ÖKO Zrt. vezette Konzorcium
„Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt
megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek
alapján az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint a terv környezeti
vizsgálatának elkészítése (TED [2008/S 169-226955])

5.6/1. FÜGGELÉK
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv stratégiai környezeti
vizsgálata

VGT SKV jelentés

/2009.12.22-i OVGT SKV/

Dátum: Budapest, 2010. február 10.
ÖKO Zrt.
Környezetei, Gazdasági, Technológiai,
Kereskedelmi, szolgáltató és Fejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VTK Innosystem
Víz, Természet- és Környezetvédelmi Kft.

VIZITERV Environ
Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.
RESPECT
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Respect Kft.

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

1

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium
„Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt
megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek
alapján az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint a terv környezeti
vizsgálatának elkészítése (TED [2008/S 169-226955])

5.6/1. FÜGGELÉK
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv stratégiai környezeti
vizsgálata

OVGT SKV jelentés

Készítette
Fülöp Gyula, Respect Kft.
Karas László, Respect Kft.
Szabó Balázs, Respect Kft.
Szivácsku Zsolt, Respect Kft.

Tanácsadó
Ijjas István, szakértő

/2009.12.22-i OVGT SKV/

Dátum: Budapest, 2010. február 10.

Respect Kft.

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

2

Tartalom
Tartalom.............................................................................................................................................. 3
Közérthető összefoglaló...................................................................................................................... 5
1. Bevezetés ..................................................................................................................................... 11
1.1. Jelentés célja és tartalma....................................................................................................... 11
1.2. Vízgyűjtőt érintő tervezés és a vízgyűjtő gazdálkodási terv ................................................... 12
1.3. Stratégiai környezeti vizsgálat................................................................................................ 17
1.4. Hogyan véleményezhető az SKV jelentés? ........................................................................... 19
2. Vizsgálati módszer........................................................................................................................ 20
2.1. Módszertani megközelítés alapjai .......................................................................................... 20
2.1.1. A fenntartható fejlődés célrendszere ............................................................................... 20
2.1.2. Fenntarthatóság és a vízgyűjtő-gazdálkodás, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodási terv........ 21
2.2. Vizsgálati szempontok............................................................................................................ 21
2.2.1. Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseinek vizsgálati szempontjai ............................... 22
2.2.2. A VKI integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével
kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai ........................................................................... 23
2.2.3. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai ................... 25
2.2.4. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati
szempontjai................................................................................................................................ 27
2.2.5. A jelentőség meghatározása a vizsgálat számára .......................................................... 28
2. 3. Vizsgálati szakaszok ............................................................................................................. 29
3. A tematika véleményezése, tervezési anyagok és döntéshozatali folyamat áttekintése .............. 31
3.1. Tematika és az első jelentés véleményezése ........................................................................ 31
3.2. Vizsgált tervezési munkadokumentumok ............................................................................... 31
3.3. Döntéshozatali folyamatok ..................................................................................................... 32
3.3.1. A jogszabályok által meghatározott tervezési és döntés-előkészítési folyamatok........... 32
3.3.2. A döntéshozatali folyamat kereteit figyelembe véve meghatározható döntési folyamat és
döntési pontjaira tett javaslat ..................................................................................................... 33
3.3.3. A VGT döntéshozatali folyamata és a hozzá kapcsolódó folyamatokkal és szereplőkkel
kapcsolatos megállapítások....................................................................................................... 36

Respect Kft.

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

3

4. Kiindulási helyzet és változatok kialakításának szempontjai ........................................................ 45
4.1. Az alaphelyzettel kapcsolatos megállapítások ....................................................................... 45
4.2. A tervben vizsgálható változatok............................................................................................ 47
4.3. SKV szempontjából releváns tervek és politikák a VGT-t érintően ........................................ 48
5. Az országos vízgyűjtő gazdálkodási terv célja és várható hatásai ............................................... 57
5.1. A VGT környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése................................................ 57
5.1.1. Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseinek értékelése ................................................. 60
5.1.2. A VKI integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével
kapcsolatos elvárások értékelése.............................................................................................. 62
5.1.3. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések értékelése ..................................... 64
5.1.4. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések értékelése
................................................................................................................................................... 69
5.1.5. Összesített értékelés a részletes táblázatok alapján....................................................... 73
5.1.2. A VGT intézkedéseinek és más releváns tervek hatásainak interakcióira vonatkozó
előzetes megállapítások ............................................................................................................ 74
5.2. Határon átnyúló hatások ........................................................................................................ 74
6. Stratégiai környezeti vizsgálat javaslatai és szerepe a VGT véglegesítésében ........................... 75
6.1. Javaslatok .............................................................................................................................. 75
6.1.1. Döntéshozatali és tervezési folyamatra vonatkozó főbb javaslatok................................. 75
6.1.2. A tervezési szakaszra vonatkozó tartalmi javaslatok....................................................... 78
6.1.3. A végrehajtási szakaszra vonatkozó javaslatok .............................................................. 80
6.2. Az SKV lépéseinek aktuális ütemezése ................................................................................. 83
1. Melléklet........................................................................................................................................ 84
2. Melléklet........................................................................................................................................ 85
3. Melléklet........................................................................................................................................ 93
4. Melléklet...................................................................................................................................... 111

Respect Kft.

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

4

Közérthető összefoglaló
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban: OVGT) stratégiai környezeti vizsgálata
(továbbiakban SKV) egy olyan tervhez, tervezési, döntéshozatali folyamathoz kapcsolódott, amely feladata
környezeti célkitűzések meghatározása és ezen célok eléréshez szükséges intézkedések meghatározása. A
tervezés és előkészítése során számos olyan háttértanulmány és elemzés készült, amely a nem környezeti
célú tervek esetén az SKV feladata lenne. Az OVGT SKV folyamatában az elvégzett elemzésekre is
építettünk a javaslatok megfogalmazása során. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy az SKV előkészítése és
folyamata során jelentkezett több véleményt, igényt is figyelembe véve, a vizsgálat jelentős részben az OVGT
megvalósítását, környezeti célkitűzéseinek elérését befolyásoló szerkezeti, intézményi, eljárási,
döntéshozatali keretfeltételekre koncentrál. Tettük ezt azért is, mert a tervben található rendkívül értékes
tartalom és nagyra törő célkitűzések legfőbb akadályai ezeken a területeken található véleményünk szerint.
Következőkben bemutatjuk az SKV főbb jellemzőit, eredményeit.

Cél
A stratégiai környezeti jelentés (továbbiakban: Jelentés) alapvető célja, hogy bemutassa az SKV értékelési
kritériumait, valamint összefoglalja a legfontosabb környezeti és fenntarthatósági szempontból
megfogalmazott értékeléseket, javaslatokat a tervezési és a döntéshozatali folyamatokra és azok tartalmi
kérdéseire vonatkozóan. A Jelentésben összefoglalt megállapítások és javaslatok az a 2008.12.22. és 2009.
november 30. közötti SKV folyamatban, illetve a 2009.12.22-én elkészült OVGT-re vonatkozóan születtek..
A Jelentés célja, hogy a tervezők, döntéshozók és az érintettek számára is felhívja a figyelmet a környezeti és
fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a tervezés, a döntéshozatal és a megvalósítás során.

Módszer
A program környezeti vizsgálata során a fenntarthatóság megfelelő súlyú figyelembevételére törekedtünk. Az
általunk alkalmazott módszertani megközelítés alapjai a hazai SKV készítés gyakorlatára és a VKI és szakmai
útmutatók előírásaira épülnek.
Az SKV vizsgálati rendszerét négy szempontcsoportban alakítottunk ki, amelyek a következők:
Környezeti szempontok:
1. VKI környezeti célkitűzéseinek vizsgálati szempontjai
Ebben a szempontcsoportban a Víz Keretirányelvben szereplő környezeti célkitűzések megvalósításának
értékelési szempontjait foglaltuk össze, amelyek teljesítése környezeti szempontból alapvető jelentőségű a
vízgyűjtő-gazdálkodási terv hatásossága szempontjából. Ez az SKV szempontcsoport vonatkozik a vízre
gyakorolt hatásokra, mint a VKI által célzott fő természeti erőforrásra.
2. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai
A SKV szabályozásáról szóló jogszabályok szűken értelmezett környezeti értékelési szempontjait foglaltuk
össze az alábbi szempontcsoportban, figyelembe véve, hogy a VKI vízzel kapcsolatos környezeti célkitűzéseit
az előző szempontcsoport szerint vizsgáljuk.
A környezeti szempontokat kiegészítő fenntarthatósági szempontok:
3. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati
szempontjai
A tervezés és a megvalósítás során is jelentős szerepet játszik a kialakított vagy létező irányítási rendszer és
az intézkedésekért felelősséggel tartozó intézmények, illetve az egyéb módon érintettek viszonyrendszere. Az
SKV által vizsgált 3. csoportba tartozó szempontok abban segíthetik a tervezés és a végrehajtás egészéért,
vagy részfeladatokért felelős szereplőit, hogy minél kiszámíthatóbbá, áttekinthetőbbé, hatékonyabbá lehessen
tenni a VGT tervezését és végrehajtását.
4. A VKI integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével
kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
A Víz Keretirányelv által előírt vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) készítése és végrehajtása során alapvető
elvárás a vízgyűjtőszintű megközelítés és bizonyos fokú integrált szemlélet alkalmazása. Az integrált
megközelítés a VGT esetében a vízügyi ágazaton belüli egyéb tervek és programok (pl. ivóvíz vagy

Respect Kft.

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

5

szennyvízprogramok), illetve más ágazatok terveinek, programjainak, stratégiájának és politikájának
összehangolását jelenti a vizek minőségi és mennyiségi védelme érdekében a VKI előírásainak
figyelembevételével. A VKI által elvárt VGT jelentős lépés az integrált térségi, regionális vízgyűjtőszintű
tervezés felé, amely együttesen kezeli a különböző ágazatok intézkedéseit. Az ENSZ megrendelésére készült
Millennium Ecossystem Assessment 1 által felvázolt irányítási és tervezési modellek közül integrált térségi,
regionális vízgyűjtőszintű tervezés bizonyult a leghatásosabbnak az ökoszisztéma szolgáltatások hosszú távú
megőrzése, kezelése és a fenntarthatóság biztosítása szempontjából. A kialakított szempontok a VGT
integrált és rendszerszemléletű megközelítésének értékeléséhez nyújtanak keretet.

