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5. napirendi pont

Tájékoztató a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
tevékenységéről

1

A Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács a munkáját az 1382/2013. (VI. 27.) Korm.
határozat alapján végzi, évente minimum kétszer, de szükség esetén többször is ülésezik. A
Tanácsnak jelenleg 24 tagja és 22 állandó meghívottja van, melyek között az állami szervek,
önkormányzatok, civil szervezetek, tudományos/kutató intézetek és jelentősebb helyi
érdekeltségű cégek is megtalálhatóak. A Tanács változó helyszíneken ülésezik, a fő téma
aktualitásának jegyében (pl. Székesfehérvár, Siófok, Gyenesdiás, Hévíz, Keszthely, KisBalaton). Az ülések nyíltak, azokat bárki megtekintheti, és azokhoz hozzászólhat.
Feladata a jogszabály szerint:
„a) véleményezi a vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedések sorrendjét,
b) összehangolja a részvízgyűjtő területén működő TVT-k között a társadalmi szereplők
részvételének megszervezésével járó feladatok ellátását,
c) elősegíti az országos és a területi szintű vízgazdálkodási tanácsok közötti kapcsolattartást,
d) ellenőrzi a civil szervezetek és egyéb érdekeltek részéről érkezett észrevételek
figyelembevételét,
e) az 1. pont szerinti szempontok érvényesítése érdekében - a működési területét érintően - állást
foglal a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) [vízgyűjtő-gazdálkodási tervek;
továbbiakban VGT] bekezdése szerinti dokumentumokról.”
A fentieknek megfelelően a Tanács mind a VGT1, mind a VGT2 során aktívan részt vett a
tervek készítésében. A Tanács különösen a VGT-hez kapcsolódó Jelentős Vízgazdálkodási
Kérdések(, illetve újabban Problémák) véleményezése során volt aktív, az elmúlt tervezési
ciklus alatt 4 ülést is szentelt ennek a témakörnek. A helyi problémákat első kézből ismerő
emberek és szervezetek véleményének figyelembevételével így a dokumentumok minősége
jelentősen javult.
A 2018-as évben a Tanács a munkatervének megfelelően eddig egy alkalommal ülésezett a
második negyedévben, május 23-án a gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban. Az ülésen
a munkatervtől eltérően két előadást hallhattunk, mivel az eredetileg tervezett programpontok
egyike sem volt időszerű különböző okok miatt. Az első előadást az Országos Vízügyi
Főigazgatóságtól Varga György (monitoring referens) és Jakus Ádám (kiemelt műszaki
referens) tartották, ők a Balaton aktuális hidrológiai helyzetét ismertették. Előadásukban
beszámoltak az elmúlt évek klimatikus és vízháztartási szélsőségeiről, röviden kitérve a magas
vízállás hidrológiai következményeire és a várható jövőbeli változásokra. Mivel a Tanács a
jogszabályi feladatain túl fontosnak tartja a tagok által végzett feladatok megismerését,
megismertetését is, így második előadónak felkérte Puskás Zoltánt, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóját. Igazgató úr ismertette az Igazgatóságuk által kezelt
számos, a Balaton vízgyűjtőjét érintő különböző célú természetvédelmi projektet.
A Tanács második ülését a negyedik negyedévben fogja tartani a munkaterv
figyelembevételével. A pontos program összeállítása és a helyszín kijelölése később történik
meg.

A Tanács fő feladatára, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, valamint kapcsolódó dokumentumok
véleményezésére eddig nem került, nem kerülhetett sor, hiszen a következő ciklus tervezése
nem tart véleményezendő fázisban. A jelenleg futó „Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek második
felülvizsgálata és korszerűsítése” c. KEHOP projekt során készített anyagok várhatóan az idei
második ülésen, esetleg jövőre kerülhetnek a Tanács elé először.
Dr. Szabó István
BRVT elnök megbízásából

Szabó Péter
osztályvezető
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

2018-as munkaterv:
1. ülés: Időpont: 2018. I(/II.) negyedév; Helyszín: Északi part; javasolt program:
-

-

VGT3 ütemterv elfogadása
A Balaton-felvidék Kultúrtáj világörökség várományos helyszín kezelési tervében az
egykori vízgazdálkodási módok és a kapcsolódó foglalkozási munkakultúrák
újjáélesztési lehetőségei kis készségek alapján, (halászat, pákászat, rákászat stb…)
„Balaton levezető rendszer korszerűsítése” c. projekt ismertetése (kész tervek)
Egyéb

2. ülés: Időpont: 2018. IV. negyedév; Helyszín: Déli part; javasolt program:
-

VGT3 előrehaladásának ismertetése (esetleg már Jelentős Vízgazdálkodási
Problémák?)
Tájékoztató a Balatont érintő KEHOP projektek előrehaladásáról
A Balaton emelt vízszintjének hatása, tervek a Balaton 120 próbaidő lejárta után –
„üzemeltetői előadás”
Dráva RVT - ismertető előadás
2019. évi munkaterv

