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Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata (VGT2),

Jelentős vízgazdálkodási kérdések (JVK) a Balaton részvízgyűjtő területén

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE (VKI) előírja a tagállamok számára a
vizek jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának elérését 2015., 2021.-ig illetve 2027.
Az irányelv végrehajtásának első lépcsője a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT1) elkészítése volt
2009-ben. Az akkor elkészült terv intézkedési javaslatokat fogalmazott meg a különböző víztestek
esetében a jó állapot elérése érdekében.
A VKI előírja a tervek hat évenkénti felülvizsgálatát. A terv felülvizsgálatát (VGT2) 2015. december
31.-re a tagállamoknak el kell készíteniük. Magyarország 32 alegységi terve mellet négy részvízgyűjtő
és egy országos készített 2009.-ben. Jelen tervezési ciklusban a részvízgyűjtő és az országos tervek
kerülnek felülvizsgálatra. A Balaton részvízgyűjtő területe magába foglalja a tó északi és déli
közvetlen, valamint a Zala vízgyűjtő területét.

A VGT2 tervezési folyamata hasonló a VGT1 során alkalmazott tematikával. Első ütemben a mérés,
monitorozás illetve a az eredmények feldolgozása készült el. Ez alapján meghatározásra kerültek a
víztestek állapotai. A korábbi és mostani eredmények alapján felülvizsgálatra kerültek a részvízgyűjtő
problémái, gondjai. Ezeket nevezi a VGT jelentős vízgazdálkodási kérdéseknek (JVK).
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A JVK a vízi környezetet (élőhelyeket) érő olyan, ember által okozott terhelések, illetve
igénybevételek, amelyek jelentős mértékben kockázatossá teszik a Víz Keretirányelvben előírt
környezeti célok elérését (azaz a jó ökológiai, kémiai vagy mennyiségi állapot elérését).
A JVK dokumentumoknak nem célja a problémák megoldása, csak azok felvetése, részletes
ismertetése.
A JVK összegyűjti és megfogalmazza mindazokat a problémákat, gondokat, amely a víztestek jó
állapát illetve annak elérését veszélyezteti. Ezen kérdések figyelembevételével készülnek el a tervben
szereplő intézkedési javaslatok.
2014. novemberében elkészült az országos és a négy részvízgyűjtő, JVK dokumentációja:

A dokumentációk az OFF és a KDT VIZIG honlapján közzé lett téve, így mindenki számára elérhető.
www.ovf.hu
www.kdtvizig.hu
http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/Balaton%20Reszvizgyujto%20JVK%20vitaanyag.pdf

Ez a dokumentáció egy VITAANYAG amely hat hónapon keresztül véleményezhető. Az észrevételeiket
2015. május 30-ig az info@vizeink.hu központi email címre vagy közvetlenül az illetékes Vízügyi
Igazgatóság címére lehet elküldeni. Erre az idő pontra kell a BFT-nek is elkészítenie a Balaton
részvízgyűjtőjére JVK véleményezését.
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A vélemények összegyűjtése értékelése után a releváns vélemények a javított, véglegesítet JVK
anyagba beépülnek és így részét képezi a további tervezésnek. Az értékelésnél fontos szempont,
hogy minden vélemény, továbbításra kerül az illetékes vízügyi igazgatóságoktól az OVF, illetve a
tervezők felé. Így minden véleményt megismer a tervkészítő.
Az illetékes Területi Vízgazdálkodási és Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács időközben
elkészítette véleményét, amely többek között a 2015 április 29.-én a BFT szakmai napján ismertetésre
került.

A JVK tartalma:
A mellékelt „Jelentős vízgazdálkodási kérdések a Balaton részvízgyűjtőn” című véleményezésre váró
anyag három fejezetből áll.
1. fejezet: Tervezési terület leírása (domborzat, település hálózat, területhasználat, víztestek)
2. fejezet: Jelentős emberi beavatkozás a melyek a vizek állapotára kockázatot jelentenek.
3. fejezet: Jelentős vízgazdálkodási kérdések a következő témakörökben:
Hidromorfológiai problémák:
Vízszintszabályozás:
Klímaváltozás hatásai, tó tervezett vízszintszabályozás, infrastrukturális
következmények, Sió-csatorna vízlevezető képesség.
Partszabályozás (nád, kikötők, partvédőmű, strandok): antropogén hatások, partvonal kialakítás.
Hosszirányú átjárhatóság:
Zala mellékágak.

befolyó vízfolyásokon létesített völgyzáró létesítmények, siófoki zsilip,

Helyi vízkárok és az erózió elleni védelem:

erózió, nagycsapadékok.

Szerves és tápanyagszennyezés:
Felszíni vizeket érintő szennyezések: mezőgazdasági, szántóföldi, állattartó telepek hatásai, halas
tavi diffúz szennyeződés, Zalát érő pontszerű és diffúz szennyezés, Kis-Balaton védelmi rendszer
hatásai, Keszthelyi-öböl vízminőségi helyzete, szennyvíztisztítók működése és hatásai,
Felszín alatti vizeket érintő szennyezések:
nyílt karsztos területek sérülékenysége, karsztvízszint
regenerációja (vízszintemelkedés), mezőgazdasági diffúz szennyezések hatása a talajvízre,
Egyéb szennyezések:
Ipari pontszerű szennyezések.
Vízkészlet-gazdálkodási problémák:
Sérülékeny vízbázisok, Hévízi-tó állapotára vonatkozó kérdések.
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A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatához tartozó határidők:
2015. május 30: VGT2 tervezet (kézirat) nyilvánosságra hozatala
2015. június – 2015. augusztus: VGT2 tervezet társadalmi véleményezése I. ütem
2015. szeptember 15: VGT2 tervezet társadalmi véleményekkel javított változat
2015. szeptember – 2015. november: VGT2 tervezet társadalmi véleményezése II. ütem
2015. december 22: a végleges, felülvizsgált vízgyűjtő- gazdálkodási tervek nyilvánosságra hozatala

A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv a jelentős vízgazdálkodási kérdéseinek felülvizsgálata után a terv
készítéssel folytatódik. A terv társadalmi vitájának első üteme június és augusztus között folyik, míg a
második ütem szeptember és november között.

Székesfehérvár, 2015. május 12.
Tóth Sándor
KDT VIZIG, müsz.ig.h.
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