SKV tematika és első jelentés
Az SKV tematikát tárgyalta az 1. VGT SKV Tanácsadói Fórum 2009. március 4-én és véleményezés céljából
felkerült a www.vizeink.hu oldalra 2009. április 7-én. A környezeti vizsgálat végzésének szabályai szerint a
kötelezően bevonandó szervezetek mellett kibővített körben a VKKI kiküldte véleményezés céljából a
tematikát és a hozzátartozó indító jelentést 2009. május 22. és 25. között. Június végéig 18 szervezet küldte
vissza észrevételeit, javaslatait a tematikával kapcsolatosan.
Az SKV első jelentését a 2. VGT SKV Tanácsadói Fórum 2009. július 30-án tárgyalta és véleményezés
céljából felkerült a www.vizeink.hu oldalra, ahol véleményezhető volt 2009. szeptember 30-ig, de azt követően
is érkeztek vélemények. A beérkezett kifejezetten az SKV-ra irányuló vélemények mellett figyelembe vettük a
VGT társadalmi egyeztetési folyamataiban (honlap, fórumok keretében) érkezett véleményeket is.
A tematikával és az első jelentéssel kapcsolatos egyeztetések és vélemények, az SKV egyéb
dokumentumaival együtt a www.vizeink.hu oldalon megtalálhatók.

Tervezési dokumentumok
Az SKV második szakaszában, a tervezési anyagokat tekintettük át, és konzultációkat folytattunk a
tervezőkkel. A tervezés jelenlegi fázisában rendelkezésre álló tervezési anyagokban a tervezők minden olyan
lehetőséget ismertetnek a vizek jó állapotba helyezéséhez és annak megőrzéséhez, amit az adott célra és
körülmények között alkalmazhatónak tartanak. Esetenként minőségileg még a költséghatékony, illetve a
fizetőképességnek megfelelő megoldásokra is utalnak. Az elkészült anyagokban nem mutatják be azt, hogy a
javasolt intézkedések, vagy javasolt intézkedés-csomagok segítségével mennyire közelíthető meg vagy
érhető el a vizek jó állapota, nincsenek összefoglalva azok a részcélok, amelyek a környezeti célok
eléréséhez vezetnek.

Értékelés eredménye
A tervvel szemben támasztott környezeti és a fenntarthatósági elvárásként fogalmaztuk meg a 2.
pontban megfogalmazott szempontokat. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a felsorolt elvárásoknak a
terv mennyiben fellel meg, a tervezés és a döntéshozatal során milyen mértékben vették figyelembe
az elvárásokat. Ennek értékelésére az alábbi 5 kategóriát alkalmazzuk:
•
•
•
•
•

0 pont, amennyiben az elvárással a terv nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
1 pont, amennyiben az elvárás a tervben megjelenik, de nem teljesül, teljesíteni kell
2 pont, amennyiben az elvárás a tervben teljesül
-1 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetetten veszélyezteti
-2 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetlenül veszélyezteti

A vizsgálat javaslatainak megalapozását szolgálják azok az elvárások, amelyekkel a tervezési,
döntéshozatali folyamat, vagy a terv nem foglalkozik, vagy nem teljesülnek, illetve felhívjuk a
figyelmet az elvárásokkal ellentétes tervezési, döntéshozatali és tartalmi elemekre.
Az értékelést követően listázzuk az elvárásokat teljesülésük szerint. A kapott pontokat összesítjük
és a lehetséges maximális érték százalékában fejezzük ki. A négy szempontcsoport bármelyikénél
az 50% alatti eredmény esetén a terv újratervezése, továbbtervezése vagy felülvizsgálat javasolt.

1

Lásd: www.millenniumassessment.org
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Az OVGT 2009.12.22-re elkészült dokumentumai alapján végzett értékelés eredménye
SKV célok – megfelel a terv az alábbi elvárásoknak?

-2

VKI környezeti célkitűzései

-1

0

1
14/12

A felszíni vizek védelme

2
2
2

A felszín alatti vizek védelme
A védett területek védelme

1

Víztestek erősen módosítottá nyilvánítása estén elvégzendő
teszt
A határidők meghosszabbítása esetén elvégzendő teszt
Kevésbé szigorú célkitűzések meghatározása esetén
elvégzendő teszt
Új, fenntartható emberi tevékenység tervezése esetén
elvégzendő teszt
A VKI integrált megközelítésével és az általános
rendszerszemlélet érvényesítésével kapcsolatos
elvárások vizsgálati szempontjai
A terv belső összhangjának biztosítása
A terv külső összhangjának biztosítása
Rendszerszemlélet érvényesítése
A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések
Mozaikos környezeti alkalmazkodás elősegítése
(stabilitás, sokféleség, interakciók megóvása, társadalmi
folyamatok illesztése)
Környezetterhelés, állapotváltozás, visszahatás az eltartóképességre
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a veszélyek
megelőzése, elkerülése, mérséklése
A környezettudatos, felelős értékrend fejlesztése
A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel
kapcsolatos célkitűzések
Jó kormányzás és irányítás biztosítása
A vízhez és más hozzákapcsolódó természeti erőforrásokhoz
való hozzáférés biztosítása
Szolidaritáson alapuló közös teherviselés

2
2
2
1
6/3
1
1
1
8/4
1
1
1
1
6/3
1
1
1

Az eredményt tekintve látható, hogy három témakörben a terv bizonyos mértékben
továbbtervezésre, kiegészítésre, illetve egyes részeket tekintve továbbgondolásra szorul
(pl. a prioritások alkalmazásának tisztázása, mivel ennek hiányában a több száz
intézkedés szétforgácsolja az erőforrásokat). A hatékony kidolgozás és megvalósítást
intézkedési tervekkel javasoljuk támogatni
A VKI környezeti célkitűzései tekintetében a terv igen jó arányban elfogadható több
szempont esetén indokoltnak tartjuk a terv tartalmát, részcéljait pontosító intézkedések
megvalósítását pl. intézkedési tervek keretében.

Főbb átfogó javaslatok
VGT célrendszere és prioritásaihoz
A VGT célok és prioritások szempontjait és meghatározásának folyamatát közérthetően javasoljuk
összeállítani és hozzáférhetővé tenni a www.vizeink.hu oldalon.
A VGT tervezetében nem jelenik meg, hogy az intézkedések rangsorolása céljából kialakított szempontok
hogyan, mikor és ki által kerülnek alkalmazásra. Ennek rögzítése nélkülözhetetlen a VGT tervezés későbbi
fázisait megelőzően. A prioritások nyilvános és dokumentált megjelenését, következetes szűrőként való
alkalmazását javasoljuk számon kérni a terv elfogadása, és a további részletes tervezési, finanszírozási és
értékelési döntések során. A szempontrendszer alapján szükséges rangsorolni az országos és az
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alegységszintű intézkedéseket is. A rangsorolás idejét, módját és eredményét nyilvánosságra kell hozni és a
rangsorolás szerinti eljárást folyamatosan ellenőrizni, értékelni szükséges, amely eredményét a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé kell tenni. A szempontrendszer megjelenítését a jogszabályi szinten is javasoljuk
közzétenni.
Hiányzó információk biztosítása, amelyek alapján rangsorolást el kellene a 2010-12 közötti időszakban
végezni.
•
•
•
•
•

Jelenleg hiányzik a legtöbb területen a védett területekre vonatkozó VGT keretében vállalt és
teljesítendő mérhető eredményeket hozó célkitűzések. Halaszthatatlan feladat a védett területek
védelmi céljainak és terveinek elkészítése, amely a beavatkozások alapjául szolgálhatnak.
A problémák sürgősségének és jelentőségének meghatározása szükséges a tervezési
folyamatban.
Az adott víztest rendbehozatalának társadalmi hasznosságának meghatározása szükséges.
A víztest ökológiai hálózatban betöltött szerepének, illetve az intézkedés ökológiai rendszerre
gyakorolt hatásának jelentőségének meghatározása szükséges a tervezési folyamatban.
A kiemelten sérülékenynek számító aszályérzékeny és kistérségi élőhely-érzékeny térségekben
lévő víztestek azonosítása a VÁTI előkészítő munkálataira építve szükséges elvégezni a
részletes tervezési szakasz első fázisában.

