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Nők a Balatonért Egyesület

A BALATON ÉS A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS
Bevezetés
A füzet célja, hogy átfogó ismereteket adjon a vízgyűjtő-gazdálkodásról a
Balatont szerető, és a megóvásáért tenni akaró civileknek. A füzet elsőként az
EU vizekre vonatkozó keretirányelvéről és az irányelvben foglaltak végrehajtására született vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről ad vázlatos képet, beleértve a
keretirányelvben a civil közreműködésre vonatkozó lehetőségeket. A balatoni
leltár a jelenlegi tervezési ciklusra vonatkozó főbb számokat ismerteti. A füzet
a jelenlegi ciklusban végrehajtandó intézkedések, az ún. operatív programok
és költségvonzatuk felsorolásával zárul.
A füzet adatai és ábrái a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtőgazdálkodási terv - Balaton részvízgyűjtő" címmel, 2016 áprilisában közreadott anyagából valók. A teljes anyag megtalálható és letölthető a füzet végén
található honlapcímek jegyzéke alapján.

Új, európai szemlélet a vizek megőrzéséhez, használatához
Az új évezred kezdetétől új szemlélet határozza meg a vizek védelmét és használatát
az EU államaiban. A Földön élők számának exponenciális növekedése és az éghajlatváltozás együttesen vezetett a szemléletváltáshoz. A jogi keretet az új európai
vízgazdálkodási norma, a 2000. október 23-án elfogadott Víz keretirányelv (VKI)
határozta meg, mely új jogszabályok bevezetésére kötelezte az EU országait. Magyarország a környezetvédelmi törvénybe építette be a VKI rendelkezéseit. A cél,
hogy a vizek, a nagyok és a kicsik egyaránt, jó állapotba kerüljenek 2021-ig, de
legkésőbb 2027-ig. A "jó állapot" minősítés feltétele: a víz tisztasága, a vízhez kötődő élőhelyek zavartalan állapota, és a víz elegendő mennyisége.
Új az is, ahogyan a víz állapotát a keretirányelv szerint minősítik. A kémiai vizsgálatok fölé nőtt a vizek élővilága kutatásának jelentősége. 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 VKI kiemelt figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek mellett a védett területekre is. A VKI szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, melyet a vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő
élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé
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tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag- és nitrátérzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt védett
területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek.
A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem
alapvetően örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. Ezért a vízkészletek használata során hosszú távon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek
megfelelően, a jó állapot eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell
hangolni a fenntartható fejlesztési igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak
figyelembevételével.

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
Az EU tagállamok ún. vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) rögzítik azon javító
beavatkozásokat és intézkedéseket, amelyek a víztestek megkívánt állapotra hozásához szükségesek. A VKI 13. cikke tételesen ismerteti a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
feladatait. A cél, hogy a vizet és a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a vízmegőrzés, és az önszabályozó természeti rendszerek helyreállítása.
A tervek hat éves ciklusokra készülnek. 2010-2015 között zajlott az első ciklus
(VGT-1). A második ciklus (VGT-2) időszaka 2016-2021. A harmadik, utolsó ciklus (VGT-3) időszaka 2022-2027. A hat éves ciklus második felében történik a terv
felülvizsgálata, és a következő ciklus terveinek kidolgozása. Napjainkban kezdődött
a VGT-3 előkészítése, a 2016 márciusában véglegesített VGT-2 tervek felülvizsgálatával.
A VGT tervezéshez Magyarország területét 4 részvízgyűjtőre osztották, a Duna,
Tisza, Dráva és Balaton részvízgyűjtőkre. Ezeket tovább bontották, ún. alegységekre. Az alegységek száma 42. A Balaton részvízgyűjtő két alegységre oszlik: a "Balaton közvetlen" és a "Zala" alegységre.
A VGT nagy lehetőség, nemcsak a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelme, értékeinek megőrzése szempontjából, hanem az állampolgárok számára is, demokratikus jogaik érvényesítésére. A VKI 14. cikke kötelezővé teszi, hogy az érintett népesség javaslatai, véleménye szerepeljen a vízügyi beruházások terveiben. A
kötelezés betartását a jogi normák szankcióval segítik. Vizekkel kapcsolatos európai
uniós forráshoz csak a VGT-vel összhangban lévő, tehát az érintett népesség javaslatait, véleményét tartalmazó projektek juthatnak. Nem csekély pénzről van szó, 2021ig 1900 milliárd forintot használhat föl Magyarország vizeinek jobbá tételére.
A környezetvédő civil szervezetek éltek a VGT tervezés során az észrevételezési,
javaslattevő lehetőségekkel, mind írásban, mind a tervezők fórumain. A környezetvédő civil hozzászólásokat teljeskörűen tartalmazza a VGT civil honlapja:
www.kornyezetvedok.hu/vgt.
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Balaton részvízgyűjtő - leltár
Felszíni vizek
A Balaton részvízgyűjtő területen 92 felszíni víztest található, melyből 82 vízfolyás
és 10 állóvíz. A felszín alatti víztestek száma 15. A másik három magyar részvízgyűjtővel ellentétben, a Balaton részvízgyűjtőn az országhatáron egyik víztest vízgyűjtője sem nyúlik túl, azaz a jó állapot elérését vagy megtartását külföldről érkező
hatás nem befolyásolja. Ezért a Balaton védelme és megőrzése kizárólagos felelősségünk.
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A "Balaton közvetlen" alegység vízgyűjtőjén 42 db vízfolyás víztest található. Jelentősebb vízfolyások: Nyugati-övcsatorna, Sári-csatorna, Tapolca-patak, Eger-víz,
Pogányvölgyi-vízfolyás, Tetves-patak. Az állóvizek száma 5 db: Balaton, Buzsákihalastavak, Hegyesdi-tározó, Marcali vízminőség-szabályozó halastó-rendszer,
Mesztegnyői-halastórendszer.
Felszíni víztestek minősítése - 2. ábra

