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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A vízzel is okosan kell gazdálkodni!
– készülőben a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
A társadalom és a gazdasági csoportok véleményére is alapvető szükség van ahhoz, hogy hosszú
távon is biztosítva legyen a magyarországi vizek védelme és fenntartható használata. A Vízügyi
és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) koordinálásával szakemberek most készítik a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elsősorban azoknak a műszaki jellegű, jogi, gazdasági, intézményi, szervezeti
szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, amelyeket hazánknak a vízzel érintett
környezeti célok elérése és a vizek hosszú távon fenntartható használata érdekében meg kell valósítania. A
terv meghatározza a vízhasználat és vízgazdálkodás kereteit és lehetőségeit a következő évtizedre.
„A víz mindenki számára létfontosságú, vizeink megóvása mindenki közös érdeke. A vízről szóló döntések
nemcsak az állampolgárokat, de a gazdaság számos szektorát is érintik.” – mondta Dr. Perger László, a
VKKI Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztályának vezetője. – „Ezért fontos, hogy mindenkihez eljusson a hír,
hogy most elmondhatják véleményüket, javaslataikat a vizek fenntartásával, a vízgazdálkodással kapcsolatban.”
2009. május 19-én sajtótájékoztatót tartott a VKKI, ahol bemutatták, milyen állapotban vannak jelenleg a
magyarországi vizek, illetve azt is, hogy a VKKI koordinálásával a szakemberek – az állampolgárok véleményének figyelembe vételével – milyen vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésén dolgoznak. Az EU
által kidolgozott Víz Keretirányelv alapján készülő tervekben foglaltak határozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyeket vizeink védelme és fenntartható használata érdekében meg kell tennünk.
2009 júniusa folyamán 42 lakossági és vitafórum kerül megrendezésre, melynek célja, hogy az érintett
csoportok (civilek, szakmai szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, érdeklődő amatőrök) elmondhassák véleményüket a készülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel kapcsolatban. Ami pedig fontos, hogy nem
csak meghallgatják a véleményeket, de ezen véleményeket is figyelembe véve kerül majd kialakításra a terv végleges formája.
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A www.vizeink.hu oldalon bárki megismerheti a tervezés aktuális állását, és egyben lehetősége nyílik, hogy
a dokumentumokkal kapcsolatban feltett kérdésekre válaszoljon, és így véleményt nyilvánítson. A honlap a
nagyközönség számára is érthetően, például animációs filmek segítségével mutatja be a vízgazdálkodás
jelentős kérdéseit.

További információ:
Csizmazia Nóra, 70 / 264-9705, csizmazia.nora@ferling.hu

Megjegyzés a szerkesztőnek:
- A Víz Keretirányelv (VKI) bevezetése a hazai vízgazdálkodásban is alapvető szemléletváltást jelentett.
Ez ugyanis a vízgazdálkodás és a vízvédelem területén három új elemet vezetett be: az ökológiai szempontok előtérbe helyezését, a vízgyűjtő-szemléletet és a társadalmi-gazdasági megfontolások korai integrációját.
A VKI előírásai alapján 2006 óta működik a hazánk vizeinek az állapotát rendszeresen figyelő monitoring
rendszer. A felmérések alapján a korábbinál pontosabb képet kaphatnak a szakemberek a vizek minőségi,
mennyiségi és ökológiai állapotáról. Ez alapján tudják meghatározni a reálisan elérhető célokat és kidolgozni a vizek állapotát javító intézkedési programot.
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