élnek, az oldott oxigént
lélegzik kopoltyújukkal, másrészt télen, mivel 4 °C-on a legsűrűbb, a 4 °C-os víz a vizek
aljára süllyed, és ezek után nem érintkezik a hideg levegővel, nem fagy be, és az állatok
így „áttelelhetnek” a tavak alsó rétegében, nem fagynak meg.

Az alapelemek egyike
A mitológia illetve az ókori tudomány több helyen fontos dologként hivatkozik a vízre:
– az arisztotelészi négy alapelem (föld, víz, levegő, tűz) egyike.
A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Az ivóvíz kellemes ízét a benne oldott anyagok
okozzák. A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotában
megtalálható. A víznek +4 °C-on a legnagyobb a sűrűsége. Télen a folyóknak és tavaknak
csak a teteje fagy be, így a jég alatt megmarad az élővilág. A jégben a vízmolekulák
kristályt, vagyis molekularácsot alkotnak. A víz jó oldószer. 1 liter vízből kb. 1750 liter
gőz keletkezik. Nagy hőmérséklet hatására (pl. olvadt fém) termikus bomlás következik
be, azaz hidrogénre és oxigénre bomlik – ezek elegye az igen robbanékony durranógáz.
A víz sűrűsége 4 °C-on maximális, 20 °C-on 998,2 kg/m³.
A vízben is és a jégben is a vízmolekulák között hidrogénkötések (hidrogénhíd-kötések)
jönnek létre: az egyik vízmolekula hidrogénatomja kapcsolódik a másik vízmolekula
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oxigénatomjának egyik nemkötő elektronpárjához. A molekulák közti hidrogénkötésben
álló hidrogén és oxigén atommagok nagyobb távolságra vannak egymástól, mint a
molekulán belüli kovalens kötésben álló hidrogén és oxigén atommagok. Egy vízmolekula
összesen 4 másik vízmolekulához képes hidrogénkötéssel kapcsolódni. A folyékony
halmazállapotú vízben nem minden hidrogénkötés jön létre, kialakulásuk és felbomlásuk
folyamatos, csak részleges rendezettség alakul ki. Azonban a víz jéggé fagyásakor – azaz
a molekularácsos kristályszerkezet kialakulásakor – minden hidrogénkötés létrejön, a
molekulák között teljes rendezettség alakul ki, amely egyúttal rosszabb térkihasználtságot
eredményez, mint amit a molekulák a folyékony vízben megvalósítanak: a molekulák a
jégben távolabb helyezkednek el egymástól, nagyobb teret töltenek be, mint a vízben.
Ez okozza azt, hogy a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé, és fagyáskor a többi anyagtól
eltérően a víz térfogata megnő (mintegy 9%-kal). Ezért úszik a jég a vízen.

Víz a természetben
A csapadék a legfontosabb meteorológiai és időjárási elem, mert egy adott terület
időjárásának és éghajlatának alapvetően meghatározó jellemzője. A csapadék a levegőben
levő vízpárának a megjelenési formája, vagyis a kiválásából származó folyékony, illetve
szilárd halmazállapotban a földre jutó víz. Amikor a levegő telített lesz, megkezdődik
a víz kicsapódása, az elsőként keletkező nagyon apró cseppeket felhőelemnek hívjuk.
Ezek a kis felhőelemek további növekedésnek indulnak. A növekedés történhet további
vízgőzmolekulák kicsapódásával illetve ütközések révén, örvényes befogással. Bizonyos
méretet elérve nevezzük őket csapadékelemeknek. Amikor ezek a részecskék már túl
súlyosak, nem tudnak tovább lebegni a felhőben, akkor csapadékként lehullanak.
Az eső a csapadékok egy olyan formája, ami különálló vízcseppekben, folyékony
halmazállapotban hullik a Föld felszínére a felhőkből. Ennek ellenére nem minden eső
éri el a felszínt; némelyik elpárolog, mialatt a száraz levegőtömegen keresztül esik. Ez a
folyamat gyakran játszódik le a meleg és száraz sivatagi területeken.
A hó 0 °C alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével
jön létre, amikor a képződött jégrészecskékre kristályosan további jégrészecskék fagynak,
és hókristállyá egyesülnek.
A zúzmara kialakulása: A kisugárzással 0° C alá hűlt felületekre az enyhe mozgású és
enyhe hőmérsékletű levegőből a szélnek kitett oldalon jégkristályok rakódnak le.
A felhő a légkörben lebegő apró vízcseppek és/vagy jégkristályok halmaza. A talaj
közelében lévő formája a köd.
A jég a víz 14 szilárd fázisának neve. A köznyelvben általában a hatszögletű kristályokból
álló formát értik alatta. A közönséges jégben a vízmolekulák rendezetlen állapotban
vannak. A víz standard légköri nyomáson 0 °C-on fagy meg. Jég természetes környezetben
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nagy mennyiségben az Antarktiszon, Grönlandon, Izlandon és a magashegységekben
található.
A fizikai kémiában és a gépészetben gőzön az elpárologtatott vizet értjük. Ez teljesen
láthatatlan, színtelen gáz, melynek hőmérséklete atmoszferikus nyomáson 100 °C és
mintegy 1600-szor nagyobb térfogatot igényel, mint a víz. Természetesen a gőz sokkal
forróbb lehet ennél a hőmérsékletnél, az ilyen gőzt általában túlhevített gőznek nevezik.

Felszíni vizek a Földön
Az óceán a kontinensek között elterülő és beltengernek nem tekinthető nagy tengerek
valamelyike, azaz világtenger, mely nagy kiterjedésű (több tízmillió km²), nagy átlagos
mélységű (több ezer méter), óceánközepi hátsággal és önálló áramlási rendszerrel
rendelkezik. A Föld felszínéből 361 millió km² -t fed le, ez az összterület 70,8%-a.
Területének több mint a fele 3000 méternél mélyebb.
A tenger egy nagy kiterjedésű sós víztömeg, mely lehet peremtenger – amelyet a
vízáramlatok az óceánhoz kapcsolnak –, beltenger – mely csak vékony csatornákon
érintkezik az óceánnal –, vagy egy nagy sósvízű tó valamely kontinens belsejében.
A tó szárazfölddel körülvett állóvíz. A tavak többsége édesvizet tartalmaz. Természetes
tavak a Föld szinte bármely részén kialakulhatnak, de a legtöbb tó az északi félteke
magasabb szélességi körein található.
A folyó kifejezés egy természetes víztömeget jelent a szárazföldek belsejében, ami az
állóvizekkel ellentétben állandó mozgásban van. A folyók egy forrásból vagy egy tóból
erednek és egy másik folyóba, vagy valamely tóba, tengerbe, óceánba ömlenek. Vizük a
gravitáció hatására a magasabb területekről az alacsonyabbak felé folyik. A víz mozgási
iránya a folyásirány. A folyásirányba nézve bal kéz felől a folyó bal partja, jobb kéz felől
pedig a jobb partja van. A folyó medre víz alatt található mélyedés a földben, amelyet
víz által szállított hordalék (homok, kavics) borít. A vízhozam a keresztmetszeten egy
másodperc alatt áthaladó vízmennyiség. A legbővizűbb folyó az Amazonas.
A legkisebb folyóvizeket ér, csermely, patak, a legnagyobbakat folyam néven szokták
megkülönböztetni. A különböző elnevezések között nincs éles határ, számos szerző akkor
nevez folyamnak valamilyen vízfolyást, ha az hajózható. A magyar természetföldrajz
beosztása szerint a folyó hossza 100–1000 km, vízgyűjtő területe 1000–150 000 km²
– ez alatt patak, e fölött folyam.
Egy-egy folyónak rendszerint több forrása van. Amikor egy kisebb folyó egy nagyobba
torkollik, előbbit mellék-, utóbbit főfolyónak nevezzük. Az egymással egyesülő folyók,
patakok, egyéb vízfolyások együttes neve a vízrendszer.
A Föld folyóvizeiben összesen 1230 km3 víz mozog, ami a földi hidroszféra össztömegének
mindössze 0,0001%-a.
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A gleccser hóból kialakult jégtömeg, ami a nagy mennyiségű hó saját súlyának
nyomása, az alacsony hőmérséklet, és a terepviszonyoknak megfelelően lassú folyamatos
csúszó mozgást végez. A gleccserek, de még inkább a belföldi és tengeri jégtakarók
képezik a Föld édesvíztartalékának döntő részét, mintegy 69%-át. Az óceánok után a
Föld második legnagyobb víztartalék-tározói. A sarkvidékeken a szárazföldi területek
legnagyobb részét jégtakaró borítja. A Föld éghajlatára meghatározó hatással bírnak.

Nagy számok a Föld felszíni vizeiről
Víz és szárazföld
A Föld felülete:
ebből vízzel borított:
szárazföld:

510.200.000 km2
361.040.000 km2 (70,8 %)
149.160.000 km2 (29,2 %)

Csendes-óceán területe:
átlagos mélysége:
legmélyebb pontja:
térfogata:
Atlanti-óceán területe:
átlagos mélysége:
legmélyebb pontja:
térfogata:
Indiai-óceán területe:
átlagos mélysége:
legmélyebb pontja:
térfogata:

179.389 km2
4.028 m
11.034 m (Mariana-árok)
707 millió km3
106.753 km2
3.743 m
9.219 m (Puerto Rico-árok)
347 millió km3
74.917 km2
3.963 m
7.450 m (Jávai-árok)
284 millió km3

Óceánok

Legnagyobb tengerek
Jeges-tenger területe:
Korall-tenger területe:
Arab-tenger területe:
Földközi-tenger területe:
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10.512 km2
4.791 km2
3.683 km2
2.969 km2

Legnagyobb tavak
Kaszpi-tenger területe:
Felső-tő területe:
Viktória-tó területe:
(Balaton területe:

371.000 km2
82.411 km2
69.482 km2
595 km2)

Leghosszabb folyók
Nílus hossza:
Jangce hossza:
Amazonas hossza:
(Duna hossza:

6.690 km
6.300 km
6.296 km
2.842 km)

Bővizű folyók (a torkolatnál)
Amazonas átlag vízhozam:
Kongó átlag vízhozam:
La Plata átlag vízhozam:
(Duna átlag vízhozam:

110.000 m3/sec
42.000 m3/sec
40.000 m3/sec
6.430 m3/sec)

Iható víz a Földön
A Föld vizeiből
tengervíz
édesvíz

97,2 %
2,8 %

Az iható édesvízből
jég
föld alatti vizek
felhasználható víz

76,4 %
23,0 %
0,6 %

Az emberek számára
felhasználható édesvízből
tavakban
felszín alatt
légkörben
folyókban

66,0 %
22,0 %
6,6 %
5,4 %
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Felszín alatti vizek hazánkban
A hazai ivóvízellátás forrásai
1. Felszín alatti védett rétegekből: 35%
(mélységi vízbázis)
A földalatti vízkészletekhez szigorúan őrzött, zárt rendszerű kutakon
keresztül férünk hozzá. A kutak mélysége a tíz métertől akár több száz
méterig terjedhet.
2. Folyamparti kavicságyból: 35%
(parti szűrésű vízbázis)
A Duna menti vastag kavicsréteg kitűnő fizikai és biológiai szűrőként működik.
Ennek köszönhetően a folyómederhez közeli sekély mélységű (10-25 m mély)
akna kutak és un. csápos kutak egészségügyi szempontból ivóvíz minőségű
vizet szolgáltatnak, amit laboratóriumi vizsgálatok sokasága támaszt alá.
3. Mészkő, dolomithegyek karsztjából: 25%
(karsztvíz)
A mészkő és dolomit kőzetek hasadékokkal átjárt rendszerében tárolódó
vizet nevezzük karsztvíznek. Ez a létező legkiválóbb minőségű, a kőzetekből
kioldott kálcium- és magnézium-ionok miatt magas keménységű ivóvíz,
amely általában nem igényel tisztítást. A karsztok igen sérülékenyek, ezért
fokozott védettséget élveznek. Ilyen mészkő és dolomithegyek Magyarországon
a Bakony, a Vértes, és a Bükk.
4. Felszíni vizekből: 5%
Csak igen ritka esetben kell felszíni vizet használni alapanyagul, Magyarországon
a szolgáltatott ivóvíznek mindössze 5%-a származik felszíni vizekből, mivel
ezt a megoldást a vízművek csak ott alkalmazzák, ahol más lehetőség nincs,
vagy nem volna gazdaságos. Magyarországon a Tiszából (pl. Szolnok), a
Bükkben és a Mátrában lévő számos mesterséges tározóból, illetve a Balatonból
nyerünk ki felszíni vizet.