A Balaton részvízgyűjtőt két ún. alegységre bontották, a "Balaton közvetlen" és a
"Zala" alegységre. Mindkét alegységre készült külön vízgyűjtő-gazdálkodási terv.
Felszíni víztestek - 1. ábra

A Balaton minősítése már hosszú évek óta "jó". Ugyanakkor mind a déli, mind az
északi partról befolyó patakok minőségének javítása érdekében van teendő.
Felszín alatti vizek

A Balaton részvízgyűjtő 82 vízfolyás víztestjéből 31 db a természetes, a többi erősen
módosított, vagy mesterséges víztest. A 10 állóvíz közül csak 1 db természetes,
maga a Balaton.

A Balaton részvízgyűjtőn 15 felszín alatti víztest található. A sekély porózus és
hegyvidéki víztestek általában egy-egy vízadót tartalmaznak, míg a porózus, a hegyvidéki és a porózus termál víztestek többet. A legmelegebb vizeket (30ºC fölött)
kitermelő kutak a Közép-dunántúli, illetve Nyugat-dunántúli termálkarszt víztestekben található.
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A részvízgyűjtőn 3 felszín alatti víztest határos valamely szomszédos országgal, de
ezek közül egyik sem határral osztott víztest. A Közép-dunántúli termálkarszt víztest
a Duna részvízgyűjtőhöz van besorolva, mivel csak áthúzódik a Balaton részvízgyűjtő déli aljzatában.
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Natura 2000 és más védett területek - 3. ábra

A felszín alatti víztestek fontos hidrológiai jellemzője, hogy milyen kapcsolatban
vannak a felszíni vizekkel, vizes élőhelyekkel. A részvízgyűjtőn 12 felszín alatti
víztest van, amelynek lényeges, víztől függő ökoszisztéma kapcsolata van, döntő
többségük forrásokat táplál, mint például a Tapolcafő-forrás, vagy a Hévízi-tóforrás.
A Balaton részvízgyűjtőn kiemeltek a Dunántúli-középhegység karszt víztestjei,
amelyek egy hidraulikai egységet képeznek, ezért a víztestek állapota csak együtt
értékelhető.
Ivóvízbázisok
A részvízgyűjtő területére 114 felszín alatti ivóvízbázis esik. A nyilvántartásban 112
üzemelő és 2 tartalék felszín alatti ivóvízbázis szerepel. Távlati ivóvízbázis a Balaton részvízgyűjtő területén nincs kijelölve.
A részvízgyűjtőre 7 felszíni ivóvízbázis esik. Vízkivétel mind a 7 vízbázisnál a
Balatonból (Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonkenese, Fonyód, Siófok,
Balatonszéplak, Balatonőszöd) történik. Siófok – Balatonszéplak vízbázisa tartalék,
Balatonőszöd vízbázisa pedig nem üzemel.
Az üzemelő vízbázisok összes védett vízkészlete a Balaton-részvízgyűjtőn 74717
m3/nap (az országos 2 százaléka). Az üzemelő vízbázisok védendő készlete összesen
63000 m3/nap. Az adatokból az is látható, hogy a védett vízkészlet mennyisége jóval
meghaladja a ténylegesen kitermelt mennyiséget.
Természetes fürdőhelyek
A részvízgyűjtőn 182 db természetes fürdőhely található, valamennyit állóvízen
jelölték ki. A strandok túlnyomó többsége (174 db) a Balaton vízpartján található,
jelentős fürdőhelyet képvisel még a Hévízi-tó is. Az említett fürdőhelyek összesen 1
állóvíz víztestet érintenek, magát a Balatont.
Természeti értékei miatt védett területek
A vizes élőhelyek nem víztestként, hanem védett területként jelennek meg a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben. A VGT szempontjából 111 db kiemelt védett terület található a "Balaton közvetlen" alegységben. A Balaton és a Kis-Balaton egésze Natura
2000 védettséget élvez. Míg a Balaton vízminőségi állapota "jó" minősítésű, addig
természetvédelmi állapota miatt "károsodott" minősítést kapott.

