
Tisztelt Főigazgató Úr! 
 
Ezúton küldjük észrevételeinket a Kvassay Jenő tervvel kapcsolatban: 
 
A terv áttekintését követően megállapítható, hogy a Kvassay Jenő terv egy jól megalapozott és 
világos célokat megfogalmazó program, ami határozott választ ad  hazánkat érintő vízügyi 
kihívásokra. A terv egyes fejezeteinek és stratégiai célkitűzéseinek megismerését követően 
megállapítható, hogy a terv az adaptív vízgazdálkodás elveit fokozottan figyelembe véve olyan 
intézkedéseket fogalmaz meg, ami a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni képes 
vízgazdálkodás képét vizionálja a 2014-2020 közötti időszakban. 
 
A program egyértelműen rávilágított a vízügyi ágazat gyengeségeire, amelyek közül talán a 
legfajsúlyosabb vízkészlet-gazdálkodásunk meggyengült intézményrendszere, elöregedett 
infrastrukturális háttere, a monitoring rendszerek rugalmatlansága, a kontroll nélküli 
területhasználatok és az egycélú belvízi csapadékvíz-elvezetés. Jelentős probléma továbbá a felszíni 
vizeink fokozott tápanyagterhelése, ami ugyan a VGT 1-hez képest már javuló tendenciákat mutat, 
de még mindig jelentős. A tápanyagterhelés legfőbb forrása köztudottan a szennyvízkezelés. Nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 845 településünk még mindig csatornázatlan, így különösen 
fontos a 2000 LE alatti települések szennyvízkezelésének megoldása. Örvendetes, hogy a KEOP 
források mellett a VP is is egy jelentősebb forrást biztosít  ezekre a feladatokra (kisméretű 
infrastruktúra-fejlesztés a vidéki térségekben), ami 90-100 település problémáját is orvosolhatja. 
 
Kérjük az alábbi komplex problémák hangsúlyosabb kezelését: 
 
  1.  Meg kell teremteni a települési és a területi vízgazdálkodás összhangját 
  2.  Külterületi lakott ingatlanok vízellátásának biztosítása 
  3.  települési csapadékvíz+elvezetés és a befogadók összehangolt fejlesztése a források 
koncentrációja 
  4.  A társulati kezelésű vízfolyások jó karban tartásának biztosítása érdekében a társulati tagi 
hozzájárulás kötelezővé tétele 
  5.  A VITUKI megszüntetésével az ágazat K+F+I hátterének megteremtése 
  6.  Az ágazat egységes irányításának megteremtése 
  7.  A program nem tér ki a bányászat megszűnését követően a karsztvízszínt emelkedések 
problematikájára (Tata, Dunalmás, Esztergom MEL megyében) 
  8.  Az engedély nélküli felszín alatti vízkivételek felszámolására nagyobb hangsúlyt kell fordítani 
  9.  Elő kell segíteni a szennyvíziszapok mezőgazdasági és energetikai célú hasznosítását 
  10. A KEHOP-ban előirányzott víziközmű-fejlesztéseknél az ivóvíz-minőségfejlesztésnél a hálózati 
veszteségekre is hangsúlyt kell fordítani 
  11. Az EU-s források önmagában nem elegendőek, a vízátvezető rendszerek fejlesztését hazai 
forrásból kell megoldani, összességében szükséges hazai költségvetési forrás is a vízgazdálkodási 
feladatokra 
  12.  A vízkészlet járulék bevételeit  vissza kell forgatni a vízgazdálkodásba 
  13. Lakossági szemléletformálás a vezetékes csapvíz népszerűsítésére  (Ma az országban egy átlagos 
lakos 116 liter palackozott ásványvizet fogyaszt ugyanakkor az elérhető vezetékes ivóvíz minősége 
kitűnő, sok esetben a karsztos eredetű csapvizek ásványvíz minőségűek. 
 
Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökének nevében: 
 
Tisztelettel: 
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