Kiemelt értékű meglévő és távlati vízkincs Magyarországon
Parti szűrésű vizek
A parti szűrésű vizek átmenetet alkotnak a felszíni és a felszín alatti vizek között. A
felszíni vizek közelében fúrt kutak az üledékes kőzet által megszűrt felszíni vizet csapolják
meg.Parti szűrésű víz, amelyet a felszíni vízfolyások mellett található vízvezető, víztároló
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kőzetekből termelünk ki, és e kőzetek érintkezvén a felszíni vizekkel a vízutánpótlásukat
zömében a felszíni vizekből nyerik. Azok a vizek, amelyek a vízfolyást sávszerűen kísérő
alluviális üledékekben, teraszokban, törmelékkúpokban a folyóval párhuzamosan
telepített kutakból úgy termelhetők ki, hogy a kitermelt víz legalább 50 %-a a folyóvízből
származik. Ez feltételezi a vízadó rendszer szoros és közvetlen kapcsolatát a vízfolyással,
megfelelő áteresztő képességet és szűrőkapacitást. A kitermelt víz elsősorban a vízfolyásból
pótlódik. Magyarország jelentősebb parti szűrésű vízkészletei a Duna, a Rába, a Dráva,
az Ipoly, a Sajó és a Hernád folyók mentén találhatók. A parti szűrésű víz termelése
esetén tehát elsősorban a felszíni vizeket használjuk, csak a velük érintkező vízvezető
kőzetek, pl. kavics, kavicsos homok, homok által megszűrve. Innen ered a parti szűrés
elnevezés. Országos szinten a közüzemi vízellátás jelentős részét, durván 35 %-át nyerik
parti szűrésű kutakból. A jelenleg kitermelt napi 1,0-1,1 millió m3 hozamnak akár a
háromszorosa is kitermelhető lehet. A parti szűrésű vízkészlet 3,6 millió m3/nap-ra
becsülhető. A vízbázis azonban a helyzete miatt sérülékeny, fokozott védelemre szorul.
A Szigetköz vízkincse
Hazánk jelentős részét egykor a Pannon-tenger borította, így a jelenlegi Kisalföldet
is. A Duna folyamatos hordalékos feltöltése alakította ki a szemünk elé táruló tájat.
Európa meghatározó folyója 2842 km hosszú útján 10 országot érint (vízgyűjtőterülete
17 országra terjed ki). A Duna amellett, hogy a legjelentősebb folyónk, minőségével és
mennyiségével jelentős szerepet vállal a felszín alatti 200-300 m vastagságú kavicságyban
tárolódó édesvízkincs utánpótlásában.
A térségi vízellátást biztosító két jelentős ivóvíz-kútsor (Révfalu és Szőgye) a Szigetközben,
a Nagy-Duna és Mosoni-Duna között terület alsó, keleti részén épült ki. A terület
adottságai révén itt lettek betervezve a hosszútávra kijelölt távlati ivóvízbázisok is.
A győri csapvíz és az ásványvíz
Az ivóvíz az ember által fogyasztásra alkalmas víz, amely megfelel az ivóvíz szabványok
előírásainak. Amennyiben oldott ásványianyag tartalma meghaladja az 500 mg/l-t,
ásványvíznek minősül, és „ásványvíz” felirattal palackozható.
A győri csapvíz közel van ehhez. Összetétele kalcium 80 mg/l, magnézium 30 mg/l,
hidrogén-karbonát 340 mg/l, nátrium 17 mg/l és kálium 2 mg/l. Ezeket a számokat érdemes
a bolti polcokon lévő természetes, vagy mesterséges, dúsított vizek műanyagpalackjain
feltüntetett összetevők adataival összehasonlítani.
A karsztvíz
A karsztvíz a karbonátos kőzetek szénsavtartalmú víz által kioldott üreg- és járatrendszerében
tárolódó és mozgó, valamint a hegységszerkezeti nyomás vagy mozgások által kialakult
hasadék- és repedéshálózatban mozgó víz.
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A felszínről részben beszivárgással, részben víznyelőkön át jut a hegység hasadékaiba
és járataiba. A felgyülemlő karsztvíz a völgyek oldalán bővizű állandó vagy időszakos
karsztforráson át jut a felszínre. A mészkőhegységekben a nagy területen összefüggő
vízjáratokat a karsztvíz az ún. karsztvíz szintig tölti meg.
A karsztvíz-készlet a karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) igen változó méretű
repedéseit, hasadékait, járatait kitöltő vízkészlet. A karsztvíztárolók esetenként a
terepfelszínig érnek és így felülről fedetlenek (nyitott karsztok), míg más esetekben
felülről fedettek (fedett karsztok). A nyílt karszt a felszíni eredetű szennyezésekkel
szemben védtelen. A hideg karsztvizek minősége ivóvízellátásra kiváló.
A Bakony vízkincse
Hazánk legnagyobb kiterjedésű hegysége a Bakony, melynek egyik legértékesebb
természeti kincse a víz. Területén számos forrással, érrel, csermellyel, patakkal találkozunk.
Élőviláguk, növény-állatviláguk rendkívül sokszínű és gazdag.
A vörösiszapos szennyezéssel tönkretett Marcal folyó a bakonyi patakoknak (Bitva,
Gerence, Tapolca, stb.) köszönheti élővilágának újraéledését. A források és kisvízfolyások
minősége kiváló, melyet a felszínalatti karsztnak köszönhető. Magyarország legjobb
ivóvizét ez a hosszútávon is meghatározó vízbázis adja.
Ásványvíz a bakonyi csapokból
Ha már a parti szűrésű, kiváló minőségű vizekről (pl. győri csapvíz) leírtuk, hogy az
vetekszik az ásványvizekkel, akkor a bakonyi karsztvizekre ez halmozottan igaz. Nézzük
az összetevőit: kalcium 68 mg/l, magnézium 44 mg/l, hidrogén-karbonát 420 mg/l,
nátrium 4 mg/l és kálium 1,5 mg/l. Ezek a számok igazolják, hogy a bakonyi csapvíz
jobb, mint a műanyagpalackba csomagolt, és ráadásul drága, bolti polcokon lévő vizek.

Vizes élőhelyek védelme és a Natura 2000
A természeti értékek védelmében létrehozott nemzeti parkjaink (10 darab) közül számos
a víz által alapjaiban meghatározó, vízjárta, a víz biztosította természeti sokszínűsége,
adottsága miatt került kiemelt megőrzésre kijelölt területnek. Ilyen a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Fertő-Hanság
Nemzeti Park, a Körös-Maros Nemzeti Park, az Őrségi Nemzeti Park és idesorolhatjuk
az Aggteleki Nemzeti Parkot is.
Natura 2000
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő
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állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és
hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.
Olyan zöld infrastruktúra, mely biztosítja Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma
szolgáltatásait, valamint jó állapotban való megőrzöttségét. A Natura 2000 hálózat alapja
az 1979-es madárvédelmi irányelv (Birds Directive), illetve az azt 2009-ben felváltó
kodifikált változat, valamint az 1992-es élőhelyvédelmi irányelv (Habitats Directive).
A teljes hálózat Európa szárazföldi területeinek mintegy 17%-át fedi le, ez körülbelül
teljes Németország területével egyenlő.
A Natura 2000 céljai
A madárvédelmi irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon
előforduló összes madárfaj védelme. Különleges madárvédelmi területnek azok a régiók
számítanak, amelyek a tagállam területén rendszeresen előforduló és átvonuló fajok
nagy állományainak adnak otthont, valamint a vízimadarak szempontjából nemzetközi
jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak magukban.
Az élőhelyvédelmi irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és
élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük
szinten tartásával vagy növelésével. Az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat,
a Natura 2000 létrehozását, melynek a madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján
kijelölt területek is részei.
A különleges természet-megőrzési területeket a közösségi jelentőségű természetes
élőhelytípusok (amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget, vagy kicsi a természetes elterjedésük,
vagy egy adott biogeográfiai régión belül jellemző sajátosságokkal bírnak) és a közösségi
jelentőségű (veszélyeztetett, sérülékeny, ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok
védelmére kell kijelölni. Azok az élőhelytípusok és fajok, melyek fennmaradását csak
azonnali intézkedéssel lehet biztosítani kiemelt jelentőségűek és az unióban elsőbbséget,
prioritást élveznek.
A Natura 2000 Magyarországon
Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozással fokozatosan harmonizálja
jogrendjét a közösségi irányelvekhez. A Natura 2000 területek kijelölésére a kormány
2004-ben alkotott rendeletet. A területeket a 14/2010 KvVM rendelet sorolja föl, amely
a mellékletekben részletes térképeket is tartalmaz.
A nemzeti jogszabályok által korábban is védett területek mind a részei lettek az ökológiai
hálózatnak. Az újonnan kijelölt területekkel együtt Magyarország területének közel 21%-át
fedi le az új típusú védelem. Ezek közé tartoznak hagyományosan mezőgazdasági művelés
alatt álló földek, legelők, de természetesen erdők is. A szabályozás célja a hasznosítás és
a természetvédelem érdekeinek összehangolása.
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Ex lege
Az ex lege latin kifejezés, annyit jelent: a törvény erejénél fogva. A magyar jogban jó
példa erre a fogalomra a természetvédelmi törvény által nyújtott védelem.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján:
„E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő,
szikes tó, kunhalom és földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos
jelentőségűnek minősülnek.”
Ez tehát azt jelenti, hogy a felsorolt területek külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül
is törvényi védelem alatt állnak; ha például valaki felfedez egy új barlangot, akkor az
abban a pillanatban védetté válik.

Forrás
A források nem csupán víztani, felszínalaktani és tájképi értéket képviselnek, de sajátos
élőhelyként, illetve a belőlük táplálkozó vízfolyások révén jelentős szerepet töltenek be a
biológiai sokféleség megőrzésében is. A bennük megjelenő víz jellege alapján főbb típusaik
a talajvíz-, a réteg- és a karsztforrások; ez utóbbiak többsége barlangból lép – közvetlenül
vagy közvetetten – a felszínre. Az ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a
felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az
5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad (Tvt. 23§).
Jelenleg 6.505 darab forrás adata szerepel a hazai adatbázisban, ebből 1.610 darab forrás
található egyedi jogszabállyal (pl. természetvédelmi) védett területen, és 4.895 darab
védett területen kívül.
A források közül a helyszíni felméréskor 2.730-nak volt meg az 5 liter/perces hozama,
tehát jelenleg ennyi az „ex lege” védett források száma Magyarországon.

Víznyelő
A víznyelő a felszíni karsztjelenségek egyik fajtája. Víznyelőnek nevezzük azokat a
karsztos nyílásokat, amelyeken a felszínen időszakosan vagy állandóan folyó víz a kőzet
belsejébe kerül.
A vízzáró kőzetekre eső víz jelentős része a felszínen folyik el. Ha ez a víz fedetlen
karsztos területre érkezik, ott a kőzet repedéseit tágítva (oldva, illetve koptatva) jut le a
nyugalmi karsztvízszintig, és úgy áramlik tovább valamelyik, a vízrendszert megcsapoló
forrás felé, ezért a fedett és a nyílt karszt határán különösen gyakoriak a víznyelők.
Víznyelők nemcsak a vízzáró és a karsztos kőzet határához közel alakulnak ki, hanem
a nyílt karsztos területek belsejében is. A víznyelő általában kisebb bemélyedés egy
néhány tucat – néhány száz méter átmérőjű negatív karsztforma (töbör, dolina) alján,
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amiben néha kisebb vízmosás is fut a nyelőszájig. Maga a nyelő gyakran nem is látható
az összehalmozódott növénymaradványok miatt. A hóolvadás idején a még fagyott talaj
vízzáró, ezért a teljesen karsztos felszínen is lehetnek időszakos vízfolyások.
A víznyelőket elzárhatja a behordott anyag – főleg akkor, ha a bejutó vízmennyiség
kevesebb lesz a vízgyűjtőterület vagy a csapadék csökkenése miatt. Az ismét csapadékosabbá
váló éghajlat hatására a nyelő újraéledhet.
Magyarországon minden víznyelő ex lege védett természetvédelmi terület.

Vízszennyezés
Vízszennyezésnek nevezzük azt a környezetszennyező folyamatot, melynek során a víz
emberi tevékenységből kifolyóan rosszabb minőségűvé válik. A vízszennyezés a vízi
állatokat és növényeket károsítja, vagy pusztítja el. Az állatokat akár fizikai módon is
rongálhatja. (Például mikor a hulladékba belegabalyodnak).
Más megközelítésben a különböző veszélyes és egyéb anyagoknak a természetes vizek
koncentrációját meghaladó értéke.
Vízszennyezést okoz minden olyan anyag megjelenése a vízben, amely károsan befolyásolja
a természetes víz emberi fogyasztásra, illetve korlátozza vagy lehetetlenné teszi a vízi élet
számára való alkalmazását.
Vízszennyezés minden olyan, a víz fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai, illetve
radiológiai tulajdonságában - elsősorban emberi tevékenység hatására - bekövetkező
változás, melynek következtében a víz emberi használatra, illetve a természetes vízi élet
számára való alkalmassága csökken vagy megszűnik, illetve alkalmassá tétele költséges
vagy nem gazdaságos.[1]
Típusai
A vízszennyezés folyamatában a kibocsátás (emisszió) térbeli típusai:
•

•

A pontszerű szennyezés során a szennyező anyag a szennyező forrásból csővezetéken,
vagy nyílt csatornán keresztül, térben koncentráltan, pontszerűen kerül a felszíni
vagy felszín alatti vizekbe. Ilyen jellegű szennyezés például egy üzemből származó
szennyvíz, vagy olajvezeték meghibásodása miatti talajvízszennyezés.
A nem pontszerű (diffúz) szennyezés lényege, hogy a szennyező anyag nagyobb térbeli
kiterjedésben kerül a vízbe. Ilyen jellegű szennyezést okoznak például egy zápor
hatására bekövetkező felszíni lefolyással egy állóvízbe jutó, a talajból kimosódó
növényi tápanyagok, vagy egy szabálytalan hulladék (szemét) lerakóból a csapadék
hatására a talajvízbe mosódó toxikus anyagok.[2]
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Módjai
A víz szennyeződése több módon is történhet:
•

•

•

•
•

•
•

Egyik lehetőség a mezőgazdaságban használatos szerek (növényvédőszerek- gyomirtók
és rovarirtók) túlzott mértékű adagolása. Ilyen esetekben főleg a talajban található
víz szennyeződik. Ezen kívül a táplálékláncba is bekerülnek a káros anyagok. Ez a
tápláléklánc egyre magasabb szintjein felhalmozódik, a csúcsragadozók szervezetébe
már jelentős mennyiségű is bejuthat.
Az esővíz szennyeződhet a különböző káros anyagok nitrogén-oxidok (nitrogénmonoxid és nitrogén-dioxid), kén-dioxid levegőbe jutásával. Ezen anyagok bejutnak
az esővízbe, csapadékként lehullanak, és bekerülnek a talajba, folyókba, tengerekbe.
A vizek jelentős szennyezői a gyárak. Ezek legfőképp úgy rontják a vízminőséget,
hogy a korábban folyókból felhasznált vízbe termékek gyártása során szennyező
anyagokat juttatnak, és azokat megtisztítás nélkül juttatják vissza a folyókba, tavakba.
Szennyeződhet a víz a háztartási hulladékok vízbe öntésével.
Nagyon jelentős károkat okozhat az olajszennyezés. Itt kőolaj, és kőolajszármazékok
kerülnek vízbe, általában hajókból, melyek valamilyen módon megsérülnek. Az
olaj a víz felszínén úszik, így elzárja a napfényt és gátolja a vízben élő élőlények
gázcseréjét. Továbbá a madarak tollai szennyezettek lehetnek.
Mérgező fémvegyületek is vízbe juthatnak, és ezzel komoly károsodást okozhatnak.
Algásodáshoz, illetve egyéb károsodásokhoz vezethet a túl sok tápanyag vízbe kerülése.

Otthoni csip-csup cseppek
Egy ember átlagos napi vízhasználata a mai gépesített háztartásban 140 liter. Ennek
93%-át tisztálkodáshoz és tisztításhoz használjuk.
Cseppjei:
wc használat
fürdés, zuhanyzás
mosás
mosdás
mosogatás
öntözés
főzés
egyéb
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45 liter
40 liter,
18 liter
10 liter
8 liter
6 liter
3 liter
10 liter

Elgondolkodtató elcsepegtetett vízkincs
mottó: egy csepp víz az kicsi, 0,3 milliliter, sok csepp víz az tengernyi.
Rossz esetben mi lehet vele:
• régi wc tartály 10-12 literes, napi 4-5 öblítéssel 40-60 liter/fő ivóvíz szennyvízre
változtatva,
• rosszul tömített, folyatós wc tartály napi vízpocsékolása lehet 100 liter,
• csepegő csap napi „vízhasználata” lehet 25 liter,
• csőtörésnél a nyomás miatt óránként 20 liter víz is szivároghat a falba,
• egy fürdőcskézés egy kádnyi vízbe, cca. 150 literbe kerül,
• teljesen kinyitott csap kétszeres vízelfolyást jelent az ésszerű használathoz
képest.