Döntéshozatal folyamat átláthatóságához
Az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból nem állapítható meg az, hogy hogyan fog történni a
különböző szinteken végzett tervezés összehangolása és a tervek jóváhagyása, valamint az sem, hogy a
számos észrevétel feldolgozása és azok elfogadása, vagy elvetése miként történik majd, mik kerülnek, pl. a
Vízgazdálkodási Tanácsok (VT-k) elé, mit véleményezhetnek, ki dönt arról, hogy a VT-k észrevételei közül mi
kerül be a tervekbe. Javasoljuk a VGT elfogadásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatok
átláthatóságának biztosítása érdekében a döntéshozatal időpontjának, a döntéshozók és a döntés
dokumentumok megnevezését, illesztve tervezési folyamatba, és hozzáférhetővé téve a teljes VGT
készítési folyamattal együtt a www.vizeink.hu oldalon.
A VKI előírásainak betartása és a VGT célravezető megvalósítása érdekében a döntéshozatal átláthatóságát
és az elszámoltathatóságot is biztosítani kell minden szereplő tekintetében.
A magyarországi VGT eredményességét a hazai és az EU tervek és programok mellett jelentősen
befolyásolják a szomszédos országok határ menti, illetve országos vízgazdálkodási tervei. A hazai tervezés
során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezési és a végrehajtási folyamatok kölcsönös figyelembevételére és
összehangolására. Javasoljuk, hogy a szomszédos országokkal történő egyeztetések áttekinthetősége
érdekében egy felelős személy kerüljön kijelölésre, annak érdekében, hogy az egyeztetések eredményei a
hazai VGT-vel összehangolhatóak legyenek. A határ menti, illetve szomszédos országokkal folytatott
egyeztetések kapjanak megfelelő nyilvánosságot és legyen biztosított a társadalmi részvétel, a
tájékozódás, véleményezés lehetősége.
A Duna, a Tisza és a kisebb, határokon átfolyó folyók, a határokon átnyúló állóvizek és felszín alatti vízterek jó
állapotának biztosításához, illetve az érintett védett területeken meghatározott célok elérése érdekében a
vízgyűjtőkön osztozó többi ország által készített vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben tervezett intézkedések
VGT-vel történő összehangolásának, egyeztetésének folyamatát és ütemezését javasoljuk kidolgozni és
bemutatni az érintettek számára és javasoljuk biztosítani az egyeztetésekben való társadalmi részvétel
biztosítását.
A VGT nagyságrendjét és jelentőségét tekintve nem tartjuk megfelelő és célravezető megoldásnak a
miniszteri rendeletben történő kihirdetését. Indokoltnak tartjuk megfelelő szerkezetben magasabb szintű
jogszabályban történő kihirdetésének megfontolását, hasonlóan az Országos Területrendezési Terv
törvényben történő kihirdetéséhez. A minimális elvárás a VGT kormányrendelet keretébe történő elfogadása,
és megfelelő törvényi szinten történő feladat meghatározás beépítése.
Tervezés és végrehajtás és ellenőrzés kereteihez
A VKI célkitűzéseinek elérése érdekében alapvető feltétel az ágazati és területi tervezés és programozási
folyamatok összehangolása, a különböző területek összehangolt tervezési folyamatainak és felelőségi
rendszerének kialakítása, amely eredmény és célorientált (results based planning and management, lásd
kanadai, angol, finn modelleket). A megfelelő tervezési környezet számára a jelenlegi jogrendszer és
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fejlesztési rendszer felülvizsgálata, és a meglévő vívmányok megőrzése mellett a hiányok pótlása és a
tervezésre (ill. a teljes tervi életciklusokra: előkészítés, tervezés, megvalósítás, monitoring, értékelések
visszacsatolása) vonatkozó szabályozás összehangolása, életre hívása.
Az átláthatóság és a döntéshozatal megkönnyítése érdekében valamelyik intézkedés keretében a részletes
intézkedési program kidolgozását kellene feladatként nevesíteni a 2010-12 közötti időszakra
vonatkozóan, amelyet az elfogadásra kerülő jogszabály mellékleteként kerülne kihirdetésre és több
minisztérium és civil, illetve érdekképviseleti szervekkel együttműködésében készülne.
A program kiterjedne a terve, program és projekt felülvizsgálati, szabályozási, finanszírozási, intézményi és
szemléletformálási, képességfejlesztési feladatok ütemezésére, felelősségi körök meghatározására,
döntéshozatali folyamatok és az előrehaladás folyamatos nyomon követésének és az értékelésének módjára.
Indoka: A VGT nem tartalmazza, mivel nem feladata, operatív szinten a megvalósításhoz szükséges
részletezettséggel a feladatok felelőseit, megvalósítás módját, ütemezését.
Szükség van a kormány és a minisztériumok irányítása alá tartozó területeken az átfogó és szakmai
stratégiák egységes keretének (emberközpontú fenntartható jövő közpolitikáját támogató tervezési rendszer
módszertani alapjain nyugvó) kidolgozására, szigorú alkalmazására, figyelmet fordítva a szerepek,
feladatok, felelőségi körök rögzítésére és összehangolására országos, regionális, kistérségi, és helyi
közösségi szinten, Ez a VKI végrehajtásának is alapvető feltétele.
A monitoring adatok elemzése és az állapotértékelés jövőbeli elősegítése érdekében, javasoljuk erősíteni az
összhangot az ágazati, ágazatközi monitoring rendszerek között (pl. mezőgazdaság,
természetvédelem, vízgazdálkodás stb.), annak érdekében, hogy költséghatékonyan előállíthatóan a
megfelelő adatok álljanak rendelkezésre az intézkedések eredményességének értékelése céljából.
Az egyes ágazatok keretében jelenleg is számos adat (kibocsátás, szennyezés), hátér információ (pl.
gazdálkodási, területhasználati tevékenység) gyűjtése folyik, azonban sokszor probléma, hogy a különböző
adatbázisok nem kapcsolhatók össze, együttes elemzésük egyéb (intézményi, módszertani) problémák miatt
nem lehetséges.
A különböző fizikai, kémiai és ökológiai információk mellett az adott víztestet, vízgyűjtőt érintő emberi
tevékenységekről és a végrehajtási folyamatok teljesítéséről is megfelelő adatokat szolgáltató indikátor
és monitoringra rendszerre van szükség.
Felhívjuk a figyelmet a tervezéshez hasonlóan, hogy a monitoringot, a különböző visszacsatolást lehetővé
tevő értékeléseket és a társadalmi részvételt, ne értékeljék alul a végrehajtás során sem, kapjanak megfelelő
súlyt.
Javasoljuk a különböző hatáskörrel és feladatokkal bíró szervezetek vízgazdálkodási feladatainak és
felelősségi körének összehangolását. Javasoljuk továbbá a VGT végrehajtásában érintett intézményrendszer
felkészültségének és a struktúrákban rejlő problémákat, okait és a képességfejlesztés szintjének kiindulási
helyzethez viszonyított javítását (erre indikátorok, mutatók megfogalmazását), illetve a vízgyűjtőgazdálkodással érintettek (különböző ágazati szereplőktől a felhasználóig) környezeti tudatosságának,
rendszerszemléletének jelenlegi szintjének növelését, amely nélkül számos alacsony költségű, azonban nagy
hatású intézkedés nehezen kivitelezhető eredményesen. A tevékenyégség keretében építeni kell a vízügyi és
természetvédelmi képzett, tapasztalt szakembereinek tudására.
A KHV és az SKV mellett rendkívül fontos lenne beépíteni a jogszabályok előzetes hatásvizsgálatának
bevezetését (felélesztését), amelynek háttereként (a korábbi IM-ben) kész útmutatók és képzési anyagok
vannak, illetve ehhez kapcsolódik a környezetvédelmi törvény (43. §) szereplő vizsgálati elemzés is.
Indok: Jogszabályi összehangoltság és megfelelés biztosítása. Pl. a Natura 2000 területeket érintő a
vonatkozó élőhelyvédelmi irányelvben előírt hatásbecslés jelenlegi szabályozásának hatásosságát,
alkalmazhatóságának felülvizsgálata és a VKI szempontokkal történő kiegészítése, összehangolása.
A már megkezdett vagy tervezett projektek és programok (lásd a VGT 9. fejezet mellékleteit) előzetes és
közbülső értékelésnek, felülvizsgálatnak (szennyvízprogram!) kell alávetni, amely a VKI és a vele
összefüggésben lévő Élőhelyvédelmi Irányelv által előírt szempontok érvényesülését ellenőrzi.
További tartalmi részletes javaslatok az SKV-ban és mellékleteiben találhatók.
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Hogyan véleményezhető az SKV jelentés?
(2) Elsősorban a www.vizeink.hu oldalon javasoljuk, hogy véleményezze az SKV
dokumentumokat az átláthatóság és a jól dokumentáltság érdekében
A VÉLEMÉNYEZZE (FÓRUM) rovatban az ORSZÁGO SZINTŰ TERVEZÉS címszóra
kattintva találja meg a korábbi és az aktuális véleményezhető SKV dokumentumokat

•

Az SKV anyagok és jelentések – hasonlóan a VGT társadalmi konzultációs
anyagokhoz, a www.vizeink.hu oldalon kerülnek elhelyezésre, ahol az azokkal
kapcsolatos vélemények megfogalmazására és nyomon követésére van
lehetőség.

(2) Tematikus fórumon való részvétel keretében, amelyeknek időpontjáról a
www.vizeink.hu oldalon lehet tájékozódni, várhatóan szeptember elején kerül sor a
fórumokra az OVGT tervezetének megjelenését követően.
•

A VGT társadalmi partnerségi folyamatában, valamint a különböző
érdekcsoportok és érintettek képviselői számára szervezett tematikus
egyeztetéseken
kerültek
megvitatásra.
(Igazodva
a
tervezéshez
szeptemberben.)

(4) Az országos terv változataihoz készülő SKV jelentések egyrészt az erre a célra
létrehozásra kerülő VGT SKV Tanácsadói Fórum ülésein. Összesen 3 ülésen lásd a
www.vizeink.hu oldalon és a 6. fejezetben bemutatott ütemezést.
(4) Elektronikus postai úton:

zsolt.szilvacsku@respect.hu

(5) Hagyományos postai úton:

Respect Kft. 2000 Szentendre, Rezeda utca 14.
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1. Bevezetés
A fejezet keretében bevezetést nyújtunk a stratégiai környezeti vizsgálat és a vízgyűjtő
gazdálkodás tervezés folyamatába, illetve bemutatjuk, hogy hogyan véleményezhető ezen 2.
SKV jelentés.

