A Balaton Részvízgyűjtő
Vízgazdálkodási Tanács 2015. évi
tevékenysége
és kapcsolódó programok
a felülvizsgálat és
a Kvassay terv vonatkozásában
(Siófok, 2015.11.25. Dr. Szabó István
elnök)

• 2015.01.27. A 2014. dec. 15-i Balaton
Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsülés
jegyzőkönyv megküldése
• A Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések
társadalmi véleményezése 2015 május 31-ig
• véleményezendő dokumentumok és vízügyes
előadások anyagai

• március 4-én zárt munkabizottsági ülés a JVKval kapcsolatos kérdések, felvetések,
problémák előterjesztése későbbi teljes
tanácsülésre („Jelentős Vízgazdálkodási
Kérdések a Balaton részvízgyűjtő területén”
c. dokumentum)
• 2015.04.02. jkv. megküldése, a kapcsolódó
anyagok és a beérkezett vélemények
feltöltése
• A Tanács a következő ülése ápr. 21-én

• 2015. április 21-én 10:00 NydVizIg Küm Khely
Módosítási javaslatok a Jelentős Vízgazdálkodási
Kérdésekhez a Balaton részvízgyűjtőn és az érintett
tervezési alegységeken (Javaslat: adott alkalommal:
a Kis-Balaton hatása, üzemi tapasztalatok?)
• 2015.05.05. Balaton RV JVK jav. dok.
• 2015.06.01. Balatoni Szövetség által tömörített
szervezetek vélemény-csomagjának befogadása
• 2015.07.29. VGT-s felülvizsgálati fórumok:
augusztus 31. Balaton részvízgyűjtő és dunántúli
karsztos speciális fórum

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata

tájékoztatás és társadalmi konzultáció
Fórumok
•

Időpont: 2015. augusztus 31., 14:00

• Fórum címe: A BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI
TERV FELÜLVIZSGÁLATA
•

Helyszín: Észak-Balatoni Regionális Konferenciaközpont (Balatonfüred, Horváth Mihály
utca)

• Köszöntő Tóth Sándor KDTVIZIG műszaki igazgatóhelyettes
• Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei a Balaton
részvízgyűjtőn Tahy Ágnes OVF - Rákosi Judit ÖKO Zrt
• Felszíni vizek minősége és terhelés-csökkentési intézkedések
a Balaton részvízgyűjtőn Clement Adrienne BME
• 15:10 – Fórum - vélemények, kérdések és válaszok

• 2015. szeptember 29. NABE fórum Gyenesdiás
•

Forrásvizek és csapadékvizek alakulása a Keszthelyi-hegységben és a
Keszthelyi Riviérán - Gál Lajos, természetvédelmi szakmérnök, Gyenesdiás
polgármestere

• A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei a Balaton vízgyűjtőjén Szabó Péter, Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság
•
•
•
•

•

Emelkedő karsztvízszintek, visszatérő források a Dunántúliközéphegységben - Csepregi András, geológus, Hydrosys Kft.
Fenntartható mederkotrás és iszapkezelés lehetősége a Balatonnál
Homonnay Zsombor, Ábrahámhegyi Fürdőegyesület
Vízgyűjtő-gazdálkodás -- az érintett emberek lehetőségei
Dr. Hajósy Adrienne, geofizikus-mérnök, Nők a Balatonért Egyesület
Kötetlen beszélgetés
Témája: Mit tehetünk a Balaton és természeti értékeinek védelméért?
”Véleményünkről, javaslatainkról üzenetet küldünk a vízgyűjtő-gazdálkodás
felelőseinek.”

• A nemzeti vízgazdálkodási stratégia, a Kvassay Jenő
terv végleges vitaanyagának véleményezése – RVgT-k
és TVT-k szept. 9-ig.
• 2015. okt.-nov. előkészítés időszaka – a részvízgyűjtő
fórumok lehetőleg ne ütközzenek időben
• 1821/2015. (XI. 12.) kormányhatározat a Balaton
üdülőkörzet fejlesztéséről (BFT)
• 2015.11.17. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv I. VITAANYAG
„Balatonra leválogatott” vélemények és II. vitaanyag
elérhetősége
• 2015.11.25. 2. pont A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
eredményei a Balaton vízgyűjtőjén