Víztakarékossági tippek a mindennapokban
Hogyan takarékoskodj a vízzel? Világszerte egyre növekvő kihívás a Föld édesvízkészletével
történő ésszerű gazdálkodás. A vízkészletek egyenlőtlen eloszlása a klímaváltozás várható
hatásaként a jövőben még szélsőségesebbé válik, és a növekvő népességnek egyre kisebb
hányada jut tiszta ivóvízhez. A víz létfontosságú kincsünk, mindannyiunk felelőssége,
hogy ne pazaroljuk!
Konyha
• Kézi mosogatásnál ne folyóvízben mosogass, hanem zárd el a mosogató
lefolyóját!
• Szerelj a konyhai csapra víztakarékos csapbetétet vagy perlátort!
• Mosogatógépnél a víztakarékos ökoprogramot használd (ha van ilyen)!
• A tojások főzővizét kihűlés után használd locsolásra!
Fürdőszoba, WC
• Fürdés helyett zuhanyozz, de azt is mértékkel!
• Fogmosásnál, borotválkozásnál a vizet ne folyasd feleslegesen, használj
fogmosó poharat!
• Szerelj fel víztakarékos zuhanyfejet és a kézmosóra víztakarékos perlátort!
• Használj víztakarékos WC tartályt, vagy csökkentsd a tartály víztartalmát!
• Ha csöpög a csap, akkor a lehető legrövidebb időn belül javíttasd meg!
• Ha folyik a WC, akkor a lehető legrövidebb időn belül javíttasd meg!
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Mosás
• A mosógépet csak akkor indítsd el, ha összejött 1 adagnyi ruha!
• Ha ez mégsem sikerül, akkor állítsd félprogramra a mosógépet!
Kert
• Locsolj az esti vagy a reggeli órákban, hogy csökkenjen a párolgás miatti
vízveszteség!
• Gyűjtsd az esővizet, és azzal locsolj!
• Telepíts kevéssé vízigényes növényeket!
• Ellenőrizd rendszeresen a kerti medencét, hogy nem szivárog-e el belőle a víz!
• A kerti utat inkább seprűvel takarítsd és ne slaggal!
• Programozd be úgy az automata öntözőrendszert, hogy eső esetén ne locsoljon!
Egyéb
•
•
•
•

Akváriumi vízcserénél hasznosítsd a vizet a szobanövények locsolására!
Hívd fel ismerőseid és munkatársaid figyelmét a víztakarékosság fontosságára!
Játékosan tanítsd meg a gyerekeket a víztakarékosság lépéseire!
Szállodai tartózkodásnál csak akkor kérj új törölközőt, ha valóban szükséges!
(forrás: viztakarekossag.hu)
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„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS
CIVIL SZEMMEL
Dr. Hajósy Adrienne
Bevezetés
Az európai vízgazdálkodási norma, a Víz keretirányelv, az új évezredben új szemlélet és
új jogszabályok bevezetésére kötelezte az EU országait. A cél, hogy az európai vizek, a
nagyok és a kicsik egyaránt, jó állapotba kerüljenek 2021-ig, de legkésőbb a 2027-ig.
A részletes célok:
• A vizekkel kapcsolatban lévő ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása.
• A hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható
vízhasználat.
• A szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a vízminőség javítása.
• A felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további
szennyezésük megakadályozása.
• Az árvizek, aszályok hatásának mérséklése.
Új az is, ahogyan a víz állapotát minősítjük. A kémiai vizsgálatok fölé nőtt a vizek
élővilágának kutatása. A víz akkor jó állapotú, ha a benne élő természetes ökoszisztéma
egyedei „jól érzik magukat”, populációjuk stabil. Hosszas kutatómunka alapozta meg
annak az öt élőlénycsoportnak a kijelölését, amelyeket minden európai vízben kötelező
vizsgálni a víz „jó” vagy „rossz” minősítésének eldöntéséhez.
A cél, hogy a vizet és a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a vízmegőrzés,
és az önszabályozó természeti rendszerek helyreállítása. A cél eléréséhez minden EU
tagállam terveket, ún. vízgyűjtő-gazdálkodási terveket készít, hat éves ciklusokra. 2016
márciusára véglegesíti a kormány a második magyar tervet (VGT-2), amely a 2016-2021
időszakra határozza meg, mi fog történni a vizeinkkel. A VGT-2 jelentőségét növeli,
hogy vízgazdálkodásra EU-s forrás csak olyan projekt keretében használható föl, amelyik
szerepel a VGT-2-ben.
A VGT-2 nagy lehetőség, nemcsak a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelme,
értékeinek megőrzése szempontjából, hanem az állampolgárok számára is, demokratikus
jogaik érvényesítésére. A magyar jogrendszerbe beépített európai normák kötelezővé
teszik, hogy az érintett népesség javaslatai, véleménye szerepeljen a vízügyi beruházások
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terveiben. A kötelezés betartását a jogi normák szankcióval segítik: európai uniós forráshoz
csak az érintett népesség javaslatait, véleményét tartalmazó projektek juthatnak. Nem
csekély pénzről van szó, 2020-ig 1174 milliárd forintot használhat föl Magyarország
vizeinek jobbá tételére.
A jelen dolgozat felépítése:
•
•
•
•

rövid összefoglalás a Víz keretirányelvről,
a vízgyűjtő-gazdálkodás és a nyilvánosság,
a vízgyűjtő-gazdálkodás magyarországi bevezetésének története,
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a civilek.

A Víz keretirányelv
1988. június 28-án kezdtek hozzá az EU intézményei a Víz keretirányelv kidolgozásához,
2000. október 23-ra lettek készen. A keretirányelvet mind az Európai Parlament,
mind az Európai Tanács elfogadta, „A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározása” címmel, 2000/60/EK számon. Az előrelátó, alapos munkát jellemzi,
hogy legkorábban 2019-ben vizsgálják meg, kell-e módosítani benne valamit.
Az irányelv alapvetése, hogy a víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség,
amit ennek megfelelően óvni, védeni és kezelni kell (Preambulum, 1. pont).
Az irányelv célja a vízi környezet fenntartása és javítása az Európai Unióban. Ez a célkitűzés
elsősorban az érintett vizek minőségére vonatkozik. A mennyiség szabályozása kisegítő
elem a jó vízminőség biztosításában, ezért ki kell dolgozni a jó vízminőség biztosítását
szolgáló mennyiségre vonatkozó intézkedéseket is (Preambulum, 19. pont).
A vizek védelmének módszere a beavatkozások biztos információkon nyugvó, előrelátó
tervezése. A 13. cikk rendelkezései szerint a tagállamok biztosítják, hogy minden, teljes
egészében a területükön fekvő vízgyűjtő kerületre vízgyűjtő-gazdálkodási terv1 készüljön.
A terv tartalmi elemeit aggályos részletességgel ismerteti a keretirányelv VII. melléklete.
A tervet legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő kilenc évvel közzéteszik (2009ben), és hatévente felülvizsgálják.

1

28

A „vízgyűjtő-gazdálkodási terv” nem szerencsés fordítása az angol „river basin management plan”
kifejezésnek, mert a „terv” szó hallatán általában valamilyen műszaki dokumentáció jut az eszünkbe.
A „terv” helyett a „koncepció” vagy a „stratégia” használata valószínűleg jobban illeszkedne a kifejezés
tartalmához.

A vízgyűjtő-gazdálkodás és a nyilvánosság
A Víz-keretirányelv különlegessége, hogy tételesen rögzíti a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervhez kötődő civil jogosítványokat. Ennek egyszerű és praktikus okát tételesen is
kimondja a keretirányelv preambulumának 14. pontja: „Ezen irányelv sikere a közösségi,
a tagállami és a helyi szintű szoros együttműködéstől és összehangolt intézkedésektől,
valamint legalább ennyire az információktól, a konzultációktól és a nyilvánosság - ide
értve a vízhasználókat is – bevonásától függ.”
A keretirányelv preambulumának 46. pontja – a terv sikerének előmozdítására – a
nyilvánosság bevonásának feltételeit ismerteti, és megfogalmazza a tervezők és a civilek
egyenjogúságának követelményét: „Ahhoz, hogy biztosítható legyen a nyilvánosság
részvétele, beleértve a vízhasználókat is, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kialakításában és
korszerűsítésében, szükséges biztosítani a megfelelő információkat a tervezett intézkedésekről,
és tájékoztatást kell adni azok végrehajtásának előrehaladásról, hogy a nyilvánosságot be
lehessen vonni még a szükséges intézkedések felőli végső döntések meghozatala előtt.”
A keretirányelv 14. cikke tételesen rendelkezik a nyilvánosság tájékoztatásáról és
részvételéről.
„14. cikk (1) A tagállamok elősegítik az összes érdekelt fél bevonását ezen
irányelv végrehajtásába, különösen a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésébe,
felülvizsgálatába és korszerűsítésébe. A tagállamok biztosítják, hogy minden vízgyűjtő
kerület esetében nyilvánosságra hozzák, és a nyilvánosság, beleértve a vízhasználókat,
számára hozzáférhetővé teszik az alábbiakat, azért, hogy azok állást foglalhassanak:
a) a terv kidolgozásának ütemterve és munkaprogramja, beleértve a tervezett
konzultációs intézkedésekről szóló közleményt legalább három évvel annak
az időszaknak a kezdete előtt, amelyre a terv vonatkozik;
b) a vízgyűjtőn azonosított jelentős vízgazdálkodási kérdések közbenső
áttekintése, legalább két évvel azon időszak kezdete előtt, amelyre a terv
vonatkozik;
c) a vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete legalább egy évvel azon időszak
kezdete előtt, amelyre a terv vonatkozik.
(2) Az aktív részvétel és konzultáció érdekében a tagállamok legalább hat hónap
időtartamot biztosítanak a fenti dokumentumok írásos észrevételezésére.”

A vízgyűjtő-gazdálkodás magyarországi bevezetésének története
A Víz keretirányelv (VKI) a magyar belső jogba a környezetvédelmi törvény módosításával
épült be, 2003-ban. A törvénymódosítás következtében módosították a vizek vizsgálatáról,
védelméről és állapotértékeléséről szóló kormányrendeleteket, valamint egy önálló
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rendeletet is alkottak, a 221/2004.(VII.21.) számú rendeletet a vízgyűjtő-gazdálkodás
egyes szabályairól.
A rendeletek meghatározták a hivatali teendőket és határidejüket 2015. december
22-ig, az első vízgyűjtő-gazdálkodási ciklus (VGT-1) végéig. A határidők és feladatok
az alábbiak:
• 2003. december 22. - A VKI átültetése a nemzeti jogrendbe, vízgyűjtőkerületek azonosítása és a hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölése.
• 2004. december 22. - A vízgyűjtők jellemzése, a vizeket érő hatások elemzése,
a vízhasználatok gazdasági elemzése, a védett területek listája.
• 2006. december 22. - Monitoringhálózat létrehozása és monitoringprogramok
beindítása.
• 2007. december 22. - A jelentős vízgazdálkodási problémák azonosítása.
• 2008. december 22. - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv első változata.
• 2009. december 22. - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv véglegesítése és kihirdetése.
• 2010. december 22. - A költség visszatérülés és a szennyező fizet elvét tekintetbe
vevő, a vízkészletek hatékony használatát biztosító árpolitika alkalmazása.
• 2012. december 22. - Az intézkedési program végrehajtásának megkezdése.
• 2015. december 22. - A környezeti célok elérése.

2003-2010
A hatáskörrel rendelkező hatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM)
tevékenységét az elkészült összefoglaló dokumentumok listája tükrözi.
Magyarország az első nemzeti jelentést2 2004 júniusában, a második nemzeti jelentést3
2005 márciusában nyújtotta be az Európai Bizottságnak.
A VKI végrehajtásának helyzetéről a KVVM 2005 októberében „Európai összefogás a
vizek jó állapotáért” címmel készített összefoglaló tanulmányt.

2

JELENTÉS az Európai Bizottság részére a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv - a Víz Keretirányelv - 3.
cikk 8. bekezdésében elõírtak végrehajtásáról, KVVM, 2004. június

3

Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK sz. „Az európai közösségi intézkedések kereteinek
meghatározásáról a víz politika területén” c. irányelvben 2005. március 22.-ei határidővel előírt JELENTÉS
a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területének jellemzőiről, az emberi tevékenységek környezeti
hatásairól és a vízhasználatok gazdasági elemzéséről, KVVM, 2005 március
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A harmadik nemzeti jelentést4 2007 áprilisában nyújtotta be az Európai Bizottságnak
Magyarország. A jelentés - a VKI szerint 2006. december 22-ig kötelezően megindított
- monitoring programokról számolt be.
A magyar VGT ütemtervét és munkaprogramját5 2007. december 22-én tette közzé
a KVVM.
2008-tól a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) támogatta a VKI-val
kapcsolatos tevékenységet. A KEOP 2.2.2 keretében 6 projekt vonatkozott „A Víz
Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése” témakörre,
(összesen 1766,6 millió Ft) és 1 projekt „A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó
informatikai rendszer fejlesztése” témára (136,7 millió Ft). A VGT-1 kidolgozásához a
támogatást szintén a KEOP biztosította. A 2.5.0/A számú a „Vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek készítése” című projekt (2500 millió Ft) 2010 augusztusában lezárult.
A tervezés nemcsak az ország teljes területére (országos terv), hanem 4 részvízgyűjtőre
(Duna-közvetlen, Dráva, Tisza és Balaton), továbbá az ezek felosztásával keletkező, 42
darab, ún. alegységre vonatkoztatva is folyt. A KVVM a tervkészítés koordinációját és a
tervek összeállítását működési területükön a Kövizigekre, a négy részvízgyűjtőn a kijelölt
Kövizigekre (Duna: Édu-kövizig, Tisza: Köti-kövizig, Dráva: Dédu-kövizig, Balaton:
Ködu-kövizig), országos szinten a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságra
(VKKI) bízta.
2008. november 28-án tették közzé a „Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási
kérdéseiről” című tanulmányt, melynek célja, hogy segítse a tervezést azokra a problémákra
összpontosítva, amelyekre a VGT-1-nek kell megoldást találnia. A „Jelentős vízgazdálkodási
kérdéseket” az alegységekre is kidolgozták.
A „Jelentős vízgazdálkodási kérdések” alapján készült a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
(VGT-1), melyet az ország egész területére vonatkoztatva, valamint minden alegységre
és részvízgyűjtőre is kidolgoztak, így a tervek száma összesen 47 darab.
A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés társadalmi vitája a tervezők és a civilek részvételével
szervezett fórumokon, 2009 júliusában zajlott. A vita először nem a tervekről, hanem ún.
konzultációs anyagokról folyt, mert a tervek első változatát csak 2009 szeptemberében
hozták nyilvánosságra. A civil zöldek kérésére ezért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
három hónappal meghosszabbította a társadalmi véleményezés írásbeli lehetőségének
időtartalmát. Így a civileknek lehetősége volt a tervekhez javaslatokat fűzni.
A VGT-1 anyagait 2010 áprilisában véglegesítették. A kormány 2010. május 21-én
hozott határozatában fogadta el a VGT-1 országos tervét (ez volt a Bajnai kormány

4

2007. évi Nemzeti Jelentés, KVVM, 2007 április

5

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009, KVVM, 2007.december 22.
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utolsó határozata). Ugyanezen a napon küldte a kormány az Európai Bizottságnak
„A Duna-vízgyűjtő magyarországi részének vízgyűjtő-gazdálkodási tervét”, feltöltve a
hivatalos internetes gyűjtemény, az EOINET honlapjára.