1.1. Jelentés célja és tartalma
Az SKV jelentés (továbbiakban: Jelentés) alapvető célja, hogy a tervezési folyamat jelentős
állomásánál az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv (továbbiakban: OVGT) közigazgatási
egyezetésre alkalmas változatának készültét követően bemutassa az SKV értékelési kritériumait,
valamint összefoglalja a legfontosabb értékelési eredményeket és a környezeti, illetve
fenntarthatósági szempontból megfogalmazott javaslatokat a tervezési és a döntéshozatali
folyamatokra és azok tartalmi kérdéseire vonatkozóan. A Jelentésben összefoglalt megállapítások
és javaslatok a 2008.12.22. és 2009. november 30. közötti SKV folyamatban és a 2009. 12.22-ig
elkészült OVGT vizsgálatával kapcsolatban születtek.
A Jelentés célja, hogy a tervezők, döntéshozók és az érintettek számára is felhívja a figyelmet a
környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítésére a döntéshozatalban és a további
intézkedési szakaszokban.
Az OVGT készítésének folyamatához kapcsolódóan 1 db indító, 2 db előzetes és 1 db záró SKV
jelentés készül(t) azzal a céllal, hogy segítse az OVGT készítés, döntéshozatal és véleményezés
folyamatában a környezeti és fenntarthatósági szempontok érvényesítését.
A jelentés az alábbi szerkezetben és tartalommal készült:
1. fejezet: Bevezetést nyújt a stratégiai környezeti vizsgálat és a vízgyűjtő gazdálkodás tervezés
folyamatába, illetve bemutatásra kerül, hogy hogyan véleményezhető ezen SKV jelentés.
2. fejezet: Összefoglalóan bemutatja, hogy az SKV készítése milyen folyamat keretében történik,
és milyen módszertani megközelítést, illetve milyen kritériumokat alkalmaznak a vizsgálat végzői.
3. fejezet: Tartalmazza a SKV tematika véleményezésének összefoglalását, a vizsgált tervezési
dokumentumok áttekintését, valamint a tervezési és döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatos
javaslatok összefoglalását.
4. fejezet: Az országos szintű alaphelyzetre vonatkozó összefoglaló áttekintése mellett ez a fejezet
foglalja össze az OVGT-t valamilyen szempontból érintő terveket, programokat, stratégiákat, illetve
a vizsgálatra javasolt változatok kialakításainak szempontjait.
5. fejezet: Azon környezeti és fenntarthatósági szempontból jelentős hatásoknak és problémáknak
a leírása, amelyek az SKV második szakaszában az OVGT jelenlegi tervezési szakaszához
kapcsolódóan kerültek megfogalmazásra, beleértve a tervezett intézkedéseket, tervváltozatokat,
illetve az egyéb tervek és a készülő OVGT közötti összefüggéseket is.
6. fejezet: Vizsgálati eredmények összefoglalása az OVGT hatásosságára és a negatív hatások
elkerülésére és az intézkedések érvényesítésére, nyomon követésre vonatkozó javaslatok
megfogalmazása. Az SKV szerepének bemutatása az OVGT készítése és későbbi tervezési és
végrehajtási fázisokban.
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1.2. Vízgyűjtőt érintő tervezés és a vízgyűjtő gazdálkodási terv
Az EU Víz Keretirányelv 2000. december 22-én lépett életbe. Röviden összefoglaljuk a VGT és a
VKI-val kapcsolatos legfontosabb információkat a www.euvki.hu honlapon közölt információk
felhasználásával. A VKI hivatalos lapban való közzétételének napja egy olyan egységes vízvédelmi
politika életbe lépését jelentette, amely állam- és országhatárokon túlnyúlva a vízgyűjtőkön való
koordinált vízgazdálkodás megvalósulását segíti elő. A Víz Keretirányelv hozzájárul - az egyre
növekvő Közösségen belül - a vízvédelem harmonizálásához és a vizek terhelésének
csökkentéséhez.
Idézetek a Víz Keretirányelvből:
•
•

"A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek
megfelelően kell óvni, védeni és kezelni..."
"Integrált közösségi víz politikát kell kidolgozni..."

A Víz Keretirányelv különleges jelentősége a vizek védelmének egységes - elsősorban ökológiai szempontok szerinti, következetes végrehajtása. Ezzel összhangban ugyanakkor speciális tényezők
is megjelennek, mint például:
•
•
•
•

következetesen terület-specifikus, vízgyűjtő egységre vonatkozó tényezők,
víztípusok szerinti tényezők,
a káros anyagok vizsgálatának kombinált módszere,
paraméterekkel, illetve paramétercsoportokkal kapcsolatos tényezők.

A Víz Keretirányelv hét meglévő, szektor- és használat-specifikus EU irányelvet helyez hatályon
kívül hét, illetve tizenhárom évvel a hatályba lépése után.
A Víz Keretirányelv végrehajtásától elsősorban egy erőteljesebben ökológiai szemléletű és
egységesebb vízvédelem kialakulását várhatjuk. A megfelelő jogalkalmazás következtében a
magyar vízi, környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokban már meglévő vízgazdálkodási
és vízvédelmi eszközök tovább erősödhetnek. A gazdasági szempontok is másfajta jelentőséget
nyerhetnek. A Víz Keretirányelv előírásai, különösen a vízgyűjtőkön való integrált gazdálkodás
követelménye, jelentősen emelheti a vízvédelem szintjét Magyarországon.
A Víz Keretirányelv hatályba lépésétől jogi és anyagi természetű végrehajtási kötelezettségeket ró a
tagországokra. A Víz Keretirányelvet át kell venni a nemzeti jogrendszerbe, és 15 évvel a
hatálybalépése után el kell érni a vizek és a hozzájuk kapcsolódó vizes élőhelyek jó állapotát
Európában.
Az EK víz politikáját érvényesítő egyik legfontosabb eszköz a Víz Keretirányelv (VKI). Előírásai
szerint a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és
fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése érdekében a VKI 13. cikke előírja,
hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország
területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük.
A hazai jogrendbe illesztést több jogszabály, elsősorban a 314/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a
vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól biztosítja. Ez a kormányrendelet írja elő a VKI 13. és 15.
cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítését 2009. december 22-ig, és az országjelentés
(nemzeti VGT) megküldését, amely az alábbi részfeladatokból áll:
•
•
•

1 db nemzeti VGT elkészítése
4 db rész-vízgyűjtőre VGT elkészítése (Duna, Tisza, Dráva, Balaton)
42 db tervezési alegységre VGT elkészítése
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•

•

Társadalmi vita lebonyolítása a VKI, illetve a magyar jogszabályoknak megfelelően,
valamint a nemzetközi adatszolgáltatási és egyeztetési kötelezettségek teljesítésének
megalapozása
1 db környezeti vizsgálat (SKV) (a tervezési projekt feladatkiírása értelmében) a nemzeti
VGT-re

A projekt során a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően egy nemzeti szintű vízgyűjtőgazdálkodási terv megalkotása a fő cél. Ennek tartalma, főbb témái kötöttek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vízgyűjtő, részvízgyűjtő leírása
Az emberi tevékenység felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt jelentős
terheléseinek és hatásainak összefoglalása
A védett területek térképének elkészítése
A monitoring hálózatok térképének elkészítése
A monitoring hálózatok eredményeinek bemutatása térképi formában
Környezeti célkitűzések listájának elkészítése, valamint meghatározott esetben az eredeti
célkitűzések nem teljesíthetőségének részletezése
Összefoglalás készítése a vízhasználatok gazdasági elemzéséről
A környezeti célkitűzések teljesítését célzó intézkedési program elkészítése
(alapintézkedések, esetenként kiegészítő intézkedések)
A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció lefolytatása
Egyéb ide vonatkozó programok, tervek jegyzékének összeállítása, azok összefoglalása

Az ország területét szakmai szempontok alapján kisebb részegységekre bontva az egyes tervezési
alegységekre külön-külön terv készül. A tervek szerint a 42 alegységre készült terv megállapításai,
és elemzései alapján készül el 4 részvízgyűjtőre (Duna-, Tisza, Dráva-, Balaton) VGT, míg a
nemzeti szintű dokumentum ezek összefoglalása.
A VGT tervezés alapvető kiindulási pontjai a hazai vízgazdálkodás országos jelentőségű kérdései 2,
amelyek az alábbi témakörökben kerültek meghatározásra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szerves anyagok és tápanyagok által okozott szennyezések
Vízfolyások szerves anyag és tápanyag-szennyezése települési szennyvízbevezetésekből
Szennyezés diffúz forrásokból, a mezőgazdaságból és a települések területéről
Állóvizek eutrofizálódása
A használt termálvizek által okozott szennyezések
Szennyezés veszélyes anyagokkal
Hidromorfológiai változások
A vízfolyás és az élőhelyek folytonosságának megszakítása
A vizes élőhelyek és árterek elvágása a folyótól az árvízvédelmi művekkel és
beavatkozásokkal
A vizes élőhelyek állapotának romlása a belvízvédelmi tevékenység során
Vízfolyások vízjárásában bekövetkező változások
Tavak, holtágak állapotérzékenysége
Tervezett infrastrukturális projektek által okozott hidromorfológiai változások
Felszín alatti vizek mennyiségi változásai
Ivóvíz előállítására használt felszínalatti vizek nem megfelelő minősége
Felszín alatti vizek szennyezése
Más országokban végzett tevékenységek által is befolyásolt víztestek nem megfelelő
állapota
Világméretű akciókkal befolyásolható jelentős vízmennyiségi változások