A Balaton esetében a VGT-2 Jelentős kérdések című tanulmányának megállapítása:
"A parti régió természeti állapota a fokozott antropogén hatások miatt leromlott. A
partvonal rehabilitáció végrehajtásának elmaradása a kedvezőtlen áramlási viszonyok kialakulásával és a szemétzugok fennmaradásával érezteti hatását, például a
nádasok állapotának romlásában. A kikötőfejlesztés gátolja a parti élővilág jó állapotának kialakulását. A partvonal rehabilitáció kötelező felülvizsgálatának eltörlésére
vonatkozó tervezetek ökológiai kihatásait célszerű lenne megvizsgálni."
A Nők a Balatonért Egyesület - egyetértve a Balaton részvízgyűjtő VGT tervének a
vízi környezeti problémák megoldására vonatkozó azon átfogó intézkedésekkel,
amelyek nélkül a terv nem hajtható végre - javasolta, hogy a Balaton medrét és
partvonalát érintő fejlesztések esetén minden esetben kötelező jelleggel készüljön
környezeti hatástanulmány. Az egyesület azt is javasolta, hogy az akkor már folyamatban lévő balatonfenyvesi kikötőépítés környezeti következményeinek számbavételére - legalább utólag - készítsenek környezeti hatástanulmányt. Kár, hogy a civil
javaslattal is megerősített hivatalos javaslat nem valósult meg.
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A védett területek állapota - 4. ábra

Monitoring
A jó állapot eléréséhez és megtartásához alapvető, hogy megbízható adatok álljanak
rendelkezésre a környezet állapotáról, a változásokról, a beavatkozások hatásairól.
Felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzőkre,
amelyek az ökológiai állapotot befolyásolják.
A Balaton környezeti állapotára vonatkozó információkat a vízgyűjtő-gazdálkodás
bevezetése óta a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott állomásokon gyűjtik.
A balatoni mérőhálózat két rendszert alkot. Az egyik a Vízügyi igazgatóságok és a
Megyei kormányhivatalok felszíni mérési programja, a másik az Állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat (ÁNTSZ) és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
igazgatóság (BNPI) védett területek monitoring programja (5. és 6. ábra).
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Vízminőségi és hidromorfológiai monitoring - 5. ábra

A vízminőségi és hidromorfológiai monitoring programja:
- 11 csapadékmérő állomás,
- 7 vízszintmérő pont; Balaton-átlag vízszint meghatározás a tihanyi és a
balatonakali automata állomások adatai alapján,
- 5 feltáró és 15 operatív VKI állomás hidrológiai és vízminőségi mérésekre, a
mérőpontokon mindegyikén a biológiai elemek (fitoplankton, fitobenton,
makrofita, makrozoobenton, halak) alapján történik a víz minősítése.
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A védett területek monitoringja - 6. ábra
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- Bel- és/vagy külterületi vízrendezés: Balatonalmádi, Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Gyenesdiás, Hévíz, Keszthely, Lengyeltóti,
Marcali, Nemesgulács településeken.
A VGT-2 keretében megvalósítandó fejlesztésekről az 1084/2016. (II. 29.) számú, és
az 1861/2016.(XII.27.) számú kormányhatározatok rendelkeznek. A Balatont érintő
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok (KEHOP):

A védett területek monitoring programja:
-

ÁNTSZ fürdővíz minősítés a balatoni strandokon (164 hely),
BNPI "halak" program (11 hely),
BNPI "makroszkópikus gerinctelenek" program (5 hely),
BNPI "élőhelyek" program ´(6 hely).