2010-2012
A VGT-1 több ezer oldalas dokumentumcsomagja kihirdetésének története azonban
még nem ért véget. Az Alkotmánybíróság 6/2011.(II.3.) AB számú határozatában
megállapította, hogy a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1127/2010.
(V.21.) Korm. határozat alkotmányellenes, ezért azt 2011. június 30-i hatállyal
megsemmisítette. Mint indokolásában megállapítja, a megsemmisítés oka a nem
megfelelő jogi formában történő kihirdetés, mert a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet miniszteri rendeletben való
kihirdetést írt elő. A kihirdetés szabályának be nem tartása miatt szűkült az érintettek
köre. Míg egy rendelet kötelezéseket írhat elő minden magyar állampolgárra, addig
a határozat csak a határozatban kijelöltekre (miniszterekre) vonatkozó kötelezést
tartalmaz.
Tűnődjünk a „Mi lett volna, ha ...” történettudomány-ellenes, de érdekes kérdésén. Ha
jogkövető módon, rendeletben hirdették volna ki a VGT-1-et, akkor a benne foglalt vízés környezetvédelmi előírások minden magyar állampolgárra vonatkoznának. Vizeink
és környezetük állapotán elgondolkozva, valószínűleg sokkal előbbre juthattunk volna
napjainkra, az első vízgyűjtő-gazdálkodási ciklus végére.
A kormány a környezetvédelmi törvény módosításával, egy új bekezdés beiktatásával
rendezte a jogellenes állapotot. Eszerint „a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges
intézkedéseket - a Kormány nyilvános egyedi határozatával közzétett - vízgyűjtőgazdálkodási tervben kell meghatározni”. A törvénymódosítást követően 1042/2012.
(II.23.) számon hozott határozatot a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről. A magyar vízgyűjtőgazdálkodási terv 2012. február 23-án befejezett kihirdetési procedúrájának végleges
dokumentumát 2012. április 16-án töltötték föl a hivatalos internetes gyűjteménybe,
az EOINET honlapjára.
Az EU Bizottsága minden EU tagállamban figyelemmel kísérte a VGT-1 végrehajtásának
folyamatát. Erről 2012. november 14-én tette közzé Jelentését6. A Jelentéshez kísérő
dokumentumok tartoznak. Az 1. kötet és 2. kötet az európai áttekintést szolgálja, a
többi melléklet pedig a tagállamok vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről ad részletes értékelést.
A magyar melléklet a 15. kötet. Ennek utolsó, 14. fejezete kritikát és ajánlásokat

6
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A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vízpolitikai keretirányelvben (2000/60/
EK) előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek végrehajtásáról, Brüsszel, 2012.11.14., COM(2012) 670 final

tartalmaz. Ez az ún. 13 pont, amely visszaigazolja a 2009. évi magyar civil véleményekben
megfogalmazott kritikákat és javaslatokat.
Az EU Bizottsága 2012. november 14-én a Jelentés alapján más, vizekre vonatkozó
fontos jelentéseket és egy közleményt is nyilvánosságra hozott. A Közlemény7, egy ún.
blueprint az európai vízkészletek megőrzésére irányuló tervről, melynek nagyszámú
melléklete hatásvizsgálati összefoglaló. (A „blueprint” sajátos műfaj, hivatalos magyar
fordítása, a „közlemény” nem azonos a közlemény szó köznyelvi megfelelőjével.) Jelentést8
tettek közzé a vízhiányra és az aszályra vonatkozó európai politika felülvizsgálatáról. A
részletek, a magyar vonatkozású részletek is, a Jelentéshez mellékelt bizottsági szolgálati
munkadokumentumban találhatók.

2013
2013. május 28-án hozta a kormány 1287/2013.(V.28.) számú határozatát a 20142020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort
érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről. A határozat rögzíti az egyes tárcák
vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő feladatait. Felhívja a vidékfejlesztési minisztert,
hogy készítse el Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, az Európai
Bizottság {COM(2012) 670 final} munkadokumentumában található ajánlások
figyelembevételével.
2013. június 27-én a kormány 1382/2013.(VI.27.) számú határozatával vízgazdálkodási
tanácsokat hozott létre, a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgyűjtő
gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi
részvétel biztosítása érdekében. A vízgazdálkodási tanács a kormány véleményező,
javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete, amely a vízgazdálkodásért felelős
miniszter részére feladatkörében véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet
is ellát.
2013. július 23-án tették közzé a „Vitaanyag a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának
ütemtervéről és munkaprogramjáról, 2013-2015” című dokumentumot. A Vitaanyag
társadalmi vitája 2014. január 23-án zárult, sok civil hozzászólás érkezett. Ez a dokumentum
a második vízgyűjtő-gazdálkodási ciklushoz készült első anyag. (Megjegyzések: A

7

Az Európai Vízkészletek Megőrzésére Irányuló Terv, a Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek,
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának -, Brüsszel,
2012.11.14., COM(2012) 673 final

8

A vízhiányra és az aszályra vonatkozó európai politika felülvizsgálatáról szóló jelentés, a Bizottság
Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági És Szociális Bizottságnak,
Brüsszel, 2012.11.14., COM(2012) 672 final
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vitaanyag a határidőhöz képest több mint fél évet késett. Végleges ütemtervet nem
hoztak nyilvánosságra, nem ismeretes, hogy készült-e egyáltalán.)
2013. december 13-án hozta a kormány 1940/2013.(XII.13.) számú határozatát, mely a
VGT-2 tervezésére jóváhagyta a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 számú, 1,3 milliárd forint
támogatást nyújtó projekt szerződésének megkötését. A támogatás kedvezményezettje
a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI).
2013-ban már javában folyt a vízügy és a környezetvédelem kormányzati szerveinek és
háttérintézményeinek átszervezése, illetve megszüntetése. A vízügyet a Földművelésügyi
Minisztériumból a Belügyminisztériumba helyezték át, megszűnt a Vízgazdálkodási
Kutató Intézet (Vituki) és a VKKI, létrejött (és azóta már meg is szűnt) a NEKI,
megszüntettek és átszerveztek területi szerveket, áthelyezték több lépcsőben a hatósági
jogosítványokat, sőt tudható, hogy az átszervezések még napjainkra se zárultak le. Mindez
nem kedvezett a VGT-1 felülvizsgálatának és a VGT-2 megalapozott tervezést igénylő
előkészítésének. A vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos anyagokat 2013-től kezdve
jelentős késésekkel hozták nyilvánosságra, megnehezítve ezzel a civil közreműködést,
az ún. társadalmasítást is.

2014-2015
2014 márciusában kormányhatározat utalta a belügyminiszter kizárólagos hatáskörébe a
vízgyűjtő-gazdálkodás tervezést. Ezzel összefüggésben a hozzátartozó 1,3 milliárd forint
összegű támogatás kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) lett. 2015
szeptemberében a program támogatását a kormány 0,53 milliárd forinttal megnövelte.
2014. november 24-én (egy év késéssel) tették közzé a www.vizeink.hu honlapon
„Jelentős vízgazdálkodási kérdések - Vitaanyag” címmel a részvízgyűjtőkre és alegységekre
vonatkozó tervezeteket, ezeket 2015. május 30-ig lehetett véleményezni.
2015. február 13-án az EU Bizottsága jóváhagyta a 2014-2020 környezeti és
energiahatékonysági programot (KEHOP), amely 1174 milliárd Ft támogatást biztosít
a program céljaira. Ez lesz a forrása a második vízgyűjtő-gazdálkodási ciklusban aVGT-2
intézkedéseinek.
2015. március 9-én az EU Bizottsága újabb Közleményt9 készített az Európai Parlament
és a Tanács számára a vízügyi keretirányelv és az árvízvédelmi irányelv végrehajtásáról. A
Közleményhez mellékletek, ún. Bizottsági szolgálati munkadokumentumok tartoznak.

9
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A vízügyi keretirányelv és az árvízvédelmi irányelv: az uniós vizek jó állapotának elérésére és az árvízkockázat
csökkentésére irányuló fellépések, a Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak,
Brüsszel, 2015.3.9. COM(2015) 120 final

Az SWD(2015)50 jelű munkadokumentumban10 fogalmaznak meg ajánlásokat az
országoknak, köztük Magyarországnak is.
2015. június 8-án az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a „Vízgyűjtőgazdálkodási Terv - 2015 - Vitaanyag” dokumentumait. A mellékletekkel együtt a
dokumentumcsomag több mint ezer oldal terjedelmű anyag. Véleményt 2015. július
31-ig vártak hozzá. A civil környezetvédők Hoffmann Imre vízügyekért felelős helyettes
államtitkárnak írt kérésére a határidőt egy hónappal meghosszabbították.
2015. június 21-én az OVF közzétette a www.vizeink.hu honlapon a Jelentős
vízgazdálkodási problémák tervezetét, melyet a részvízgyűjtők és alegységek tervezetére
érkezett hozzászólásokat is tekintetbe véve állítottak össze. A dokumentumhoz 2015.
július 31-ig várták a véleményeket.
Egy nappal később, 2015. június 22-én tette közzé az OVF a www.vizeink.hu honlapon
a részvízgyűjtő tervek első tervezeteit. Ezeket az országos tervhez hasonlóan, ugyancsak
2015. augusztus 31-ig lehetett véleményezni.
A késések és a szűk határidő nemcsak a VKI-ban biztosított civil közreműködés lehetőségét
rontotta, hanem megkérdőjelezte a tervezés anyagrészeinek egymásraépültségét is. A
vízgyűjtő terv elvileg a jelentős problémákra adott megoldásokat tartalmazza. Ám, mint
az időpontok mutatják, a VGT-2 tervezetét előbb írták, mint a jelentős problémák
végleges anyagát.
A társadalmasítás nem merült ki az írásbeli véleményezésben és javaslattételben. 2015
júliusában-augusztusában az OVF 45 fórumot szervezett, melyen a tervezők ismertették
a VGT-2 tervezetét, és gyűjtötték a civil javaslatokat.
A fórumok alapján az a döntés született, hogy újabb, második tervezetet írnak, melyet a
júniusban közzétetthez első tervezethez hasonlóan, társadalmi vitára bocsátanak. A második
tervezet több ezer oldalas anyagát 2015. november 16-án tették közzé. Véleményezni 2015.
december 9-ig lehetett, hogy a civil javaslatok még beépülhessenek a december 22-én
kihirdetendő VGT-2-be. (A véleményezés határidejét később december 16-ra módosították.)
2015. december 22-én azonban ismét csak tervezet született. Az OVF a www.vizeink.
hu honlapra a VGT-2 ún. végleges tervezetét töltötte föl. A VGT-2 kihirdetését 2016.
március 22-re módosították, mert a VKI szerint legkésőbb ezen a napon kell eljuttatni az
EU illetékes intézményéhez a 2016-2021 időszakra szóló vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.
2016. március 31-én hozott, 1155/2016 számú határozatában fogadta el a kormány
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét. Közzététele a
Hivatalos Értesítő 2016. április 7-i számában történt.

10 Report on the progress in implementation of the Water Framework Directive Programmes of Measures,
Commission Staff Working Document, SWD(2015)50
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A vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a civilek11
A civil környezetvédők már a 2000-es kezdetek óta aktív szereplői a VKI bevezetésének és
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatának. A VKI lényegében - ha a jog nyelvezetén
írva is - a környezetvédők vágyainak és álmainak megfogalmazása. A VGT-1 írásakor
sok környezetvédő és környezetvédő szervezet vett részt a társadalmasításban. A VGT2 2015. évi civil tevékenységének hatékonysága érdekében ad hoc munkacsoportot is
szerveztünk. Számos javaslatunk beépült a tervezetekbe, és eredményt tudtunk fölmutatni
a civil munkához szükséges idők biztosításáért folytatott küzdelemben is.
Mintaként álljon itt két dokumentum. Az egyik a VGT-1, a másik a VGT-2
társadalmasításának időszakából.
Az első egy levél, melyben kérést fogalmaztunk meg a környezetvédelmi és vízügyi
miniszterhez. A levélhez mellékeltük legfontosabb javaslatainkat is. Kérésünk teljesült,
mert a miniszter három hónappal meghosszabbította az észrevételezés időtartamát.
A második irat a civil vgt-munkacsoport legutolsó észrevételének részlete, lényeges
általános javaslataink összefoglalása. Hogy közülük mit vesznek majd figyelembe a
döntéshozók, az még a jövő titka, a VGT-2 2021-ig tartó végrehajtásának időszakában
derül majd ki.

11 A civil környezetvédők összes véleménye és javaslata olvasható a vgt.kornyezetvedok.hu honlapon. Erről
a weboldalról letölthető a jelen dolgozat valamennyi hivatkozott dokumentuma is.
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Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1011 Budapest Fő u. 44/50.
Tárgy: vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés – kérés

Tisztelt Miniszter Úr!
Az EU normái szerint a most bevezetés alatt álló vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés
(VGT) a természet- és környezetvédő társadalmi szervezetek szerint nagy lehetőség
a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelmére, a jó ökológiai állapot elérésére.
A VGT folyamatában észlelt zavarok miatt azonban félő, hogy a lehetőség csak
lehetőség marad. A civil zöldek a segítségét kérik.
A tervezési folyamatra vonatkozó kormányrendelet szerint 47 db terv készül (42 db
alegység + 4 db részvízgyűjtő + 1 db országos terv), a tervek készítésének határideje
2009. december 22. A kormányrendelet - az EU irányelveivel összhangban - azt
is előírja, hogy a terv tartalmát a társadalom minél szélesebb köre megismerje és
véleményezze. A társadalmi részvétel és konzultáció eredményessége érdekében
legalább hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a terv alapját képező dokumentumok,
adatok, valamint egyéb információk megismerhetőek és írásban véleményezhetőek
legyenek.
A tervek véleményezési folyamata júliusban kezdődött, azonban anélkül, hogy a
tervek tervezetei elkészültek volna. A társadalmi részvétel céljából szervezett fórumok
résztvevői pusztán csak rövid, népszerűsítő összefoglalókat (ún. konzultációs anyagokat)
és előkészítő anyagokat ismerhettek meg. A civil zöldek júliusban nyilatkozatot
tettek közzé a tervezési folyamatban észlelt hiányosságokról és zavarokról, melyben
4 pontban összefoglalták javaslataikat is. A nyilatkozatot a VKKI ígéretében bízva
tettük meg, mely szerint augusztus közepén nyilvánosságra hozzák a terveket. A tervek
közül azonban szeptember elejére csak az országos és a részvízgyűjtő tervek (összesen
5 db) készült el, a 42 db alegység terv a mai napig nem ismeretes.
A véglegesítésre előírt 2009. december 22-i határidő betartása esetén a tervekbe
az érintett állampolgárok és szervezetek javaslatainak csak a töredéke épülhet be,
tekintve a terjedelmes dokumentumok megismerésének, a vélemény kialakításának
rövidre szabott határidejét.
Tudjuk, hogy az országos tervet határidőre rendeletben kell kihirdetni, és elküldeni
az EU Bizottságának és az érintett tagállamoknak. A helyi problémákkal foglalkozó
alegység- és részvízgyűjtő tervek esetén viszont talán lehetséges a tervek véglegesítési
határidejének meghosszabbítása.