2

Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről, Készítették: a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság megbízásából, dr. Ijjas István és szerzőtársai, Budapest, 2008. november 28.
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A VGT tervezés során a tervezett intézkedések a következő témakörökben kerülnek kialakításra:
8.1. Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését célzó intézkedések
8.1.1 Mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezések csökkentése
TA1-3sz: Tápanyag- és szervesanyag terhelések csökkentését szolgáló művelési mód és ág
váltás ösztönzése
TA4sz: Jó csapadékvíz gazdálkodás elérése
TA5sz: Az elvezetett belvizek helyben történő kezelésének, visszatartásának növelése
TA7sz: Állattartó telepekről származó terhelések csökkentése
8.1.2 Településekről összegyűjtött kommunális szennyvizek kezelése
SZ1-3sz: A szennyvizek környezeti célkitűzéseket biztosító kezelése
SZ4-Sz Az illegális kommunális szennyvízbevezetések ellenőrzésének fokozása
CS1-2sz: A szennyvízelhelyezés megoldásának biztosítása
CS3sz: A meglévő csatornahálózatok kihasználtságának növelése
CS4sz: A megfelelő szennyvízkezelési rendszerek hossztávú, biztonságos fenntartása
CS5sz: A keletkező szennyvíziszapok ártalommentes kezelésének biztosítása
8.1.3 Ipari forrásból származó közvetlen szennyezések
PT1-3sz: Ipari forrásból származó közvetlen szennyezések csökkentése a környezeti
célkitűzések eléréséhez
8.1.4 Településekről származó egyéb szennyezésekkel kapcsolatos intézkedések
TE1sz: A kommunális hulladékok megfelelő kezelése a felszín alatti vizek védelme
érdekében
TE2sz: Ökológiai és vízminőségvédelmi szempontú belterületi csapadékvíz-gazdálkodás
kialakítása
TE3sz: Belterületről származó felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése
8.1.5 Tározók, halastavak üzemeltetése és a vízminőséget javító intézkedések, az alvíz ökológiai és
vízminőségi szempontjainak figyelembe vételével
FIsz: Jó halászati és horgászati gyakorlat kialakítása és elterjesztése
8.2 Egyéb szennyezések csökkentését célzó intézkedések
8.2.1 Veszélyes anyagok szennyezésének megelőzése, illetve a szennyezések kárelhárítása
KA1sz: A hátrahagyott, felhalmozódott környezeti szennyezések felszámolása
KÁ2-3sz: Veszélyes anyagok okozta szennyezések megelőzése kizárása, illetve a
szennyezések kárelhárítása
KÁ4sz: Szakszerű kútkiképzés, és jó állapotú kutak általánossá tétele
KÁ5sz: Utakról, vasutakról elfolyó vizek megfelelő kezelése
8.2.2 A használt termálvizek felszíni vizekbe történő elhelyezését szabályozó intézkedések
PT2sz: A használt termálvizek felszíni vizekbe való bevezetésének korlátozása, jó
gyakorlatának elterjesztése
8.3. Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések
8.3.1 Vízfolyások és állóvizek medrét érintő intézkedések
HMsz: Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotának javítása
8.3.2 .Vízfolyások árterére vagy hullámterére, valamint az állóvizek parti sávjára vonatkozó
intézkedések
HA1-3sz: Ártér rehabilitáció, partmenti vízvédelmi zóna kialakítása Ez miért nem
tápanyagcsökkentést célzó intézkedés?
8.3.4 Egyedi intézkedések vízfolyásokon és állóvizekben (gátak, duzzasztás, hajózás hatásainak
csökkentése)
DU1-4sz: A hosszirányú átjárhatóság biztosítása, valamint az alvízi szempontok
figyelembevétele a vízfolyások medrét érintő létesítmények üzemeltetésével.
KKsz: Vízi utak ökológiai szempontú kialakítása és működtetése
8.4 Fenntartható vízhasználatok megvalósítása, a vizek mennyiségi állapotának javítása
8.4.1 Fenntartható vízhasználatok megvalósítása
FE1-2sz: Fenntartható vízhasználatok megvalósítása a felszíni és felszín alatti vizekre
vonatkozóan
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FE3sz. A hatósági ellenőrzés fokozása az engedély nélküli vízkivételek megszüntetése
érdekében
FE4sz: Termálvizek fenntartható használata
8.4.2 Aszályok hatásának mérséklése
TA6sz: Az aszályok hatásának mérséklése
8.5. Megfelelő ivóvízminőséget biztosító intézkedések
8.5.1 Ivóvízminőség-javító program
IV1sz: Ivóvízminőség-javítása az előírásoknak megfelelő állapotra
8.5.2 Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása
IV2-3sz: Ivóvízbázisok védelmének megteremtése, az ellátásbiztonság növelése
8.6 Vizes élőhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi intézkedések
8.6.1 Vizes élőhelyekre és védett természeti területekre vonatkozó intézkedések
VT1-3sz: Vizes élőhelyekre és védett természeti területekre vonatkozó intézkedések
VT4-6sz: Állóvizek, holtmedrek, mélyárterek vízszintszabályozására, vízpótlására vonatkozó
intézkedések
8.6.2 „Halas” vizekre vonatkozó intézkedések
8.6.3 Természetes fürdővizekre vonatkozó speciális intézkedések
8.7. Átfogó intézkedések a vízi környezeti problémák megoldására
8.7.1. Jogalkotási és egyéb végrehajtási feladatok
8.7.2. Igazgatási eszközök fejlesztése
8.7.3. Hatósági és igazgatási munka erősítése
8.7.4. Monitoring és információs rendszerek fejlesztése
8.7.5. Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések
8.7.6. Pénzügyi ösztönzők (támogatások) alkalmazása
8.7.7. Képességfejlesztés, szemléletformálás
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1.3. Stratégiai környezeti vizsgálat
A Vízkeret Irányelvben elvárt tervezéshez kapcsolódóan az Európai Unió előírja a tervezési
dokumentumok stratégiai környezeti vizsgálatát. Az SKV célja, hogy a környezeti szakértők és az
érintettek véleményének az előkészítés és tervezés folyamatába való integrálásának segítségével
javítsa a tervezési dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú
konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív
környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében.
A stratégiai környezeti vizsgálat céljai:
Cél a VGT-hez kapcsolódó lehetséges környezeti, fenntarthatósági konfliktusok létének és
mértékének azonosítása és ezeknek amennyire lehetséges feloldása. Cél egy környezeti és
fenntarthatósági szempontból is elfogadható kompromisszumokat tartalmazó terv.
A döntéshozatal hatékonyabbá, átláthatóbbá tétele, felelősségének erősítése a környezeti és
fenntarthatósági szempontok megjelenítésével
▫
▫
▫

Nagyfokú integráltság a döntéshozatalba (a döntéshozatal nyitottságától függően!)
Kapcsolódás a tervezői döntésekhez
Kapcsolódás a terv elfogadási folyamatának döntéseihez (VKKI, RVT, OVT, KvVM,
OKT) a döntések, tervek minőségének javítása

A VGT tervezéséhez és elfogadásához kapcsolódó SKV sajátossága, hogy egy alapvető környezeti
erőforráshoz kapcsolódó környezeti rendszer a víz minőségének és közvetetten a vízhez
kapcsolódó környezeti rendszerek (élőhelyek, táj, kulturális értékek, épített környezet) állapotának
javítását célozza, ebből következően az SKV egyik lényeges feladata, hogy a VKI keretében előírt
környezeti célok megvalósítását elősegítő és hátráltató tényezőket is vizsgálja.
Indokoltság
(1)
(2)

A (stratégiai) környezeti vizsgálat készítését a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet írja elő a VGT
tekintetében.
Egyre erősödő elvárás a társadalom részéről a környezeti és fenntarthatósági szempontok
megfelelő figyelembevétele a döntéshozatali folyamatokban annak érdekében, hogy
társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is körültekintő döntéssel fenntartható
módon kezeljük, fejleszthessük a tájat és a természeti erőforrásainkat, mint amilyen a víz és
a ráépülő ökoszisztémák.

SKV hozzáadott értéke az OVGT folyamatához és tartalmához:
(1) Hozzájárul a VGT tartalmának javulásához.
(2) Hozzájárul a VGT-hez kapcsolódó döntési folyamatok javulásához.
(3) AZ SKV tágabban tekint a terv által érintett témakörökre (nem köti az intézményrendszer és
eszköztár) ezért, (néhány VKI által a VGT számára is előírt példán érzékeltetve):
• segít érvényesíteni a VGT és VKI céljainak integrálását a nemzeti stratégiákba, tervekbe
és a különböző szintű regionális térségi tervekbe, programokba,
• hozzájárul egy egységes, integrált, költséghatékony, nyilvános, átlátható monitoring és
értékelési rendszer kialakításához.
(4) Az SKV rendszerszemléleti megközelítésével elősegíti az integrált, rendszerszemléletű
(holisztikus) vízgazdálkodási tapasztalatokhoz, felhalmozott tudásbázishoz illeszkedve a VGT
keretében tervezett intézkedések együtthatásának értékelését, figyelembe véve más ágazatok
meghatározó intézkedéseit, intézményi kereteit.
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Kapcsolat a vízgyűjtő gazdálkodási tervezési (VGT) és a stratégiai környezeti
vizsgálat (SKV) folyamat között
Tervezési folyamat és előkészítése

SKV folyamata

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtása
szempontjából hatáskörrel rendelkező
közigazgatási szervek kijelölése (2003.12.)
A víztestek kijelölése, referenciaállapotok
meghatározása, a víztestek állapotának
jellemzése és a vízhasználatok általános
gazdasági elemzése (2004.12.)
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és
munkaprogramja 2006-2009 vitaanyag vitája és
véglegesítése (2006.12-2007.12.)
A monitoring hálózat terve és üzembe
helyezése (2006.12.)

Tematika kialakítása és
véleményezése (2009.02-06.)

Tervezési és döntéshozatali folyamat
vizsgálata (2009.02-10.)
Az egyes tervezési szakaszokban a
tervváltozatok, munkaanyagok és
folyamatok vizsgálata (2009.02-11.)

Jelentős vízgazdálkodási kérdések
meghatározása, vitája és véglegesítése
(2007.12-2008.11.)

Javaslatok megfogalmazása a tervezők
és a döntéshozók felé, konzultációk
(2009.02-11.)

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése
2008.12.01 és 2009.12.22 között
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv előzetes, háttér- és
konzultációs anyagok közzététele 2008.12.22
és (várhatóan) 2009.08.30. között
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez kapcsolódó
véleményezés és konzultációk (PP) 2008.12.22.
és (várhatóan) 2009.09.15.
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek első
változatának nyilvánosságra hozása és
véleményezése (2009.09.15.)
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv véglegesítése és
elfogadása 2010.03.30-ig

Intézkedési program kidolgozása és a végrehajtás
megkezdése 2012-ig
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv és az intézkedési
program értékelése, felülvizsgálata és korszerűsítése
2015.12.22-ig és azt követően 6 évente
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SKV indító jelentés elkészítése és
véleményezése (2008.12.22.)
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Az egyes tervezési szakaszok SKV
folyamatának és javaslatainak
jelentések keretében való bemutatása
és véleményezése a VIZEINK.HU
oldalon illetve országos és
részvízgyűjtő fórumok keretében
(2008.12.22-2009.12.22.)

A jelentésekre vonatkozó észrevételek
feldolgozása (2008.12.22-2010.03.15.)
A tervezési folyamat végén
zárójelentés készítése (2010.03.15.)

A megvalósítási szakaszban az SKV
javaslatainak figyelembevétele (alacsonyabb
szintű döntések, tervek, SKV-k és KHV-k
esetében) 2010-2015 között
Az újabb tervezési szakaszt megelőzően az elmúlt
időszakra vonatkozó visszatekintő értékelések és
az új SKV-k során a jelenlegi SKV javaslatainak
figyelembevétele (2015.12.22-ig és azt követően 6
évente)
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1.4. Hogyan véleményezhető az SKV jelentés?
A 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet (Rendelet) előírásai szerint a stratégiai környezeti vizsgálat
folyamata során több lépésben szükséges egyeztetéseket végezni. A rendeletben foglaltak és a
nemzetközi gyakorlat értelmezése szerint, az SKV-ban a partnerség építés, a konzultációs és
egyezetési folyamatok kezelésének több szintjét is kialakítottuk, az alábbiak szerint:

Hogyan véleményezhető az SKV jelentés?
(1) Elsősorban a www.vizeink.hu oldalon javasoljuk, hogy véleményezze az SKV
dokumentumokat az átláthatóság és a jól dokumentáltság érdekében
A VÉLEMÉNYEZZE (FÓRUM) rovatban az ORSZÁGO SZINTŰ TERVEZÉS címszóra
kattintva találja meg az korábbi és az aktuális véleményezhető SKV dokumentumokat

•

Az SKV anyagok és jelentések - hasonlóan a VGT társadalmi konzultációs
anyagokhoz, a www.vizeink.hu oldalon kerülnek elhelyezésre, ahol az azokkal
kapcsolatos vélemények megfogalmazására és nyomon követésére van
lehetőség.

