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A vizek, különösen az édesvizek állapota,
mennyisége és használata életünk egyik legfontosabb tényezője. A víz nem áll korlátlanul
rendelkezésünkre, ezért ahhoz, hogy a jövőben is
mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók,
tavak tájaink, életünk meghatározó elemei
maradhassanak, erőfeszítéseket kell tennünk a
felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért,
állapotuk javításáért. A víz nemcsak természeti,
hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz,
jövedelemszerzési
és
költségmegtakarítási
lehetőségeket kínál, de egyben a használata
költségekkel is jár.
Az EU Víz Keretirányelv 2000. december 22-én
lépett hatályba, és az uniós csatlakozásunk óta
Magyarország is jelentős erőfeszítéseket tesz az
irányelv és a vele összefüggésben lévő számos
rendelet végrehajtása érdekében. Az irányelv célja,
hogy a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a
vizekkel kapcsolatban lévő védett területek
2027-ig „jó állapotba” kerüljenek. A tagállamoknak
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT) és intézkedési programot kell készíteniük. A VGT tartalmazza
az összes szükséges információt, ami a víztestekről
és a védett területekről rendelkezésre áll, a vizek
terheléseit és a hatásokat, az állapotértékelések
eredményét, a víztestekre vonatkozó környezeti
célokat és azt, hogy a „jó állapot” eléréséhez
milyen műszaki és szabályozási intézkedésekre,
illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzőkre van
szükség.

MÁR A HARMADIK FÁZIS KÖVETKEZIK
Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve
(VGT1) a 2010-2015 közötti időszak intézkedési
programját tartalmazta. Az EU tagállamainak
először 2015-re kellett felülvizsgálniuk vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket. Jelenleg a második terv,
azaz a VGT2hatályos 2021. december 22-ig, illetve
a VGT2 felülvizsgált változata kihirdetéséig.
A központi költségvetés és az Európai Unió
Kohéziós
Alapjának
társfinanszírozásával
a
KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú, „A
Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és
korszerűsítése” tárgyú projekt keretében zajlik a
VGT-k második felülvizsgálata, amelynek eredményeként 2021. december 22-ig kell elkészülnie a
VGT3-nak. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság

(OVF), mint a projekt Kedvezményezettje irányítja
és koordinálja a vízgyűjtő tervezési feladatokat.
2015-ben, a hetedik ENSZ Világfórumon elfogadták a fenntartható fejlődés 17 célkitűzését, melyek
egyike „A vízhez és szanitációhoz (köztisztasághoz) történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára”, amit
2030-ig a Föld minden szegletén el kellene érni.
Az ember okozta klímaváltozás, a természeti erőforrások korlátozott mennyisége és a
szennyezések új kihívásokat jelentenek az
emberiség számára. A klímaváltozás és a
szennyezések hatásainak jelentős része
vízzel, vízen keresztül és víz által testesül
meg, a fenntartható vízgazdálkodás, vizeink
védelme az emberiség és életfenntartó
ökoszisztémák fenntarthatóságának kulcskérdése.
A vízhiánnyal, a vizek szennyezésével, az ökoszisztémák integritásának csökkenésével, a termőföld
leromlásával, a szükséges víziközmű-infrastruktúra
elégtelenségével és a szélsőséges hidrológiai
események (rekord méretű árvizek, villámárvizek
és aszályok) előfordulásával kapcsolatos problémák az egész világon, így hazánkban is növekvő
mértékben és gyakorisággal jelentkeznek. A VGT3
célkitűzése,
hogy
összeegyeztesse
a
Víz
Keretirányelv környezeti célkitűzéseinek elérését
és fenntartását biztosító intézkedéseket a
mezőgazdaság,
vidékés
területfejlesztés,
energiatermelés, hajózás, turizmus, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás igényeivel.
További cél, hogy a vizek jó állapotának elérése
érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések
figyelembevételével az irányelv meghatározza a
legköltséghatékonyabb intézkedési programot.
A www.vizeink.hu honlapon már elérhető a
harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Stratégiai
Környezeti Vizsgálatának vitaanyaga, melynek
társadalmi véleményezésére 2021. augusztus
31-ig van lehetőség.
Az Ön véleménye különösen fontos számunkra,
hiszen a vizeinket érintő változások környezetünk
jövőjét mélyrehatóan érintik.
Kérjük, látogasson el a www.vizeink.hu honlapunkra és véleményével, hozzászólásával segítse
munkánkat, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke!
Észrevételeit a vgt3@vizeink.hu címre küldje el,
vagy töltse ki az e-űrlapot itt!:
https://vizeink.hu/mondja-el-velemenyet/
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