Operatív programok
A VGT-1 keretében a Balatont közvetlenül érintő operatív programok a következők
voltak:
- A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása,
- Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi-tónál,

- A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 és KEHOP-2.2.4-15-2015-00002).
Előirányzat összesen: 7371 mFt. A beruházás átadása: 2016. december 5-én
volt.
- A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása (KEHOP-2.2.4-15-2015-00001). Előirányzat: 2427 mFt. A beruházás átadása: 2016. december 13-án volt.
- A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra (KEHOP-1.1.0-15-2017-00011). Előirányzat: 300 mFt, a befejezés:
2019. június 15.
- Marótvölgyi öblözet rendezése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00003). Előirányzat:
2190 mFt, a befejezés: 2019. november 30.
- Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon (KEHOP1.1.0-15-2017-00012). Előirányzat: 1000 mFt, a befejezés: 2020. október 31.
- Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007).
Előirányzat: 12000 mFt, a befejezés: 2022. január 31.
- Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon
fenntartható kezelésére (KEHOP-1.3.0-15-2017-00018). Előirányzat: 3780
mFt, a befejezés: 2023. október 30.
- Az Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4
(KEHOP-2.2.1) keretében Balatonalmádi, Csopak és Lovas települések
szennyvízelvezetését és –tisztítását biztosító megoldásokat biztosítanak.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park programjai:
- A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével (KEHOP-4.2.0-15-2016-00003). Előirányzat: 147 mFt,
a befejezés: 2017. december 31.
- A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhelyfejlesztése (KEHOP-4.1.0.15-2016-00020). Előirányzat: 450 mFt, a befejezés: 2019. május 30.
- Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi
beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén (KEHOP-4.1.0-15-2016-00025). Előirányzat: 104 mFt, a befejezés:
2019. június 30.
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- Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-KülsőSomogy kistájakon (KEHOP-4.1.0.-15-2016-00026). Előirányzat: 425 mFt, a
befejezés: 2019. szeptember 30.
- A legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése a Káli-medence és a Kis-Balaton
térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében
(KEHOP-4.1.0.-15-2016-00021). Előirányzat: 369 mFt, a befejezés: 2019. december 31.
- Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban
(KEHOP-4.1.0.-15-2016-00038). Előirányzat: 162 mFt, a befejezés: 2019. december 31.
- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000
területeket bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel (KEHOP4.1.0.-15-2016-00086). Előirányzat: 285 mFt, a befejezés: 2019. december 31.
- Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy- és Zala megyei területein KEHOP-4.1.0-15-2016-00056). Előirányzat: 460 mFt, a befejezés: 2020. június 30.
- A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása (KEHOP-4.1.0-152016-00050). Előirányzat: 662 mFt, a befejezés: 2020. december 31.
Honlapok
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve -- a Térport honlapján
gis.teir.hu/rendezes_bkuk_trt
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A VKI végrehajtása - II. ütem
www3.vizeink.hu
A VGT-1 és felülvizsgálata
www2.vizeink.hu
A VGT-2 teljes anyaga
www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
Az OVF honlapja a Víz-keretirányelv célkitűzéseinek és a végrehajtás eredményeinek bemutatására
www.euvki.hu
Az EEA (European Environment Agency / Európai Környezetvédelmi Ügynökség)
honlapja
www.eea.europa.eu
A VGT-1 az EIONET (European Environment Information and Observation
Network) honlapján
cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/wfdart13/hu1000
A VGT-2 az EIONET (European Environment Information and Observation
Network) honlapján
cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/wfd2016/
Az Országos Vízjelző Szolgálat honlapja
www.hydroinfo.hu

A Balaton és a Velencei tó információs és tájékoztatási rendszere -- az FM és az
EMMI honlapja
www.kvvm.hu/balaton

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapja
www.balatonihal.hu

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapja
www.bfnp.hu/magyar/nyitolap

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási terve -- civil információs honlap
vgt.kornyezetvedok.hu

A Balaton Fejlesztési Tanács honlapja
www.balatonregion.hu

A NABE a Balaton vízgyűjtő-gazdálkodásáról
balaton.kornyezetvedok.hu

Vízügyi Főigazgatóság -- a BM honlapja
www.vizugy.hu

Nők a Balatonért Egyesület
www.nabe.hu

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja
www.kdtvizig.hu
A Kis-Balaton hivatalos weboldala
www.kisbalaton.hu
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata és a Kvassay Jenő Terv -- OVF honlap
www.vizeink.hu