(2) Tematikus fórumon való részvétel keretében, amelyeknek időpontjáról a
www.vizeink.hu oldalon lehet tájékozódni, várhatóan szeptember elején kerül sor a
fórumokra az OVGT tervezetének megjelenését követően.
•

A VGT társadalmi partnerségi folyamatában, valamint a különböző
érdekcsoportok és érintettek képviselői számára szervezett tematikus
egyeztetéseken kerültek megvitatásra. (Igazodva a tervezéshez 2009
szeptemberében.)

(3) Az országos terv változataihoz készülő SKV jelentések egyrészt az erre a célra
létrehozásra kerülő VGT SKV Tanácsadói Fórum ülésein. Összesen 3 ülésen lásd a
www.vizeink.hu oldalon és a 6. fejezetben bemutatott ütemezést.
(4) Elektronikus postai úton:

zsolt.szilvacsku@respect.hu

(5) Hagyományos postai úton:

Respect Kft. 2000 Szentendre, Rezeda utca 14.
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2. Vizsgálati módszer
A fejezet összefoglalóan bemutatja, hogy az SKV készítése milyen folyamat
keretében történik, és milyen módszertani megközelítést, illetve milyen kritériumokat
alkalmaznak a vizsgálat végzői.

2.1. Módszertani megközelítés alapjai
A program környezeti vizsgálata során a fenntarthatóság megfelelő súlyú figyelembevételére
törekedtünk. Az általunk alkalmazott módszertani megközelítés alapjai a hazai SKV készítés
gyakorlatára és a VKI és szakmai útmutatók előírásaira épülnek.
Mielőtt azonban a vizsgálati szempontrendszer rövid bemutatására térnénk rá, a fenntartható
fejlődés értelmezését foglaljuk össze néhány gondolatban. Azért tartjuk ezt fontosnak itt megtenni,
mivel különösen a hazai, de a nemzetközi tervezési és döntéshozatali gyakorlatban sem kialakult és
egyértelmű a fenntarthatóság gyakorlatorientált értelmezése. Hozzá kívánunk járulni, ebben a
munkában is, a hazai közmegegyezésen alapuló, áttekinthető, érthető szempontrendszer
megfogalmazásához és alkalmazásához, amely a tervezőknek és döntéshozóknak is segítségére
lehet.
A VKI és szakmai útmutatói egyrészt környezeti célokat fogalmaznak meg, másrészt kötelező
teszteket írnak elő a vizek ökológiai szempontból történő jó állapotba helyezését biztosító, és a
vizek állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tervekben szereplő intézkedések értékelésére
vonatkozóan.
A most folyó tervezésben egyszerre folyik a beavatkozások tervezése és a tervezéshez kapcsolódó
stratégiai környezeti vizsgálat (SKV). A már megtervezett beavatkozásoknak a korábbi tervekben
nem végezték el a VKI szerinti ellenőrzését. A teszteket most kell elvégezni. A tesztek elvégzése a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés feladata, azonban az SKV, egyik oldalról abban tud hozzájárulni a
folyamathoz, hogy szempontrendszerébe beépíti és ellenőrzi a tesztek elvégzésének tényét, a
tesztek eredményeinek megjelenését, beépülését, átláthatóságát a döntéshozatali folyamatba.
Az SKV másik szerepe a VKI-ben megfogalmazott és azokhoz kapcsolódó környezeti célkitűzések
érvényesítésének értékelése, javaslatok megfogalmazása a célok elérése érdekében.

2.1.1. A fenntartható fejlődés célrendszere
A fenntartható fejlődés célja, hogy a fejlődés oly módon valósuljon meg, hogy a környezeti,
kulturális és természeti értékek védelme mellett biztosítsa a lakosság életminőségének fenntartását
és javítását, az életminőség javulását eszközként szolgáló gazdaság számára alapot biztosító
természeti és kulturális erőforrások harmonikus és kíméletes igénybevételét, figyelembe véve a
régiók sajátos adottságait, hagyományait, azokat helyben értékké alakítva.
A fenntartható fejlődés fogalmát a Bruntland-jelentés (Our common future, 1987) alapján
kiegészítve fogalmazzuk meg, amely szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely a jelen
generációk mértéktartó igényeit úgy elégíti ki, hogy közben nem teszi lehetetlenné/megőrzi a jövő
generációk teljes értékű élethez szükséges lehetőségeit. Némiképp átfogalmazva ez azt jelenti,
hogy leszármazottainknak is lehetővé tesszük a jól-létben 3 való életet.
3

A jól-lét fogalmát a jóléttől az különbözteti meg, hogy míg a jólétet általában az anyagi jólétre értjük (GDP/fő), illetve
némely alternatív fejlődési mutató esetén (ISEW, HDI, GPI) ennél valamivel szélesebb kört igyekszünk ennek
kifejezésére beépíteni, addig a jól-lét sokkal tágabb fogalom, minden olyan területet felölel, amely az emberek valóságos
helyzetét, jól-létét befolyásolja, gondolunk például a környezet állapotára, egészség (az ember testi-lelki egészét tekintve,
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A fenntartható fejlődés középpontjába a társadalmi fejlődést helyezzük, amelynek keretéül
szolgál a természeti és mesterségesen alakított környezet, illetve a fejlődést segítő eszközként
határozzuk meg a gazdaság szerepét. Ebben a megközelítésben a fejlődés célja: a társadalmat alkotó
személyek és közösségeik (a családtól a szakmai és civil szerveződésekig) egzisztenciális
kibontakozásának (teljes értékű élet lehetőségének) biztosítása, amelyhez a közös értékek mentén
elkötelezettek, felelősségvállalók, a tudás és a kultúra javait gyarapítók, azokban egymást segítve,
támogatva részesülő, a kihívásoknak, megpróbáltatásoknak megfelelni képes, jó megküzdő,
regenerációs és teherbíró készségekkel és képességekkel rendelkezzenek.
A környezeti keretek tekintetében három alapvető feltételnek kell megfelelnie a fenntartható
fejlődésnek: (1) a környezeti elemek és rendszerek terhelhető-képességét meg nem haladó,
regenerációs képességét nem veszélyeztető használata, hasznosítása (2) a környezeti erőforrások
értékek fenntartása, megőrzése, (3) Az anyagfelhasználás és anyagkibocsátás mérséklése a
terhelhetőség folyamatos nyomon követésével.
A gazdaság, mint eszköz fenntartható fejlődés értelmében a társadalmi fejlődést szolgáló célok
mentén, racionális (pl. hosszabb távon működőképes) keretek között biztosítja a stabilitás és
kiegyensúlyozottság felé törekvő gazdálkodást a rendelkezésre álló technikai eszközökkel és
környezeti, emberi és tőke jellegű erőforrásokkal, elősegítve, hogy a helyi kis és közepes méretű
gazdálkodási egységek jó stabilitással és fejlődő alkalmazkodó képességgel rendelkezzenek.

2.1.2. Fenntarthatóság és a vízgyűjtő-gazdálkodás, illetve a vízgyűjtőgazdálkodási terv
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv főként azzal szolgálja a fenntarthatóságot, hogy minőségileg és
mennyiségileg védi a vízkészleteket a jövő nemzedékei számára. A fenntarthatóság érvényesítése
szempontjából jelentős mérföldkőnek tekinthető a VKI által előírt vízgyűjtő szemléletű tervezés és
végrehajtás érvényesítése.
A vízgyűjtő szemlélet és a VKI megelőzésre épülő, védelmi és rehabilitációs céljainak, elvárásainak
terjedése elősegítheti a megfelelő környezethasználat kialakítását egy jól lehatárolható térségi
keretben. A VKI előírásainak érvényesítésével a helyi/térségi környezeti és társadalmi feltételekhez
igazodó, sokszínű (több lábon álló), hosszútávon is stabil víz-, terület- és mezőgazdálkodás
alakítható ki (pl. a Tisza mentén). Hazánkban kiemelt jelentősége van a vízgyűjtő szemlélet, a VKI
védelmi céljainak és integrációra ösztönzésének, mivel hazánkban még fellelhetők az a tudásbázis
(szerves kultúra alapismeretei), amely a vízgyűjtőkön a környezeti alkalmazkodásnak köszönhetően
alakult ki. A legtöbb helyen a vízzel összefüggő helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományok felélesztésére újformáinak megtalálására van lehetőség, amelyek a táj eltartó
képességéhez alkalmazkodtak, alkalmazkodnak (pl. Tisza vidéke). A VKI keretében készülő
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek hosszútávon jó alapot kínálhatnak a fenntartható, valóban integrált
térségi tervezés számára.
A vízgyűjtő-gazdálkodás jelenlegi VKI által előírt megközelítéséhez, és a tervek és programok
környezeti vizsgálatának követelményeihez igazodva, azt némileg kiegészítve az SKV vizsgálati
szempontjait a következő pontban mutatjuk be.

2.2. Vizsgálati szempontok

lásd WHO), a társadalmi egyenlőségre/egyenlőtlenségre, a biztonságra, az emberhez méltó élethez való jog
érvényesülésére, a demokrácia meglétére stb., röviden összefoglalva a teljes értékű élet, az egzisztenciális
kibontakozás lehetőségének biztosítására.
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A következő pontokban bemutatjuk azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek a VGT stratégiai
környezeti vizsgálatának alapját képezik.
A vizsgálat szempontrendszerének megállapítása többek között az alábbi dokumentumok alapján
történt.











