Rövid tájékoztató a Balaton Részvízgyűjtő Tanács (BRVT) 2018. december 12-i üléséről.
Az ülés Siófokon, a Balatoni vízügyi kirendeltségen volt. Az ülést Tóth Sándor megbízott
elnök vezette. A Tanácsnak a NABE állandó meghívottja.
A napirenden szerepelt a Tanács jövő évi munkaterve, a vízügyi tanácsokra vonatkozó új
kormányhatározat feladatai, a VGT3 kidolgozásának ütemterve (Szabó Péter, BRVT titkár), a
Balatont érintő beruházások helyzete (Fodor Zsuzsanna, OVF referens), a KEHOP projektek
lakossági fórumainak tapasztalatai (Dr. Tombácz Endre, Öko Zrt. igazgató).
A vízügyi tanácsok feladatairól és tagjainak kijelöléséről a kormány új határozatot hozott
1587/2018. számon, 2018. november 22-én. A Tanács következő ülésén már az új tagok és
meghívottak vesznek részt. A Tanács új elnököt fog választani, Dr. Szabó István elnök
lemondása miatt.
A balatoni beruházásokról tartott tájékoztató néhány híre:
1. Preventív intézkedések a balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható
kezelésére (KEHOP-1.3.0-15-2017-00018, 3,78 milliárd Ft) -- A megvalósíthatósági
tanulmány készítése folyik, jelenleg 1,422 milliárd Ft értékben közbeszerzés alatt áll az árvízi
károsodások helyreállítását célzó projektelem (Sió, Nádor csatorna, a Balatonba befolyó kis
vízfolyások).
2. Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon (KEHOP-1.1.0-152017-00012, 1 milliárd Ft) -- A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyik.
3. A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira,
ezek hatása az élővilágra (KEHOP-1.1.0-15-2017-00011, 0,3 milliárd Ft) -- Még terveznek
iszapfelmérést a Keszthelyi öbölben, a projekt befejezése a jövő nyárra várható.
4. Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007, 12 milliárd
Ft) -- A vállalkozási szerződést előreláthatóan 2019 januárjában kötik meg a nyertes
vállalkozóval.
Az előadások vetített képeit és a jegyzőkönyvet a KDTVIZIG honlapján teszik majd közzé
(http://www.kdtvizig.hu/). Ezen a honlapon tájékoztatók olvashatók a balatoni beruházásokról
is. (A jelen tájékoztatóban a címeket ide mutató linkként írtam, hogy az érdeklődőknek ne
kelljen keresgélni.)
A lakossági fórumok témakörben a Balaton szabályozási szintje 120 cm-re emelésének
történetéről hangzott el tájékoztatás. A környezeti engedélyt 2018. szeptember 7-én adta meg
a hatóság, a napokban várható a végleges vízjogi üzemeltetési engedély.
Nabe hozzászólás:
Hozzászólásom és kéréseim az érintett népesség tájékoztatására és a civil vélemények
figyelembevételére vonatkozott. Biztosítottam az ülés részvevőit, hogy a lakossági fórumokon
részt veszünk, és a véleményünket elmondjuk akkor is, ha eleve nyilvánvaló, hogy figyelembe
vételükre nem kerül majd sor. A "társadalmasításnak" azonban feltétele, hogy a terveket és

információkat időben és megfelelő formában nyilvánosságra hozzák. Enélkül a lakossági
fórumokon és a közmeghallgatásokon való részvétel formálissá (értelmetlenné) válik, mert a
rövid, 20-30 perces fórum-előadások alapján nem várható, hogy az érintett népesség
megalapozott álláspontját - ott helyben - kialakítsuk. A legfontosabb a vízügyi honlapokon
időben történő közzététel lenne.
A honlapok jelenleg az időben történő tájékoztatás hiányát tükrözik. Így például a balatoni
fejlesztésekre vonatkozó kormányhatározat szerint a teljesítésről az illetékes
minisztériumoknak félévente jelentést kell készítenie (mostanig már 4 db jelentésnek kellett
megszületnie), de ezeknek még nem sikerült nyomára jutni. Az OVF munkatársa ígéretet tett,
hogy tájékozódik, és tájékoztat bennünket.
A 120 cm-es szabályozási szint környezeti engedélye feltételekhez kötött. Az egyik közülük a
kedvezőtlen hatásokat mérséklő intézkedések ütemterve, melyet idén december 31-ig kell a
hatósághoz benyújtani. Az erősen helyfüggő hatásmérséklő intézkedések tervezéskor célszerű
lett volna az érintetteket megkérdezni, de ennek nincs nyoma. Így esetleg terméketlen
vitatkozássá fajulhat majd a "vízügy - lakosság" egyeztetés az intézkedések bevezetésekor.
A most kezdődő VGT3 folyamata miatt fontos lenne a - VKI-ban is előírt - "társadalmasítás"
feladatainak, és különösen az érintettek tájékoztatásának az átgondolása. A VGT1 és VGT2
tervezés korszakában- a szokásos döccenőket beleértve - a "társadalmasítás" elfogadhatóan
működött.
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