37

Tisztelt Miniszter úr! Kérjük, hogy az alegység- és részvízgyűjtő tervek véglegesítésének
határidejét hosszabbítsa meg, hogy az érintett állampolgároknak legyen ideje
véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.
Levelünkhöz mellékeljük a természet- és környezetvédő civil szervezetek júliusi
nyilatkozatába foglalt javaslatokat. Megtiszteltetés lenne számunkra, ha képviselőink
személyesen is elmondhatnák a civil zöldek aggodalmait és javaslatait.
Budapest, 2009. szeptember 4.
Szívélyes üdvözlettel:
Alpár Rózsa, Balogh Judit Anikó (Fauna Alapítvány), Bárdos Deák Péter (Duna Charta),
Bodonczi László, Dietze Erzsébet, Fehér Péter (Szélkiáltó Természetvédő Egyesület), Illyés
Zoltán, Hajósy Adrienne (Zöld Nők) Horváth Ferenc (Ökológiai Stúdió Alapítvány),
Juhászné Halász Judit (Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület), Karakai Tamás
(Védegylet), Kovács Bence (Független Ökológiai Központ), Lajtmann József (Reflex
Környezetvédő Egyesület), Lányi András (Élőlánc), Veres Nándor (Szövetség az Élő
Tiszáért), Majer Anna, Miklóssy Endre, Nagy Péter (Magyarország Természeti és Kulturális
Örökségéért Alapítvány). Pánovics Attila (Pécsi Zöld Kör), Piliszky Zsuzsa, Polgár Jenő,
Szauer Rózsa (Nők a Balatonért Egyesület), Szekér Klára (Magyar Környezetvédők
Egyesülete), Szentistványi István (Védegylet szegedi csoport), Szilágyi Ákos, Terjék
Zsuzsanna, Tömöri Balázs (Messzelátó Egyesület).
Melléklet
A zöldek 2009. július 30-i nyilatkozatában foglalt javaslatok
A tervezés még hátralévő rövid időszakában is van lehetőség kedvezőtlen tendenciák
megfordítására. A jó irányba fordulás garanciáit az alábbiakban látjuk.
1. A tervek alternatívaként készüljenek. Szerepeljen önálló terv-változatként
az élővizek, medrük és árterük természetes folyamatainak szabad érvényre
jutása, az önszabályozó mechanizmusok újbóli beindulása.
2. Helyezzenek a tervek hangsúlyt a természetbarát tájgazdálkodás feltételeinek
kialakítására, a vízgyűjtők és árterek természetes növényzetének helyreállítására,
a természetes árterek újbóli bekapcsolására. Ezzel csökkenthető az alsóbb
szakaszok árvízi veszélyeztetettsége, a vízjárásbeli szélsőségek, a levezetési
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 megelőzni.
3. Egyenrangú szereplőként vonják be a tervezési folyamatba a nemzeti parkok
és környezetvédelmi felügyelőségek munkatársait. Tudásuk és tapasztalataik
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nélkül elképzelhetetlen a természet- és környezetvédelmi, vízmegőrzési és
klímajavítási szempontok figyelembevétele a tervekben.
4. Ne legyen a „társadalom bevonása” puszta formalitás. A döntéshozók elé
kerülő anyagban jelenjenek meg mellékletként a civil közösségek javaslatai,
függetlenül attól, hogy a tervezők figyelembe vették-e ezeket. Annál is inkább,
mert vizeink helyben tartása, vizes élőhelyeink védelme ivóvizünk minőségének
és mennyiségének megőrzését is jelenti.

Értékelés az „Országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2015” második
vitaanyagáról
WWF, NABE, Reflex, MOTKA, Magosfa, Dráva Szövetség, Szövet, Holocén
2015. december 16.
Az országos VGT2 vitaanyag véleményezésében a zöld civil szervezetek WWF
Magyarország által vezetett munkacsoportja aktívan szeretne részt venni. Az első
konzultációs anyaghoz hasonlóan a 2015. novemberében közzétett dokumentumokhoz
is hozzá kívánunk szólni. Az előző konzultációs anyagra beküldött vélemény táblázatos
értékelését megköszönve, az újonnan közzétett fejezetek és az újrafogalmazott szövegek
értékelését küldjük el. A dokumentumban a részvízgyűjtőkre szóló hozzászólások is
vannak, a részvízgyűjtőkre önálló értékelést nem küldünk.
• A részletes véleményt megelőzően kívánjuk kiemelni, hogy a rendkívül
hosszú, táblázatokkal, mellékletekkel és térképekkel kiegészített dokumentum
áttekintése különösen nehéz. Olyanok számára is komplikált, akik ismerik a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés menetét, azok számára pedig, akik kívülállóként
tekintenek rá, ez a feladat még nehezebb.
• Az érthetőség növelése érdekében egészítsék ki a szöveget a VGT2-ben
használt „ökológiai vízigény” „munka-definíciójával”, azzal, amelynek alapján
a VGT2-ben a hasznosításokat tervezik. A kiegészítésre vonatkozó szöveges
javaslatunkat külön észrevétel formájában már elküldtük.
• Ugyancsak az érthetőséget és a következtetések elfogadhatóságot növelné, ha
hozzáférhetővé tennék a VKI monitoring adatokat, mert a víztest szemléletű
tervezés alapja a víztest monitoringra alapozott minősítése. A hivatkozott
OKIR adatbázisban nem szerepelnek a kulcsszerepet betöltő biológiai adatok.
• A dokumentumok kapcsán zavaró, hogy a mellékletekben egymástól eltérő
adatok szerepelnek ugyanazokról a víztestekről. A víztestek besorolásához
konkrét módosítási javaslatainkat a részletes szövegben találják. Ide kapcsolódó
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leginkább hiányos elem, hogy a mellékletekben szereplő egymástól eltérő
adatok miatt a víztesteken meghatározott célkitűzésekről hibás adatok érhetők
el, és ezért ezt nem lehet értékelni.
• Nehezen kezelhető az a probléma, hogy a VGT-2 célkitűzéseinek finanszírozása
hiányos. Mindössze egy célirányos forrás ismert a VGT-2 intézkedési program
végrehajtására, más támogatási programokba pedig mindössze horizontális
célként tudnak beépülni a VKI célkitűzések és a VGT.2-ben szereplő javaslatok.
Hatékonyságát tekintve ezt a gyakorlatot nem tartjuk elegendőnek.
• A dokumentum kritikus pontja a 8. fejezetben és mellékleteiben bemutatott
intézkedési program. Erről részletes észrevételeinket a későbbi szövegben
találják. Összefoglalóan ehhez annyi az észrevételünk, hogy bár a VGT-2-vel
párhuzamosan zajló árvízi kockázatkezelési tervezés intézkedéseinek értékelése
és a két intézkedési csomag összehasonlítása értékelhető módon elkezdődött,
de még hiányosságok vannak ezen a téren. Szintén hiányosságok vannak
abban, hogy más szakpolitikai célok intézkedéseivel hogyan lehet összhangba
hozni a VGT2 intézkedéseit.
Az Országos VGT2 dokumentumhoz szóló általános javaslataink:
a) Készítsenek vezetői összefoglalót az országos tervhez, ami döntéshozók számára
könnyen érthetővé teszi a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. A vezetői összefoglaló
legyen a VGT része.
b) A vezetői összefoglaló irányítsa rá a döntéshozók figyelmét arra, hogy a VGT2
anyagban javasolt intézkedések finanszírozása nem kellően biztosított a
KEHOP forrásainak felhasználására közzétett projektek listája alapján. A 2021
és 2027 közötti időszakban viszont már sokkal korlátosabb lehetőségek lesznek
a VGT2-ben javasolt intézkedések végrehajtására és a célkitűzések elérésére.
Ezért különösen fontos, hogy a KEHOP összes ehhez a témához kapcsolódó
prioritási tengelyének projektjei tartalmazzanak VGT2 intézkedéseket, és a
2014-2020 közti időszak valamennyi lehetséges operatív program forrása
adjon lehetőséget a horizontális szempontok figyelembe vétele révén a VGT2
célkitűzések elérésére. Ezeken a forrásokon kívül a Kormány a költségvetésben
különítsen el keretet a VKI végrehajtására.
c) Javasoljuk, hogy készüljön útmutató arról, hogy a VGT2 végrehajtása során
a többi szektornak (például agrárium, területfejlesztés) hogyan érdemes
figyelembe vennie a VKI elvárásokat és a VGT2 célkitűzéseit. Az útmutató
mutassa be egyszerűen és átláthatóan, hogy mi lesz a horizontális szempontok
bevezetésének gyakorlata, valamint érdemes gyakorlati javaslatokat tartalmaznia,
rávilágítva arra, hogy a nagyon összetett és bonyolult VGT2 dokumentációból
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mely mellékletek és fejezetek fontosak a horizontális szempontok érvényesítése
során.
d) Javasoljuk, hogy a mentességek indoklása legyen alapos. A mentességek
felülvizsgálatakor legyen kiemelt, első szempont a társadalmi igény fennállásának
vizsgálata. Többször találkozhatunk olyan esettel, hogy a társadalmi igény
átalakul, és ezt a tervezés folyamán követni kell. Szintén előfordulhat, hogy
a rossz állapot oka egy jelenben is létező társadalmi igény. Ekkor a VGT
fogalmazza meg a környezettudatosság növelésének feladatát. A VGT szerepe,
hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy a természeti erőforrások felhasználása
nem vezethet azok teljes kiaknázásához, és a társadalmi, gazdasági igényeknek
alkalmazkodniuk kell az adottságokhoz.
e) A monitoring rendszer fejlesztése alapvető fontosságú ahhoz, hogy valamennyi
víztestre több éves adatsorokon alapuló intézkedési terv születhessen. Fontosnak
tartjuk, hogy több területen jóval kiterjedtebb adatgyűjtés folyjék a jövőben,
és a monitoring finanszírozása ne esetleges forrásokon alapuljon.
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„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”

OLIMPIA FÉLTŰDŐVEL?
VÍZBÁZIST ÉRINTŐ BERUHÁZÁSSAL SZEMBENI
CIVIL KURÁZSI
Dr. Kalas György
Bevezetés
A dolgozat egy helyi környezeti téma feldolgozása. Okot erre az adott, hogy a győri
önkormányzat a város erdejében, a Püspökerdőben 30 hektár erdő letermelésével egy 1300
méter hosszú kajak-kenu versenypályát kívánt kialakítani. A „Győr tüdejének” nevezett,
rendezési tervben „közjóléti erdőként” besorolt terület klímavédelmi és természetvédelmi
fontossága vitathatatlan. Ráadásul - mivel az élő holtágakkal határolt „fejlesztési terület”
a szomszédos révfalui ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül fekszik – a beruházás
vízminőségvédelmi szempontból is aggályos.
A tervezett beruházás ellen a helyi civilek - a Reflex Környezetvédő Egyesület vezetésével
– azonnal tiltakoztak, megszervezték magukat. Fél éves harcuk eredményeként a beruházó
végül meghátrált, Püspökerdő megmenekült. Hogy ideiglenesen-e avagy végleg, az még
nem világos.
A feldolgozott konkrét ügy sajnos túlmutat önmagán, hiszen sajnos egyre több környezeti
érték, zöldfelület esik a különféle érzéketlen „sima” és kiemelt beruházás, ormótlan
műtárgy, technokrata szemléletű „fejlesztések” áldozatául. Az ügy feldolgozásánál
igazodtunk ezen kiadvány civil-képzési küldetéséhez - bemutatva hogy hasonló esetekben
milyen jogi és nem jogi eszközök állnak a helyi civil szervezetek rendelkezésére? Az anyag
elsősorban a jogi eszközökre koncentrál - feltételezve, hogy a nem jogi eszközök a civil
kurázsi ismert, ösztönösen gyakorolt elemei.

Hogy kezdődött?
Esetünkben egy márciusi újsághír volt az első információ. A cikk szerint a győri
önkormányzat Püspökerdő területén cca. 30 ha. erdő letermelésével egy 1300 méter
hosszú kajak-kenu versenypályát kíván kialakítani. A létesítményt szükségességét a
2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (továbbiakban: EYOF) megtartásával
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indokolták. A „Zöld Olimpiaként” népszerűsített sportrendezvényt eredetileg mi is
támogattuk – Püspökerdő letarolásáról azonban eddig nem volt szó.
A köznyelvben és szakmai dokumentumokban is „Győr tüdejének” nevezett, élő
holtágakkal körbehatárolt Püspökerdő klímavédelmi jelentősége vitathatatlan, hiszen az
erdő uralkodó szélirányba lévő lombfelülete biztosítja a város friss levegővel való ellátását.
Környezetvédelmi szempontból legalább ilyen jelentőséggel bír a terület vízminőség
védelmi szempontból is. Győr várost és több környező települést ugyanis évtizedek óta
a Püspökerdő szomszédságában lévő révfalui kutak látják el ivóvízzel. Az itt kitermelt
víz (a kisalföldi vízbázis) a kontinens egyik legjobb minőségű ivóvízkincse.
A jelenleg „közjóléti erdő” besorolású terület egyébként igazi horgászparadicsom
– a családok hagyományos kirándulóhelye, a környezeti nevelés fontos helyszíne
(tanösvénnyel, kalandparkkal). A tervezett brutális beavatkozás (30 hektár erdő kiirtása,
a terület csatornával való átvágása, a partok részbeni kibetonozása) mintegy 35 védett
és fokozottan védett növény- és állatfaj életterét veszélyezteti.12

Püspökerdőből, a kajak-kenu pályához kihasított terület (cca. 30 ha erdő)

12 A területen lévő védett fajok bemutatását lásd: http://www.reflexegyesulet.hu/index.php/536-vedett-fajok-apuespoekerdobol
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A hír ugyan képtelenségnek tűnt, de a korábbi (környezeti elemekkel szemben érzéketlen)
városi beruházások miatt talán mégsem. Ráadásul a beszerzett háttérinformációk is
megerősítették a városházán folyó lázas tervezési munkákat. Külső szakértőinket is
bevonva egyesületünk azonnal akciócsoportot alakított és számba vette a szándék
megakadályozásához rendelkezésére álló jogi és nem jogi eszközöket.
Az ügy súlyából és korábbi tapasztalatainkból tudtuk, hogy azonnal lépnünk kell - és hogy
sikert csak a jogi és nem jogi eszközeink egyidejű, taktikus felhasználásától remélhetünk.
A környezet és a lakosság érdekvédelmét felvállaló civil szervezetek számára alapvetően
fontos az információk beszerzése és a döntéshozatalban való részvétel megtervezése.
Csak ez teszi lehetővé a szakmailag megalapozott, eljárásjogilag hatékony fellépést tehát azt, hogy a kész helyzet utáni („csővégi”) próbálkozások helyett a problémák
megelőzésére koncentrálhassunk. Lényegében erről szól a döntéshozók által alig ismert
Aarhusi Egyezmény 6. és 7. Cikke, amelynek alkalmazása a jelen módosítási eljárásban
is megkerülhetetlen (lett volna, ha ismernék…).13
„Jogilag” az alábbi várható kapcsolódási/beavatkozási pontokat valószínűsítettük:

Elkerülhetetlen lesz a rendezési terv módosítási eljárása
Az ügy súlyponti eleme kétségtelenül az, hogy versenypálya elhelyezhetősége, kialakítása
érdekében az önkormányzat kénytelen lesz módosítani a jelenlegi településrendezési tervet
(valójában a szabályozási tervet, a helyi építési szabályzatot valamint a településszerkezeti
tervet is – de röviden legyen csak településrendezési terv). Kénytelen lesz, hiszen az
érintett terület a mostani terület-felhasználási besorolás szerint részben „közjóléti erdő”
(Püspökerdő) részben pedig „vízgazdálkodási terület” (a Mosoni-Duna holtág vízfelülete
és partja).
Az építési törvény szerint a településfejlesztés-rendezés célja a fenntartható fejlődést szolgáló
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása14. Egy település élhető jövője