2000/60/EK az Európai Unió Víz Keretirányelve
2/2005 (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
Strategic Environmental Assessment of the draft Scotland River Basin Management Plan:
Environmanetal Report, January 2009
Environmanetal Report, Strategic Environmental Assessment of the Draft River Basin
Management Plan for the Thames river basin district, 22nd December 2008.
Climate Change and the EU Water Policy, Including Climate Change in River Basin
Planning, Support to the CIS working group on Climate change and Water, December 2007
Az Európai Unió fenntartható fejlődésre vonatkozó megújított stratégiája (2006)
A Fenntartható Fejlődés Stratégia Műhelymunkáinak Összefoglalója, 2005 Fenntartható
Fejlődés Stratégia
Gyulai Iván, Egyes tervek és programok környezeti vizsgálatának fenntarthatósági
szempontjai, 2007 (Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítván)
Respect Kft. munkatársai és szakmai partnerei által kialakított fenntarthatósági
szempontrendszer (lásd. a 2.1. pontban említett vizsgálatokat)
További olyan alapelvek, amelyek a fejlett világ környezetvédelmi gyakorlatában
meghonosodtak, mint például: jó kormányzás, a felelősség, az átláthatóság biztosítása a
tervezés, döntéshozatal, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés területén,
kiszámíthatóság a finanszírozásban és a szabályozásban, számon kérhetőség, világos
célok és mérhető teljesítmények, partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás.

A fentiek alapján négy szempontcsoportot alakítottunk ki, amelyek a következők:
Környezeti szempontok
1. VKI környezeti célkitűzéseinek vizsgálati szempontjai
2. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati szempontjai
A környezeti szempontokat kiegészítő fenntarthatósági szempontok
3. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések
vizsgálati szempontjai
4. A VKI integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével
kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
A következő pontokban foglaljuk össze a vizsgálati szempontrendszer – vizsgálat során alkalmazott
– elveit és szempontjait.

2.2.1. Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseinek vizsgálati szempontjai
Ebben a szempontcsoportban a Víz Keretirányelvben szereplő környezeti célkitűzések
megvalósításának értékelési szempontjait foglaltuk össze, amelyek teljesítése környezeti
szempontból alapvető jelentőségű a vízgyűjtő-gazdálkodási terv hatásossága szempontjából. Ez az
SKV szempontcsoport vonatkozik a vízre gyakorolt hatásokra, mint a VKI által célzott fő természeti
erőforrásra.
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SKV célok – megfelel a terv az
alábbi elvárásoknak?
A felszíni vizek védelme

A felszín alatti vizek védelme

A védett területek védelme

Az SKV keretében vizsgált a VKI
által előírt 4 teszt témakörei
•

•
•

•

VKI 4. cikk (3) bekezdés:
Víztestek erősen módosítottá
nyilvánítása estén elvégzendő
teszt
VKI 4. cikk (4) bekezdés: A
határidők meghosszabbítása
esetén elvégzendő teszt
VKI 4. cikk (5) bekezdés:
Kevésbé szigorú célkitűzések
meghatározása esetén
elvégzendő teszt
VKI 4. cikk (7.) bekezdés: Új,
fenntartható emberi tevékenység
tervezése esetén elvégzendő
teszt

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett
intézkedés…?)
1. Foglalkozik-e a terv az összes felszíni vizek állapotromlásának
megállításával?
2. Foglalkozik-e a terv az összes felszíni vizek védelmével,
javításával és helyreállításával?
3. Foglalkozik-e a terv az összes mesterséges és jelentősen
módosított víztest védelmével, javításával a jó ökológiai
potenciál és kémiai állapot elérése érdekében?
4. Vannak-e intézkedések az elsőbbségi veszélyes anyagok
kibocsátásának, bevezetésének és veszteségeinek
megszüntetésére vagy kiiktatására?
1. Foglalkozik-e a terv a szennyező anyagok felszín alatti vizekbe
történő bevezetésének megelőzésével vagy korlátozásával és
a felszín alatti vizek állapotromlásának megakadályozásával?
2. Foglalkozik-e a terv a felszín alatti vizek védelmével,
javításával és helyreállításával, a kitermelés és az utánpótlódás
közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges teendőkkel?
3. Foglalkozik-e a terv az emberi tevékenységből származó
bármely szennyező anyag-koncentráció emelkedésének
visszafordításával és a felszín alatti vizek szennyezettségének
csökkentésével?
1. Feltárja-e a terv a védett területekre vonatkozó célokat?
2. Meghatározták-e, hogy mely védett területek, élőhelyek
kötődnek erősen a megfelelő vízellátáshoz, mely élőhelyek
számára lényegi meghatározó ökológiai tényező a víz, és a
hozzájuk kapcsolódó védelmi célokat?
2. Foglalkozik-e a terv azoknak az intézkedéseknek a
meghatározásával, amelyek biztosítják a védett területekre
vonatkozón célok elérését, amelyek alapján a területeket
kijelölték.
1. Vizsgálták-e a tesztek elvégzésének szükségességét, szükség
esetén elvégezték-e a teszteket?
2. A tesztekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményei hogyan
jelennek meg a tervezési folyamatban, hogyan épülnek be a
tervezésbe?
3. A tesztekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményei hogyan
jelennek meg a tervezési folyamatban, hogyan épülnek be az
érintettekkel, szakmai közösségekkel folytatott konzultációs
folyamatba?
4. A tesztekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményei hogyan
jelennek meg a tervezési folyamatban, hogyan épülnek be a
döntéshozatali folyamatba?
5. A kivételes célok elfogadása jelentősen veszélyezteti-e a vizek
és a hozzájuk kapcsolódó természeti erőforrások állapotát,
ökoszisztéma szolgáltatásait, azok javítását, fejlesztését?

2.2.2. A VKI integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet
érvényesítésével kapcsolatos elvárások vizsgálati szempontjai
A Víz Keretirányelv által előírt víz-gyűjtőgazdálkodási terv (VGT) készítése és végrehajtása során
alapvető elvárás a vízgyűjtőszintű megközelítés és bizonyos fokú integrált szemlélet alkalmazása.
Az integrált megközelítés a VGT esetében a vízügyi ágazaton belüli egyéb tervek és programok (pl.
ivóvíz vagy szennyvízprogramok), illetve más ágazatok terveinek, programjainak, stratégiájának és
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politikájának összehangolását jelenti a vizek minőségi és mennyiségi védelme érdekében a VKI
előírásainak figyelembevételével. A különböző tervek és programok összehangolása és
koordinálása nélkül nem érhetők el a VKI által elvárt célok. A VKI által elvárt VGT jelentős lépés
az integrált térségi, regionális vízgyűjtőszintű tervezés felé, amely együttesen kezeli a különböző
ágazatok intézkedéseit. Az ENSZ megrendelésére készült Millennium Ecossystem Assessment 4
által felvázolt irányítási és tervezési modellek közül integrált térségi, regionális vízgyűjtőszintű
tervezés bizonyult a leghatásosabbnak az ökoszisztéma szolgáltatások hosszú távú megőrzése,
kezelése és a fenntarthatóság biztosítása szempontjából.
Az alábbi szempontok a VGT integrált és rendszerszemléletű megközelítésének értékeléséhez
nyújtanak keretet.
SKV célok – megfelel a
terv az alábbi
elvárásoknak?
1. A terv belső
összhangjának
biztosítása
Elvárás: A tervben feltárt
probléma kezelésére olyan
választ, célt és eszközt kell
találni, amely úgy képes az
adott problémát kezelni,
hogy ne legyen ellentétes
hatású más célkitűzések
teljesülésével.

2. A terv külső
összhangjának
biztosítása
Elvárás: A terv kezelje egy
rendszerben a fejlesztés
és a környezet ügyét, azaz
teremtsen összhangot, a
fejlesztést meghatározó,
más ágazati programokkal.

3. Rendszerszemlélet
érvényesítése
Elvárás: A negatív és
pozitív visszacsatolási
folyamatok és
beavatkozási pontok
azonosítása, és a
legcélravezetőbb
4

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett intézkedés…?)
1. Van-e a tervben ok-okozati elemzés, un. probléma-fa vagy problémaháló, s erre
választ adó célfa?
2. Feltárta-e a terv a problémahálóhoz tartozó ismeret és készség-struktúrát,
meghatározta-e az ismereti és készség hiányokat, vagy csak a meglévő
ismeretekre, információkra épít?
3. Meghatározza-e a feltárt problémák jelentőségének rangsorát?
4. Meghatároz-e, ha igen áttekinthető szempontok alapján prioritásokat az
intézkedések tekintetében?
4. Vizsgálta-e az ésszerűen kialakítható változatok körét?
5. Az okok és célok összhangban vannak-e, van-e minden feltárt jelentős
vízgazdálkodási problémára válasz?
6. A célok és eszközök összhangban vannak-e, az eszközök elvezetnek-e célok
megvalósulásához, a jelzett problémák megoldásához?
7. A terv/program által tervezett célok /eszközök /generált projektek erősítik, vagy
gyengítik egymást?
8. A terv a társadalmi és környezeti problémák létrejöttének megelőzését, vagy a
problémák kezelését részesíti előnyben?
9. A terv által javasolt megoldások mennyiben vonatkoznak az okokra, és
mennyiben az okozatokra?
10. A tervezett intézkedések hatásainak és más kacsolódó tervekben foglalt
intézkedések hatásainak vizsgálata
1. Kihat-e a terv más ágazati tervekre?
2. Gyakorol-e hatást más ágazati tervek fenntarthatósági és környezeti tartalmára,
kapcsolatrendszerére?
3. Figyelembe veszi-e a terv más tervek, programok pozitív és negatív hatásait,
együtthatásait?
3. Figyelembe vette-e a terv tervezési területének külső kapcsolatait, s az azok
gyakorolt hatásait?
4. Okoznak-e területi átterheléseket a tervezett intézkedések?
5. Figyelembe veszi-e a terv a szomszédos országok vízgyűjtő-gazdálkodási terveit,
foglalkozik-e a tervek összehangolásával?
8. Tartalmaz-e a terv olyan intézkedést, amelynek során, a szektorokon túlmutató
intézményrendszert hoz létre, azaz vannak-e a tervnek új javaslatai a megelőző,
ágazati intézkedések szabályozók és intézmények leváltására?
1. Vizsgálja-e a terv a meglévő gazdasági-társadalmi-környezeti folyamatok
összekapcsoltságát?
2. Azonosítja-e a terv a különböző típusú negatív és pozitív visszacsatolási köröket,
rendszerdinamikai archetípusokat, beavatkozási pontokat a megfelelő
intézkedések kiválasztása érdekében?
3. Foglalkozik-e a terv az öngerjesztő, kedvezőtlen folyamatok (pozitív körök)
elkerülésével?
4. A folyamatok összekapcsoltsága csökkenti-e a keletkező hulladékok, szennyvíz,

Lásd: www.millenniumassessment.org

Respect Kft.
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intézkedések kiválasztása.
Elérhetetlen célok és
felesleges finanszírozás
elkerülése.

szennyezés mennyiségét?

