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A Velencei-tó vízgyűjtőterülete

Néhány ált. adat:

Területe: 602,4 km2

Tó hossza: 10,8 km

Tó szélessége: 2,3 km

Átlagos mélysége: 1,6 m

A tó vízrendszere három 

fő részre tagozódik:

•Császárvíz

•Vereb-Pázmándi víz

•Tó közvetlen vízgyűjtőjén

lévő vízfolyások



Helyzetfeltárás-konfliktusok

• A vízgyűjtő terület védendő természeti erőforrásai

- felszíni és felszínalatti vizek

- termőföld

- természeti környezeti, kulturális értékek

• A vízgyűjtő terület térszerkezeti és társadalmi, gazdasági 
adottságai

• A Velencei- tó vízgyűjtőjének természeti adottságai

• A vízgyűjtő terület térhasználati konfliktusainak elemzése



„Jó gazda” módjára való gazdálkodás 

prioritásai

• A Víz Keretirányelvnek megfelelően a vizek minőségének 

megőrzése, illetve 2015-ig jó állapotba hozása

• A termőföld, mint a térség jelentős erőforrásának védelme

• A természeti, környezeti és kulturális értékek védelme

• Az üdülés, idegenforgalom, táj-specifikus fejlesztése

• Természetkímélő mező- és erdőgazdálkodás fejlesztése

• A települési környezet fejlesztése (infrastruktúra- és 

szolgáltatás-fejlesztés)



Stratégiai fejlesztés mátrix



A stratégiai fejlesztés mátrix térképi megjelenítése



A modellterület kiválasztása



A modellterület távlati képe



A tervezett tevékenység célja

Szerkezeti terv Szabályozási terv



Környezeti hatásvizsgálat
Előzetes vizsgálati dokumentáció

314/2005.(XII.25)Korm.rendelet

• A tevékenység volumene

• A telepítés és működés (használat) várható időpontja és időtartama, 

időbeli megoszlása

• A tevékenység helye és területigénye

• A terület természetföldrajzi jellemzői

• Kapcsolódó műveletek

• A tevékenységhez szükséges teher és személyszállítás 

nagyságrendje

• A tervezett tevékenység környezetterhelése és a várható környezet-

igénybevétel becslése

• A közvetlen és a közvetett hatásterület



A tevékenység helye és területigénye



A tevékenység volumene



A terület természetföldrajzi jellemzői



Kapcsolódó műveletek-
keletkező hulladékok



Kapcsolódó műveletek-
szennyvízkezelés



A tervezett tevékenység környezetterhelése és 

a várható környezet-igénybevétel becslése



A tervezett tevékenység környezetterhelése és 

a várható környezet-igénybevétel becslése



A KÖZVETLEN ÉS A KÖZVETETT 

HATÁSTERÜLET



A kölcsönös megfeleltetés

fő törekvései

• Környezet, a táj megóvása

Natura2000

Víz Keretirányelv

• Termelők kíméletes körültekintő gazdálkodása

• Termőföld jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartása

• Lakosság egészséges termékekkel való ellátása

• Közvetlenül vagy közvetve az egész társadalom igényeinek 

szolgálata 



…2013!?