13 Hatályba léptette a 2001. évi LXXXI. törvény.
Nyilvánvaló, hogy a településrendezés fent nevesített eszközei az Aarhusi Egyezmény 7. Cikkének hatálya
alá tartoznak – vagyis a nyilvánosság bevonását a 6. Cikk legfontosabb alapelveinek alkalmazásával kell
szervezni. A hivatkozott 6. Cikk értelmében a hatékony társadalmi részvétel alapkövetelménye, hogy az érintett
nyilvánosság időben kapjon közreműködési lehetőséget a döntés folyamatában.
Az „időben” való bevonás Aarhusnál azt jelenti, hogy
• az eljárás korai fázisában,
• amikor még az összes választási lehetőség nyitott és
• a vélemények „kellő mértékben” figyelembe vehetők.
14 1997.évi LXXVIII. törvény („építési törvény”) 7.§ /1/ bek.
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tehát nagyrészt attól függ, hogy a polgármester és a képviselő testület többi tagja mennyire
képes és hajlandó a pillanatnyi érdekeken túlmenően a környezetvédelmi szempontokat
is figyelembe venni. Sarkosan fogalmazva: az érintett lakosság számára elfogadhatatlan,
a környezet szempontjából fenntarthatatlan fejlesztési döntésekre nincs szükség.
A helyi viszonyokat érintő településfejlesztési- és rendezési eszközök elfogadása a település
képviselő-testület (közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik15. Az önkormányzat tehát
nem csak a rendezési folyamat elindítója, hanem egyúttal döntéshozója is. Magyarul:
amennyiben a tervmódosítást a képviselőtestület nem szavazza meg – a terv bukik,
minden további hatósági eljárás felesleges. Tehát nem a polgármester – hanem az
önkormányzat dönt! (ennek még később lesz jelentősége).
A tervek elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat „A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: TR.) rögzíti. A TR alapállása jó, megfogalmazása egyértelmű „Koncepció,
stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás nélkül
nem fogadható el…”16
Esetünkben nyilván „teljes eljárásra” kerül majd sor, vagyis három szakasszal számolhatunk:
előzetes tájékoztatási + véleményezési + végső szakmai véleményezési szakasz.
A TR, és az annak alapján alkotott helyi önkormányzati rendeletek tartalmazzák az egyes
szakaszokban való társadalmi részvétel szabályait is. Az, hogy ezek címükben kötelezően a
„partnerségről” szólnak, ne tévesszen meg senkit. Az aktus inkább a letudás kategóriájába
tartozik – az ugyanis sehol nincs előírva, hogy a civil szervezetektől, vagy a lakosságtól
beérkező véleményeket érdemben tényleg figyelembe kellene venni.17
Ezzel kapcsolatban: a lakosságot, a társadalmi környezetvédőket gyakran éri a vád,
hogy a témában nem is „szakemberek”. Ebben ugyan van igazság, de a civilek feladata
nem is a szakértés, hanem a döntéshozó által nem mérlegelt sajátos (örökségvédelmi,
környezetvédelmi, egészségvédelmi, szociális stb.) érdekek megjelenítése. Amiket ők a
tervezőknél ugyan jobban ismernek, és legfőbb problémájuk éppen az, hogy – idő és
anyagi lehetőségek híján- nincs esélyünk saját szakértők alkalmazására.
De ne szépítsük a dolgot, a nagybecsű döntéshozó képviselő testület sem szakemberekből
áll. Legalább annyira laikusok, mint a civilek – ráadásul az eléjük terjesztett döntéselőkészítő anyagok korántsem elfogulatlanok. Aztán a szakmai nyelven fogalmazott

15 2011. évi CLXXXIX sz. törvény (Ötv.) 13.§ /1/ bek. 1. pontja.
16 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28.§ (2) bek.
17 lásd még: „Partnernek lenni. Nyilvánosság részvétele a településfejlesztési és településrendezési eljárásokban”
(Ökológiai Stúdió Alapítvány, Győr 2014) honlap: http://www.civilkontroll.gyor.hu/attachments/
article/943/partnernek_lenni.pdf
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terjedelmes előterjesztéseket a képviselőnek vagy volt kedve/ideje elolvasni vagy nem
- vagy megértette, vagy nem - vagy látja az összefüggéseket, vagy nem.
Választott képviselőként a köz érdekeit kellene ugyan képviselniük - a való világ
azonban ennél bonyolultabb. És bizony akkor sem biztos, hogy meggyőződése szerint
nyomhatja meg a gombot, ha az ügyben van saját véleménye (a döntés borítékolva - a
frakciófegyelem kötelez).
Végül is megtehetik, hiszen a környezetnek nincs ügyvédje – a jelenlegi képviseleti
rendszerben pedig a felelősség érvényesítése lehetetlen.

Az esedékes környezetvédelmi hatósági eljárások:
A tervezett létesítmény természetvédelmi-vízvédelmi problémái miatt várhatóan
környezeti hatásvizsgálatot (KHV-t) folytat majd le a hatóság.18 Vagy esetleg előzetes
vizsgálatot - de a beruházás mindenképpen a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozik. Jelentősége itt a számokkal való játszadozásnak lehet, hiszen kiirtani tervezett
30 hektár erdő pont a „határon van”. Harminc hektár feletti erdőterület igénybevétele
esetén ugyanis kötelező a hatásvizsgálat (KHV) lefolytatása, ez alatt azonban az előzetes
vizsgálat lefolytatását írja elő a KHV jogszabály. A vizsgálat eredményének ismeretében
persze a hatóság dönthet a részletes KHV szükségessége mellett – miként ezt maga a
környezethasználó is kezdeményezheti.
Az eljárások keretében – a Fertő Hansági NP bevonásával – természetesen vizsgálják majd
a beruházás várható természetvédelmi vonatkozásait is. A védett növény- és állatvilágon
kívül értékelni kell, hogy a terület Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének övezetébe
tartozik – továbbá hogy a Mosoni-Duna holtág érintett szakasza a Fertő-Hanság NP.
által besorolt és nyilvántartott egyedi tájértékkel bíró területnek minősül19.
Ezek miatt, továbbá mert a beruházási munkálatok (az erdőrészleten túl) közvetlenül
érintik a Mosoni-Duna holtág medrét, ill. vízfelületét is – álláspontunk szerint itt
mindenképpen KHV-t kell majd lefolytatni.
Ennek pozitív hozadéka lenne, hogy a KHV lehetőséget nyújtana a lakossági észrevételek
közvetlen begyűjtésére is (a KHV-nél ugyanis kötelező a közmeghallgatás tartása).
Akármelyik variáció is lesz, abban a Reflex Környezetvédő Egyesület ügyfélként jogosult
majd részt venni.20 Feladatunk tehát a szakmai információkat összeszedni, a lehetséges
felméréseket elvégezni, érveinket és alternatíváinkat közérthető módon megfogalmazni.

18 a jelenlegi hatóság neve: Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Terrnészetvédelmi Főosztálya
19 lásd: fh-etaje-20032/000018 számon.
20 1995. évi LIII. tv . 98.§ /1/ bek.
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Az esedékes vízügyi hatósági eljárások:
A 2000-ben elfogadott Európai Unió Víz Keretirányelvének alapvető elvárása a felszíni és
felszínalatti vizek jó állapotának megőrzése, illetve szükség esetén javítása. Ez a beruházás
ezzel a nyilvánvalóan szándékosan szembemegy – így az engedélyezési eljárásokból
a vízügyi hatóságok21 nem mellőzhetőek. Konkrétan ennek két formája is adott:
mivel a beruházás közvetlenül érinti a Révfalui Ivóvízbázis A. illetve B. védőövezetét, a
beruházásnak a vízbázisra való hatásait a hatóság „egyedi vizsgálat” keretében mérlegeli
(vagy a KHV keretében azt szakhatóságként vizsgálja)22.

21 a jelenlegi illetékes hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
22 123/1997. (VII.18.) Korm.sz.r. 15.§ /2/ bek.
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Nem vitás továbbá, hogy a vízgazdálkodási törvény értelmében maga a létesítmény vízjogi
létesítési és használatbavételi engedélyezési köteles23 - tehát ezeket is le kell majd folytatni.
Tekintettel arra, hogy környezetvédő egyesületünk a 187/2009. (IX. 10.) Korm. sz.
rendelet szerinti elektronikus adatbázisba bejelentkezett, a fenti hatósági eljárások
megindításáról hivatalos tájékoztatást kap.24 Bejelentkezés esetén tehát lehetőségünk
lesz ezen (környezetvédelminek minősülő) eljárásokban való ügyféli részvételre.
Feladatunk itt is a szakmai információkat összeszedése, a lehetséges felmérések elvégezése,
érveink és alternatíváink közérthető módon való megfogalmazása.

Nem hagyható ki az erdészeti hatóság sem:
Mivel jelen esetben a szándék erdőterület kivonására irányul, logikus, hogy az nem
megy az erdészeti hatóságok engedélye nélkül. Ezzel kapcsolatban fő szabály, hogy erdő
igénybevétele „csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetséges” 25
A „közérdek” felmutatása - logikáját ismerve- a beruházó önkormányzatnak várhatóan
nem jelent majd problémát. Nyilván bebizonyítják, hogy az elöregedett állományú,
satnya és balesetveszélyes pihenőerdő helyére bedózerolt teknő aktív sportolásra ösztökélő
közjóléti vízfelületet biztosít az összes győri családnak. Ehhez lenne megjegyzésünk –
de az erdészeti hatósági eljárásban a magunk fajta civil szervezetnek sajnos nincs esélye
érdemi részvételre.
Feladatként itt is a szükséges (erdősültségi illetve klímavédelmi) felmérések, számítások
elvégzését tervezhettük. Valamint az erdészhatósági eljárások követését informális csatornák
igénybevételével, közérdekű adatok kikérésével, illetve nyomásgyakorlás a nyilvánosság
bevonásával. A beruházó ugyanis feltehetően nem új erdőt akar majd telepíteni, nevelgetni
a kivágott helyett (csereerdősítés), hanem erdővédelmi járulékkal „megváltani” fizetni.
Az kényelmesebb is, olcsóbb is (lásd még: közpénz – egyik zsebből a másikba).
Ezek voltak tehát a reálisan várható, kikerülhetetlen hatósági eljárások.
Levegőminőség védelmi, ivóvízbázis védelmi, népjóléti okokból (Püspökerdő, mint a győri
lakossági rekreációs területe) felvetődött ugyan a Népegészségügyi hatóság esetleges
fellépése is – de ennek realitását a korábbi tapasztalataink okán hamar elvetettük…

23 1995. évi LVII. tv. 28.§ /1/ bek
24 részletes tudnivalókat lásd: http://civilkontroll.gyor.hu/index.php/reszvetel-a-doenteshozatalban/981segedlet-a-civil-szervezetek-reszere-az-e-adatbazisba-torteno-bejelentkezeshez
25 2009. évi XXXVII. tv. 78.§ /1/ bek
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A lehetséges „nem jogi eszközök” eszközöket számba véve egyelőre
az alábbiakra írtunk ki magunknak határidős feladatokat és választottunk hozzá felelősöket:
•
•
•
•
•
•
•

helyi civil partnerszervezetek keresése, akciócsoport megalakítása,
a lakossági tájékoztatása, a rendezési tervben való részvételük segítése,
lakossági fórum szervezése,
folyamatos kommunikáció: sajtómunka, szórólapok, plakátok készítése és terjesztése,
facebook-csoport szervezése, folyamatos kommunikáció,
eseménykövető szakmai dokumentumok feltétele a honlapunkra,
tiltakozó élőképek, flash mob kialakítása (Víz Világnapján, Föld Napján, városi
közgyűlésen, Püspökerdőben),
• trikók nyomtatása „Mentsük meg Püspökerdőt” logóval és azok demonstratív
forgalmazása (nyilvános rendezvényeken),
• a Püspökerdő (országos) természetvédelmi védelem alá helyezésének előkészítése.
Hangsúlyozzuk, ez a dolgozat civil-képzési küldetésű. Elsődlegesen azt kell bemutatnom,
hogy hasonló esetekben milyen jogi eszközök állnak a civilek rendelkezésére? Tehát nem
fontossági sorrendről van szó – a jogi és nem jogi eszközök számunkra egyaránt
fontosak. Csakhogy míg a nem jogi eszközök a civil kurázsi ösztönösen gyakorolt elemei –
addig a jogi példa bemutatása másoknak is segítséget jelenthet. Ezért van az, hogy részletesen
most csak a jogi eljárásokban való részvételünket mutatom be (már ahol ez lehetséges volt).

A településrendezési terv módosítási eljárás:
Április végén sajnos valóban megjelent a SZTM 2014-052 számú tervmódosítási eljárás
megindításáról szóló hivatalos közlemény.
Ami a rendezési tervekkel kapcsolatos szándékokat illeti, egyesületünk az építési törvény
alapvető rendelkezéséből indul ki:
„A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a
település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az
országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával,
a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások
kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.”26

26 1997. évi LXXVIII. évi tv. 7.§ /1/ bekezdés
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Nagy jóindulattal feltételezzük, hogy ezen nemes jogalkotói szándékot más is úgy
értelmezi, mint mi. Feltételezzük továbbá, hogy ezen elvárásoknak már a tervmódosítási
eljárás első (előzetes tájékoztatási) szakaszában vissza kellene köszönnie.
Utal erre maga a TR.27 is, miszerint „az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell
határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását,
olyan módon és részletezettséggel, hogy az érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket,
javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.”
A tervező apparátus ezt azonban általában sajátosan értelmezi és (főleg a módosítás várható
hatásaival kapcsolatban) alig nyújt értékelhető információt. Nagy kár, hiszen az eljárásban
részvevő, a beruházónál több helyi információval rendelkező lakosság, illetve civil
szervezetek (és egyéb „partnerek”) egyik feladata éppen az, hogy a véleményezési eljárás(ok)
ban időben felhívja a döntéshozó figyelmét pl. a környezetvédelmi-egészségvédelmi
munkarészek szakmai hiányosságaira, a beruházás nyilvánvaló, ámde figyelembe nem
vett hatásaira.
A minimális tájékoztatást adó előzetes anyag megküldését esetünkben a városi főépítész
még nagybuzgón megtoldotta a TR. 38.§ (5) bek. citálásával is, vagyis hogy (szerinte) a
véleményezőnek “a vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy
részletes szakmai indoklással kell igazolni.”
Tehát a prosztó érintettnek (partnernek) az eltitkolt információkat, a be sem mutatott
hatásokat kellene jogszabályilag cáfolnia! Nem rossz, mi…? Ráadásul a főépítész által
felhivatkozott jogszabályi elvárás a TR. szerint nem is az eljárás első, hanem annak
második (véleményezési) szakaszára vonatkozik. A jogszabályban ott jelenik meg.
Na mármost: az a gyanúm, hogy a főépítész vagy nem ismeri az eljárási szabályait, vagy
hülyének nézi az eljárásba bevont partnereket. Én a helyébe egyikkel sem dicsekednék…
Egy biztos: egyesületünk jogszabályi előírás nélkül is fontosnak tartja a szándékkal
kapcsolatos „kifogást emelő álláspontjának” egyértelmű megfogalmazását, annak
lehetőség szerinti pontos szakmai megalapozását és (főleg) az alternatívák megjelölését.
Ráadásul alighanem mi vagyunk az egyetlenek, akik már az előzetes tájékoztatási
szakaszokban alapvetőnek tartjuk annak vizsgálatát és értékelését, hogy miképpen
viszonyul a módosítási szándék (tervezett beruházás) Győr város korábban elfogadott
stratégiai dokumentumaihoz?
Miként most is, hiszen emlékeink szerint Püspökerdő klímavédelmi, természetvédelmi és
rekreációs jelentősége és érinthetetlensége lényegében minden korábbi fontos települési
környezetvédelmi és fejlesztési dokumentumban visszaköszön.

27 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§ (3) bek.
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Ennek bemutatására az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a Településfejlesztési
Osztályhoz beadott első beadványunkat:
Idézet
Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport
Győr
Városház tér 1.
Tisztelt Cím!
Az SZTM 2014-052 számon Győr-Püspökerdőben tervezett kajak-kenu pálya rendezési
tervmódosításával kapcsolatos előzetes egyeztetési eljárásban az alábbi állásfoglalást adjuk:
A tervezett módosítási szándékot koncepcionálisan átgondolatlannak és szakmailag
elfogadhatatlannak tartjuk.
Előzetesen leszögezzük, hogy a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (továbbiakban:
EIOF) megrendezését támogatjuk. Egy jól szervezett EIOF feledhetetlen élményt jelenthet
a részvevő fiatal sportolóknak, jó hírét viheti városunknak és hirdetheti a sport egyetemes
(politikai mentes, egészséges testet-lelket teremtő) nagyszerűségét.
Településünk lakói azonban a nagyrendezvény után is itt maradnak és a mindenkori
városvezetéstől felelős gondolkodást várnak el. Többek között azt, hogy garantálják az
egészséges környezethez való alkotmányos joguk érvényesülését, és biztosítsák az ehhez
szükséges városi és városkörnyéki zöldterületeket.
A hirtelen ötlettel Püspökerdőbe beerőszakolni tervezett kajak-kenu pálya jogellenesen
csonkolná a „város tüdejét” és ezzel helyrehozhatatlan természetvédelmi-tájképvédelmi
károkat és egészségvédelmi problémákat okozna.
Konkrétan:
Az, hogy a Püspökerdő – mint a város egyetlen jelentős, egybefüggő zöldterülete –
természetvédelmi- levegőminőség védelmi- klímavédelmi okokból védendő érték, Győr
város fontos stratégiai dokumentumaiban, visszatérően megjelenik. Nem véletlen,
hogy a 2001-ben alkotott Települési Környezetvédelmi Program, majd a Környezetegészségügyi Akcióprogram is határidővel, a végrehajtandó feladatok között írta
elő a Püspökerdő egyes részeinek védelem alá helyezését, az ehhez szükséges tervek
elkészítését. Az, hogy ez a mai napig nem teljesült, nem a terület állapotváltozására,
hanem az önkormányzati képviselők érzéketlenségére vezethető vissza. Nem csupán a
környezeti értékrendjüket jelzi, de azt is, hogy mennyire veszik komolyan a saját maguk
számára kitűzött feladatokat.
Verbális szinten a későbbi dokumentumokban is megjelenik a Püspökerdő jelentősége
és érinthetetlensége.
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1.

Településrendezési eljárásról lévén szó mérvadó lehetne Győr területének
felhasználását meghatározó leírás /jóváhagyva a 2/2006. (I.19.) Kgy. sz.
határozattal/
III. KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
15. A környezet állapotának javítása vagy legalább szintentartása
A településrendezés eszközeivel – ezen belül is kiemelten a tájrendezés és zöldfelületi
tervezés eszközeivel – kedvezőbb környezet alakítható ki. A mikroklimatikus
adottságok figyelembe vételével fejlesztett zöldfelületi rendszer és alakított
tájhasználat, területhasználati rend komfortosabb emberi környezetet eredményez.
„Győr MJV Településszerkezeti Terve hangsúlyt fektet arra, hogy
• a tájhasználat tervezett rendje segítse az átszellőző folyosók „működését”,
segítse a légmozgások kialakulását,
• Győr tüdeje, a Püspökerdő, beépítetlen, jelentős biológiai aktivitású
terület maradjon, többek között ez is indokolja a Püspökerdő területétének
belterületből külterületbe való csatolását.
• A külterületi és belterületi zöldfelületek oly módon kapcsolódjanak össze, hogy
segítsék a tiszta, párásabb és hűvösebb légtömegek városba való bejutását.”

2.

A 2011-bnem elfogadott Győr Fenntarthatósági Programjában (Local Agenda
21 Győr) megfogalmazott 1. számú cél „ Az élhető európai város megteremtése kiváló
természeti- és épített környezeti minőség biztosításával”. Amihez alapvető feladatként
jelöli meg a természet védelmét és a zöldfelületek újraértékelését.
„Kiemelten fontos a város jövője szempontjából, hogy a város egyediségét biztosító természeti
környezet minősége javuljon – a levegőszennyezettség és zajterhelés csökkenjen, a
zöldfelületek aránya nőjön, illetve azok kialakítása a lehető legjobb színvonalon történjen.”

3.

Ez utóbbi feladatok – Püspökerdő vonatkozásában- így jelennek meg Győr MJV
2014-2020 időszakra elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájában:
3.2.1. Zöldfelületek megóvása, megújítása, funkcióbővítő fejlesztése
„A város környékét eredetileg ligeterdők borították. A ligeterdőket az élővizek, a
lefűződött folyóágak, a morotvák hínár-szövetei, a nádasok és sásrétek szakították meg.
Az ármentesítések és lecsapolások után azonban az erdők jelentős része eltűnt. Ma már
csak a Mosoni-Duna árterein (Püspökerdő, Likócs és Győrszentiván között, továbbá
Győrszentivántól keletre) találhatók nagyobb erdőségek. A város nyugati részén elterülő
Püspökerdőt „Győr tüdejének” is nevezik, mivel a városmaghoz képest az uralkodó
szél irányába esik, így élénkebb északnyugati szél esetén a Belvárosba tiszta levegő
érkezik. A jövőben elsődleges szempont a még meglévő zöldfelületek csökkenésének
megállítása, az átszellőző folyosók megőrzése, a városi zöldterületek megújítása
és a zöldfelületi rendszer lehetőség szerinti bővítése.”
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A középtávon megvalósítani előírt beavatkozások:
• pihenőerdők fejlesztése, megújítása
• városi zöldfelületek megújítása
• természetvédelmi prioritású fejlesztések
A fentiekben a győri képviselő testület által elfogadott stratégiai dokumentumokból
idéztünk, kívánságra megadjuk a pontos hivatkozást is. A jelzettek alapján a jelenlegi
módosítási szándékot alappal nevezhetjük ötletszerűnek és ellentmondásosnak hiszen még az idézett 2014-es Integrált Településfejlesztési Stratégiában is Püspökerdő
terület megőrzését, sőt bővítését tartja fontosnak.
4.

Püspökerdő környezet- és egészségvédelmi szempontú jelentőségét igazolja egyébként
vissza az is, hogy az az OTrTv szerint Országos Ökológiai Hálózat magterületei
övezete. Ilyen besorolást a Tv. szerint az a területek kapnak, „amelyek az adott területre
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani
képesek és számos védett vagy közösségi fajnak adnak otthon”. A tervezett csatornaépítő
beruházás a magterületnek szánt funkciót (besorolást) alapvetően lehetetlenné teszi,
annak megvalósítása megítélésünk szerint a 17.§ (2) bekezdésébe ütközne.

5.

A beruházás hatásterülete közvetlenül érinti továbbá a Fertő-Hanság NP által egyedi
tájértékként besorolt, kiemelt jelentőségű horgászterületként működő szomszédos
Mosoni-Duna holtágat is. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
6.§ (2) bekezdése értelmében „A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során
meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni
kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek,
természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”
Nyilvánvaló, hogy a pálya építésével kapcsolatos munkák okozta hatások, a pálya és
a kiszolgáló létesítmények üzemeltetésének módja, illetve a versenyek rendezéséhez
kapcsolódó környezeti terhelések miatt a Mosoni-Duna holtág érintett szakasza a
jövőben elvesztené rá jellemző azon egyedi természeti értékeit, rendszereit, amelyek
alapján egyedi tájértékkel bíró területnek minősült.

A fentiek alapján a rendezési terv módosítási szándékát, a kajak-kenu pálya Püspökerdőben
történő kiépítését átgondolatlannak és szakmailag elfogadhatatlannak tartjuk.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy álláspontunkat szakmai alapon fogalmazzuk meg,
az nem a tervezett EYOF megvalósítása ellen irányul. Elfogadjuk, hogy a szervezők
diplomáciai sikerként könyvelik el, hogy a programba sikerült felvetetni tízedikként a
kajak-kenu versenyeket is. Ebben a sportágban (miként evezésben is) Győr város valóban
jelentős hagyományokat és eredményeket tud felmutatni. Ez azonban a céltudatos
nevelő munkán túl nagyban köszönhető Győr város meglévő adottságainak is. A „folyók
városa” a meglévő vízfelületein nevelt ki maratoni és rövidebb távon is világbajnokokat,
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és bonyolított versenyeket – ez a lehetőség a jövőben is adott.
Nem értünk viszont egyet azzal, hogy emiatt külön versenypályát kellene a Fesztivál
alkalmából kiépíteni. Ezen meggyőződésünk és ökológiai aggályaink ellenére nem léptünk
fel a Holt-Rábcára tervezett kajak-kenu pálya ellen. Megvalósítását ugyan nem támogattuk,
de azt a megoldást most is elfogadhatóbbnak tartjuk. Az ott elfogadott rendezési terv
elvetése és a pályaszakasz hirtelen Püspökerdőbe „áttett” megoldása azonban érthetetlen.
Elfogadhatatlan a beruházás fiskális szemléletű indoklása is, miszerint a püspökerdei
lenne az olcsóbb megoldás. Kétségtelen, hogy a kitermelt erdő papír- vagy energia célú
faanyagként értékesíthető, s ennek bevétele csökkenti a beruházás ráfordításait.
Csakhogy egy ilyen projekt pénzügyi mérlegénél élőfa-értékkel kell figyelembe venni azt
a kárt (vagyonvesztést) is, amit az erdőrészlet elpusztításával okozott. Ennek kiszámítására többféle módszer ismert (Radó-féle, Párkányi-féle.)
Minthogy azonban a ”város tüdejéről” van szó, itt különös jelentőséget kap az
eltüntetendő lombkorona felület asszimilációs képessége, szennyező anyag megkötő
kapacitása, klíma javító hatása, talaj- és vízvédelmi adottsága. Márpedig a szakirodalom
szerint egyetlen darab 50 éves fa egy vegetációs időszakában 40 kg oxigént termel, 53 kg
CO2-ot dolgoz fel és cca. 4200 liter víz elpárologtatásával javítja a környező mikro- és
mezoklímát. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a lombja évente 405 kg szennyezőanyagot
köt meg a levegőből, hogy több mint 30 ha erdő változatos élővilágának helyszínét
tüntettük el, hogy a lakosság számára aktív és passzív rekreációs területről van szó - akkor
mindezzel olyan számszerűsíthető adatokhoz jutunk, amelyek közelebb vihetnek ennek
az értelmetlen beruházásnak a valós árához. Ami egyértelművé teszi számunkra, hogy
a pusztítás mértéke nincs arányban a várható haszonnal.
A korábban említett „Local Agenda 21 Győr szerint az önkormányzati képviselők az
alábbi hitvallást tették: „a város irányításában érvényesíteni kell azt a szemléletmódot, hogy
„minden mindennel összefügg”. Ezért valamennyi lépésünknek Győr egésze fenntartható
fejlődését kell szolgálnia. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a „bal kéz nem tudja,
mit csinál a jobb”, ennek érdekében egy integrált, stratégiai szemléletű városirányítást kell
kialakítani”.
A tervezett brutális beavatkozás (több mint 30 hektár erdő kiirtása, a terület csatornával
való átvágása, a partok részbeni kibetonozása) azonban megítélésünk szerint jogsértő és
nem igazol vissza sem fenntartható fejlesztési szándékot, sem integrált, stratégiaszemléletű
városirányítást.
Győr, 2015. május 20-án.
Horváth Ferenc
elnök”
Idézet bezárva.
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Visszaigazolás nem jött – az eljárás folytatódott
A Kvtv. és az Étv-ben felsorolt elvárásokat a településrendezési eszközöknél a hozzájuk
készített „környezetvédelmi munkarészek” hivatottak biztosítani. Mivel ezek elkészítését
általában a terv (a módosítás) kezdeményezője, vagy annak megvalósításában érdekelt
cég finanszírozza, tartalmuk elfogulatlannak aligha nevezhetők.
A tervmódosítás második (véleményezési) szakaszában mi is hamarosan megkaptuk az
önkormányzat által felkért szakértő Kft. módosításhoz kidolgozott részletes véleményezési
tervdokumentációját.28
A megküldött „hivatalos” szakértői dokumentációt áttanulmányozva álláspontunk
változatlan maradt. Újabb beadványunkban megismételtük, hogy a tervezett módosítási
szándékot koncepcionálisan átgondolatlannak és szakmailag továbbra is elfogadhatatlannak
tartjuk Szakmai kifogásainkat több mint húsz pontban foglaltuk össze – többek
között az alábbiakat emeltük ki:29
Idézet (részlet)
• Nincs nyoma annak, hogy az önkormányzat valóban előre kidolgozott területfelhasználási alternatívák ismeretében döntött volna a jelenlegi fejlesztési terület
mellett (34. oldal). Milyen döntés-előkészítési anyagról van szó, ki dolgozta ki
és milyen alternatívákkal?
• Püspökerdő módosítással érintett terület az OTrTv szerint Országos Ökológiai
Hálózat magterületi övezetének része. Ilyen besorolást a tv. szerint azok a területek
kapnak, „amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi
fajnak adnak otthon”. A brutális beavatkozás (30 hektár erdő kiirtása, a terület
csatornával való átvágása, a partok részbeni kibetonozása) legalább 35 védett és
fokozottan védett növény- és állatfaj életterét veszélyezteti – ezzel a magterületnek
szánt törvényi funkciót (besorolást) alapvetően ellehetetleníti. Ami a 17.§ (2)
bekezdésébe ütközne.
• Valójában nincsenek pontosítva a fejlesztési területen elhelyezhető létesítmények
helye, mérete, funkciója, darabszáma. A torony, a gondnoki épület, a klubház

28 megtekinthető: http://www.reflexegyesulet.hu/index.php/540-a-puespoekerdo-irtasanak-tervezesidokumentumai
29 a teljes véleményezési anyagunk az alábbi linkkel nyitható meg:
http://www.reflexegyesulet.hu/attachments/article/549/sztm_2014_052_reflex_velemeny.pdf
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nevesített ugyan, de a terv lehetőség ad további építmények elhelyezésére is. Az
alkalmazott jelzők („legkisebb mértékű beépítés”, „minimális számú és területű”)
teljes bizonytalanságot hagynak.
• A beruházás hatásterülete közvetlenül érinti a Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság által egyedi tájértékként besorolt szomszédos Mosoni-Duna holtágat
is. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése
értelmében „A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell
őrizni a tájak természetes és természet közeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a
tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti
rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”
Nyilvánvaló, hogy a pálya építésével kapcsolatos munkák okozta hatások, a pálya és
a kiszolgáló létesítmények üzemeltetésének módja, illetve a versenyek rendezéséhez
kapcsolódó környezeti terhelések miatt a Mosoni-Duna holtág érintett szakasza
a jövőben elvesztené a rá jellemző azon egyedi természeti értékeit, rendszereit,
amelyek alapján egyedi tájértékkel bíró területnek minősült.
Míg a 36. oldal értékelése a beavatkozás hatásaként az „értékes tájképi érték
megszüntetését” említi – a tájvédelmet tárgyaló rész „csekély mértékű beavatkozást”
jelez és alibi jellegű intézkedéseket irányoz elő (57. oldal).. Véleményünk szerint ez
aligha egyeztethető össze az Európai Táj Egyezmény elvárásaival (2007. évi CXI. tv.).
• A dokumentum nem vizsgálja, hogy gyakorlatban milyen ökológiai hatással
bír az erdőcsík kivágásával létrejött „hosszanti szélcsatorna”. Megjegyezzük: az
erdőirtással kialakítani tervezett pálya pontosan az uralkodó szélirányba esik.
Márpedig a gyakran erős észak-nyugati szél megnehezítheti adott esetben akár
el is lehetetlenítheti a kajak-kenu versenyek megrendezését.
• Szakmailag tévesen hivatkoznak a vízfelületek „jelentős oxigéntermelésére” (nincs
is neki) - és hogy a” tüdő-funkció” sértetlen marad. Ennek bizonyítására elegendő
lenne egy olyan ökológiai mérleg, amely egyik oldalon a jelenlegi (kivágandó)
területen lévő lombfelület éves CO2-megkötő képességét illetve oxigéntermelését
adná meg – a másikon hogy mire képes a helyette kialakított „vízfelület”?
• A tervezett beruházás veszélyezteti a térségi jó minőségű ivóvízkincset és az
ivóvízbázist. A 2000-ben elfogadott Európai Unió Víz Keretirányelvének fő
előírása a felszíni és felszínalatti vizek jó állapotának megőrzése, illetve szükség
esetén javítása. Győr várost és több környező települést a Pannon Víz Zrt.
látja el a Püspökerdő tőszomszédságában lévő révfalui ivóvízbázis kútjaiból.
Az itt kitermelt víz a kontinens egyik legjobb minőségű vízkincse, melyet a
felszíni szennyeződésektől, így elsősorban a tájsebeket képező, felső szűrőrétegek
eltávolításától, a felszínalatti vízzel való közvetlen kapcsolattól óvni kell.
Véleményünk szerint a tervezett beruházás a meglévő jó állapot megőrzésével,
azaz a VKI előírásával szembemegy.
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• A véleményezési dokumentáció több esetben nem jut túl a probléma felvetésén. „A
területfejlesztés megvalósítása során erre figyelemmel kell lenni” – mondja több helyen,
pl. az élőhely pusztításokra, illetve terület esetleges bomba veszélyeztetettségére. A
tanulmányból ugyanakkor nem derül ki, hogy a beruházás (amely jelentős nagyságú
új nyíltvízi felületet nyit) hogyan érinti majd a hidrogeológiai védőidomokat?
Valójában milyen környezeti hatások várhatók és azokat hogyan kívánják kezelni?”
Idézet bezárva.
Az eljárás véleményezési szakaszában csatolt dokumentum természetesen már tartalmazta
a különféle szakhatóságoktól, közműkezelőktől az eljárás korábbi fázisában beszerzett
szakmai nyilatkozatokat is.
Eljárásjogilag érdekes például a megyei főépítész felvetése, aki szerint a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet szerinti a környezeti vizsgálat lefolytatása logikailag a készülő
településfejlesztési terv módosításának megalapozó dokumentuma (kéne, hogy legyen).
Vagyis a környezeti vizsgálatnak időben meg kellene előznie a tervmódosító eljárást. Jó
meglátás, egyetértünk.
Nem érdektelen a Pannon-Víz Zrt-vel, mint ivóvíz szolgáltatóval folytatott személyes
egyeztetésen (!) készült jegyzőkönyv sem.
A Zrt. ott rögzített nyilatkozata szerint ugyanis „a módosítással érintett területen a
város vízellátása szempontjából fontos NA 600 ac vezeték húzódik. A vezetékre vonatkozó
védőtávolságot a kivitelezés során figyelembe kell venni... Az NA 600 ivóvíz nyomvonalától
mért 6-6 méteres távolságban gépi földmunka nem végezhető, a vezeték felett az eltérő takarás
miatt munkagépek nem közlekedhetnek.”
Ez az előírás értelmezésünkben azt jelenti, hogy - mivel az erdő tarvágása és az azt követő
agresszív földmunka nehéz munkagépek jelenléte nélkül elképzelhetetlen - a beruházás
alighanem csak az NA 600-as vezeték áthelyezésével oldható meg. Ami bizony eredetileg
nem kalkulált milliókkal emeli meg a beruházás költségét…

Egyeztető tárgyalás
Mint említettük az önkormányzati tervező apparátus a jogszabályi határidőket betartotta
ugyan, de feltűnően gyorsított eljárást folytatott le. Mivel a szeptemberi közgyűlésen
mindenképpen dönteni akartak az ügyben, az augusztus eleji hőséget egy egyeztető
tárgyalás összehívásával tették forróvá.30 A tárgyaláson egyesületünk szakértői igyekeztek

30 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 39.§ (1) bek. alapján véleményeltérések esetén a polgármester egyeztetést
kezdeményezhet.
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a korábbi beadványainkban felhozott érveket a tervmódosítási eljárást bonyolító
apparátussal megértetni. Sajnos (látszólag) eredmény nélkül, ami szerintem elsősorban
a főépítész felkészületlenségére és sületlenségeire vezethető vissza.
Lásd még: „A víz az nem egy környezetileg káros anyag …” c. eposzt.31

Környezetvédelmi hatósági eljárás:
A környezetvédelmi hatóság 2015. októberi (!) elektronikus közleménye szerint a győri
kajak-kenu pálya létesítésének ügyében július 20.-án (!!) környezeti hatásvizsgálati
eljárás indult32.
Egyesületünk azonnal jelezte, hogy a KHV eljárásban ügyfélként kíván részt venni és
nagy erőkkel elkezdte a rendelkezésre álló szakmai háttéranyagok feldolgozását és a
közmeghallgatásra való felkészülését.
Borkai polgármester út megnyilatkozása után (november 2-án) érkezett tájékoztatás szerint
a környezetvédelmi hatóság – a győri önkormányzat kérelmére – eljárását felfüggesztette,
az ügyben meghirdetett közmeghallgatást törölte.

Vízjogi hatósági eljárások:
2015. júniusának végén a vízügyi hatóság előtt megindult az „egyedi vizsgálati” eljárás,
majd augusztusban a vízjogi engedélyezési eljárás is. Az eljárások megindításáról - mint
regisztrált szervezet elektronikus értesítést kaptunk. Egyesületünk mindkét eljárásba
ügyfélként bejelentkezett33 – ennek visszaigazolását azonban többszöri kérelmünk ellenére
sem kaptuk meg. A hatóság hallgatásának tisztázása érdekében ügyféli irat betekintési
kérelmet nyújtottunk be.34
Választ ugyan sajátos módon erre sem kaptunk – viszont az októberben érkezett végzés
szerint egyedi vizsgálati eljárását ez a hatóság is megszüntette.

31 „A víz az nem egy környezetileg káros anyag” érveléssel a főépítész alighanem a Reflexet akarta kioktatni.
De inkább magát tette nevetségessé. Az egyeztető tárgyalás tapasztalatiról közzétett (élmény)beszámolónk
illetve a főépítész videonyilatkozata az alábbi linkkel érhető el: https://coub.com/view/7orpf.
32 314/2015. (XII.25.) Korm.r. 1.§ (5) bek.
33 Kvtv. 98.§ /1/ bekezdés
34 Ket. 29.§ /5/ bek. b.) pont
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Nem jogi eszközök:
Ami a nem jogi eszközöket illeti, a betervezett tevékenységeket rugalmasan ütemezéssel
az alábbiak szerint teljesítettük:
• helyi civil partnerszervezetek keresése, akciócsoport alakítása: folyamatos
egyeztetés, közös akciók szervezése,
• lakossági tájékoztatása, a rendezési tervben való részvételük segítése : a facebook
oldalon, illetve egyesületi honlapunkon folyamatosan közzétettük az érdemi
információkat dokumentumokat,
• közös lakossági fórum szervezése 2015. augusztus elején, az Arrabona
Városvédő Egyesület és a Reflex szakembereinek részvételével,
• folyamatos lakossági kommunikáció: sajtómunka, szórólapok, plakátok
készítése és terjesztése. Megjegyezzük: kommunikációnk hatékonyságát
nagyban lerontotta, hogy esélyünk sem volt arra, hogy érveinket a városi
sajtóorgánumokban megjelentetett cikkekben magunk fejthessük ki,
• facebook-csoport szervezése, folyamatos kommunikáció: megtörtént, a
nyilvános facebook-csoporthoz több mint 1600-an csatlakoztak35,
• eseménykövető szakmai dokumentumok feltétele a honlapunkra: folyamatosan
megtörtént, honlapunkon hat témában írt cikk olvasható36,
• tiltakozó élőképek, flash mob kialakítása: Víz Világnapján, Föld Napján,
városi közgyűlésen, Püspökerdőben - megtörtént,
• trikók nyomtatása „Mentsük meg Püspökerdőt” logóval és azok demonstratív
forgalmazása nyilvános rendezvényeken – megtörtént. A témához kapcsolódóan
tervezett öt grafikánkat felváltva alkalmaztuk,
• terven felül írtunk nyílt levelet a győri döntéshozó képviselőknek és
beadvánnyal fordultunk a „klímavédő” köztársasági elnökünkhöz is.
A nem jogi eszközök megint a végére kerültek, de ismét hangsúlyozzuk, hogy itt nem
fontossági sorrendről van szó. Számunkra mindkettő nagyon fontos, azokat párhuzamosan
alkalmazzuk – a nem jogi eszközeinkbe legalább annyi munkát fektettünk, mint a
jogi fellépéseinkbe. Ebben a civil-képzési anyagban azonban elsődlegesen azt kellett
bemutatnom, hogy hasonló környezetromboló beruházás esetén milyen jogi eszközök
állnak a civilek rendelkezésére? Feltételezzük, hogy a nem jogi eszközök a civil kurázsi
ösztönösen gyakorolt elemei – míg a jogi példák bemutatása másoknak is segítséget
jelenthet.

35 a Facebook oldal elérhető az alábbi linkkel: https://www.facebook.com/groups/puspokerdo
36 lásd: www.reflelxegyesulet.gyor.hu
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Váratlan(?) fordulat
Borkai Zsolt polgármester úr szeptember elején a Kisalföld újságban bejelentette,
hogy a lakossági tiltakozás hatására (megfogalmazása szerint „kellő társadalmi
támogatottság hiányában”) eláll a „fejlesztési” szándéktól. A sajátos nyelvtani
szerkezetű kinyilatkoztatás csak azon – nem győri - polgárok számára lehet bizarr,
akik nem szokták meg, hogy a győri beruházások ügyében polgármester egyes szám
első személyben fogalmaz. Az, egy dolog, hogy ki mit tart fejlesztésnek – hogy a mi
képzeletünkben a vízbázison lévő 30 hektár jóléti erdő kivágásának semmi köze a
fejlődéshez, meg a fenntarthatósághoz? A másik: a demokrácia elvárásából kifolyólag
talán nem ártana legalább a látszatát megőrizni annak, hogy a közgyűlésre tartozó
ügyekben tényleg a közgyűlés dönt, a képviselők pedig valóban az őket megválasztó
polgárok érdekeit képviselik.
De ha már így alakult, mi a bejelentése után nyílt levelet küldtünk Borkai polgármester
úrnak is, személyes segítségét kérve Püspökerdő természetvédelmi oltalom alá helyezéséhez.37
Merthogy ehhez immár 25 éve megvan a hivatalos önkormányzati kinyilatkoztatás.
Minden esetre tény, hogy fellépésünk nem volt hiábavaló: a témában indult hatósági
eljárásokat megszüntették, illetve felfüggesztették. Vehetjük olybá, hogy fáradozásainkat
siker koronázta: Püspökerdőben egyelőre nem lesz kajak-kenu pálya.
Tény az is, hogy elektronikus felületeken, személyes találkozókon, nyilvános rendezvényeken
valóban sok polgárt sikerült elérnünk, számos támogatót mozgósítanunk - ami számunkra
erőt, munkánknak lendületet adott. De nem valószínű, hogy valóban ez hiúsította meg
a beruházást – Győrben lakossági tiltakozás még nemigen vezetett eredményre.
Információnk szerint a háttérben inkább más okok állhatnak. Például a (vízügyi,
természetvédelmi, erdészeti) hatóságok súlyos aggályai. Ezt ugyan nyíltan felvállalva
nem, csak (szak)hatósági megnyilatkozásaikban tudták érvényre juttatni. Az ezekben
kért további vizsgálatok, a bizonytalan kimenetelű KHV, a kilátásba helyezett kapcsolódó
beruházások időigényesek, ráadásul jelentősen megemelték (volna) a „fejlesztés” költségeit.
Az önkormányzatnak abban is meg kellett világosodnia (mi ebben segítettünk), hogy
egy „Zöld olimpiának” hirdetett európai nagyrendezvényt talán nem 30 hektár erdő
letermelésével kellene kezdeni…
„Olimpia – fél tüdővel??!!” – Nanee, háborgott az egyik szlogenünk.

37 Felhívásunkhoz később 13 győri civil szervezet is csatlakozott. lásd: http://www.reflexegyesulet.hu/index.
php/628-legyen-vedett-a-gyori-puespoekerdo
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Tanulság van?
Ez csak egy ügyünk volt – a sok közül. Egy esetleírás, amely – a megrendelésnek
megfelelően – egy környezetvédelmi helyi ügyre koncentrál, azon belül pedig főleg civilek
jogi részvételi lehetőségeire. Igazából azonban önmagán túlmutat, hiszen sajnos másutt is
egyre több környezeti érték, ivóvízbázis, zöldfelület esik a különféle érzéketlen „sima” és
kiemelt beruházás, ormótlan műtárgy, technokrata szemléletű „fejlesztések” áldozatául.
Mert a döntéshozók megszavazzák.
A győri Püspökerdőben – bár felkészültünk rá – végül nem kellett fához láncolni
magunkat. Budapesten, a Városligetben – ahol a jogi eszközök kimerültek – alighanem
az vár a civilekre.
„Ha a szűklátókörű, nem ritkán elfogult önkormányzatoknak és döntéseik haszonélvezőinek
számolniuk kellene az általuk a település közösségének okozott teljes kár megtéríttetésének
kötelezettségével, bizonyára kétszer is meggondolnák, hogy a megfelelő egyeztetésekre vonatkozó
szabályok kijátszásával, a környezeti következmények elhallgatásával olyan terveket verjenek
keresztül, amelyek a település egészséges környezetét, jövőjét veszélyeztetik.”
Ez a megállapítás is a JNO egyik éves beszámolójából való és a(z azóta megszüntetett)
szerv szomorú vizsgálati tapasztalatait összegezte.38

38 Lásd: Beszámoló a Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosának 2011. évi tevékenységéről (Országgyűlési
Biztos Hivatala, Budapest 2012)

62