2.2.3. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések vizsgálati
szempontjai
A SKV szabályozásáról szóló jogszabályok szűken értelmezett környezeti értékelési szempontjait
foglaltuk össze és egészítettük ki az alábbi szempontcsoportban, figyelembe véve, hogy a VKI
vízzel kapcsolatos környezeti célkitűzéseit a 2.2.1. szempontcsoport szerint vizsgáljuk.
SKV célok – megfelel a
terv az alábbi
elvárásoknak?
1. Mozaikos környezeti
alkalmazkodás
elősegítése
Elvárás: A környezeti
rendszerek adottságainak
megfelelő, a környezeti
adottságokhoz illeszkedő
hasznosítás. A sokféleség
megőrzése, sokféleségre
épülő rendszer stabilitási
szempontjainak kielégítése.

Respect Kft.

Értékelési szempontok – a tervezett intézkedések…?)
Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése
1. Az intézkedések tervezése során mennyiben vették figyelembe a helyi
ökológiai adottságokat?
2. Foglalkozik-e terv a tervezési terület vízhez kötődő és a terv által
befolyásolt egyéb ökoszisztémák szolgáltatásainak feltárásával?
3. Értékeli-e a terv a jelenlegi vízhez kötődő természeti erőforrás,
ökoszisztéma szolgáltatások használatának ütemét a lehetőségek
függvényében?
4. Hogyan változik a természeti tőke, ökoszisztéma szolgáltatások köre a
vízhez kötődően a program együttes hatására?
5. Vizsgálja-e a terv a helyi erőforrásokból, vízhez kötődő ökoszisztéma
szolgáltatásokból származó jelenlegi hasznok részarányát?
6. Vizsgálja-e a terv a helyi erőforrásokban, vízhez kötődő ökoszisztéma
szolgáltatásokban rejlő potenciálokat?
7. Van-e a tervben olyan intézkedés, amely a fenntartható erőforráshasználattal, a vízhez kötődő ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos
ismereteket, kutatást, technológiai fejlesztést segíti elő?
Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és fogyasztói
mintázatok
1. Megvizsgálta-e a terv a jelenlegi termelői struktúra vízzel összefüggő
környezeti hatásait a környezet állapot, természeti erőforrások, és
térszerkezet vonatkozásában?
2. Vizsgálja-e a terv a kialakítandó termelői struktúra vízzel összefüggő
környezeti hatásait?
3. Vizsgálta-e a terv a meglévő fogyasztói mintázatok vízzel összefüggő
környezeti hatásait?
4. Vizsgálja-e a terv a fogyasztói mintázat átalakulásának, motiváló, irányító
(driving force) tényezőit és a vízzel összefüggő környezeti hatásait?
5. Tartalmaz-e intézkedéseket a tényleges vízszükséglethez igazodó
vízhasználat és a takarékosság erősítése érdekében?
Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra megőrzése,
fejlesztése
1. Meghatároz-e a terv olyan kulturális változásokat, amelyek a vízzel
összefüggő környezet jobbításához vezethetnek?
2. Vizsgálja-e a terv a vízzel összefüggő szerves kultúra meglétének fokát
(pl. a helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok,
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak)?
3. Van-e a tervben olyan intézkedés, amely a helyi vízzel összefüggő
szerves kultúra megőrzését igyekszik előmozdítani?
4. Vizsgálja-e, hogy a terv/program hogyan befolyásolja a vízzel
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2. Környezetterhelés,
állapotváltozás,
rehabilitáció.
Elvárás: A terv intézkedései
csökkentsék a környezeti
terhelések jelenlegi mértékét.

Respect Kft.

összefüggő szerves kultúra alakulását?
5. Az intézkedések következtében várható-e a helyi vízzel összefüggő
szerves kultúrák sérülése, leépülése?
Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági
helyzetének védelme, javítása
1. Az intézkedések mennyiben járulnak hozzá az egészséges ivóvíz
biztosításához?
2. Javítják-e a tervezett intézkedések a rekreációs, gyógyulási lehetőségek
vízhez kötött feltételeit?
3. Az intézkedések biztosítják-e a felszíni és felszín alatti vizek emberi
egészséggel kapcsolatos minőségi és mennyiségi jellemzőire vonatkozó
közérthető információszolgáltatást? Illetve biztosítják-e a hozzá tartozó
felkészítést, szükséges feltételek biztosítását, amely az információk
értelmezését segítik?
4. Biztosítják-e a vizek kártételének megelőzésére való felkészülést és a
kártételek elleni védelmet?
Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése
1. Foglakozik-e a terv azzal, hogy az ökológiai tényezőket és ennek
következtében az élőhelyeket milyen területeken és milyen mértékben
változtatják meg?
2. Meghatározták-e, hogy mely védett területek, élőhelyek kötődnek erősen
a megfelelő vízellátáshoz, mely élőhelyek számára lényegi meghatározó
ökológiai tényező a víz, és a hozzájuk kapcsolódó védelmi célokat?
3. Vizsgálták-e a természetes élőhelyek koherenciájának változását?
Megelőzik-e az élőhelyek feldarabolódását?
4. Vizsgálták-e az ökológiai hálózatra vonatkozó hatásokat?
5. Kimutatják-e az intézkedésekhez kapcsolódóan a biológiai sokféleségre,
élővilágra, élőhelyekre gyakorolt változások, hatások mértékét?
6. Csökkentik-e a tervezett intézkedések az özönnövények terjedését és
hatását?
7. Ki terjednek-e az intézkedések a megfelelő mezőgazdasági,
területhasználati gyakorlat fejlesztésére?
8. Meghatározták-e a vízhez kötődő védett, illetve Natura 2000 jelölő
fajokat, élőhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó védelmi célokat?
9. Milyen hatással vannak az intézkedések a Natura 2000 területek
állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és
fajok
kedvező
természetvédelmi
helyzete
megmaradásának,
fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének?
Talajt érő hatások
 Az intézkedések csökkentik-e az eróziót?
 Az intézkedések figyelembe veszik-e a talaj víztároló kapacitását,
szerepét a víz visszatartásban?
 Az intézkedések elősegítik-e a leromlott, szennyezett területek
rehabilitációját?
 Elősegítik-e az intézkedések a jó talajgazdálkodási gyakorlatot?
 Elősegítik-e a termőtalaj ésszerű, környezeti adottságokhoz igazodó
használatát az árvíz és belvízkárok megelőzése érdekében?
Táj, tájkaraktert
1. Az intézkedések védik, illetve szükség esetén javítják a tájvédelmi
területek állapotát?
2. Az intézkedések védik, illetve szükség esetén javítják, helyreállítják a táj
jellegzetes vonásait, értékeit (tájkarakter), szerkezetét?
3. Vizsgálták-e a térszerkezetben bekövetkező változásokat az egyes
terület-felhasználási módok szerint?
4. Van-e a tervnek olyan eleme, amely kiküszöböli az esetleges negatív
térszerkezeti változásokat?
Épített környezet, kulturális örökség
1. Biztosítja-e a terv a vízhez, vizes élőhelyekhez, illetve az intézkedésekkel
érintett más területekhez kapcsolódó kulturális, építészeti, régészeti
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3. Klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás és a
veszélyek megelőzése,
elkerülése, mérséklése
Elvárás: A terv tartalmazzon
intézkedéseket a klímaváltozás
hatásainak mérséklésére és a
hatásokhoz való
alkalmazkodás tekintetében

4. A környezettudatos,
felelős értékrend
fejlesztése
Elvárás: A terv pozitív módon
hasson az érintettek
értékrendjére, erősítse a
környezeti tudat és
rendszerszemlélet fejlődését,
elősegítendő a világot
szektorokra és
ismerethalmazokra
bontószemlélet helyett a
környezet és a fejlődés
összefüggő ügyeinek integrált
kezelését elősegítő szemlélet
érvényesítése.

örökség védelmét, megőrzését és fejlesztését?
Vízgazdálkodási infrastruktúra
1. A tervezett intézkedések biztosítják-e a vízgazdálkodási infrastruktúra
ésszerű és célravezető használatát?
1. Terveznek-e intézkedéseket a tervben a klímaváltozás hatásainak
mérséklésére és a hatásokhoz való alkalmazkodás tekintetében?
2. Csökkentik-e a közösségek és környezetük klímaváltozással kapcsolatos
sérülékenységét, sebezhetőségét?
3. Elősegítik-e az intézkedések az aszály kezelésére való felkészülést
megfelelő mezőgazdasági, területhasználati gyakorlat kialakításával,
illetve vízkormányzással, víz visszatartással?
4. A tervezett intézkedések megválasztása és végrehajtása során
csökkentik-e az üvegházhatású gázok kibocsátását?
5. Az energiahatékonyságának növelése alapvető szempont-e
intézkedések kialakítása során?
6. A takarékos vízhasználatra való felkészülés és feltételrendszerének
biztosítása része a tervnek?
7. A klímaváltozás által a védett területeket érintő hatások kezelésére
terveznek-e intézkedéseket?
1. Vizsgálta-e a terv az érintettek környezeti tudatosságát?
2. Vizsgálta-e a terv az érintettek környezeti tudatosságára vonatkozó
hatásait?
3. Tartalmaz-e a terv olyan elemeket, pl. képzés, nyilvánosság, stb.,
amelyek az érintettek környezeti tudatának fejlesztését célozzák?
4. Van-e a terv környezeti hatásait mérő, értékelő rendszer, amely biztosítja
az érintettek számára a visszacsatolást?
5. A terv intézkedései és azok eredményei környezettudatos,
környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
javításához vezetnek-e?
6. Van-e a tervnek a holisztikus szemléletmódra, rendszerszemléletre való
neveléssel kapcsolatban intézkedési terve a különböző intézményi,
társadalmi szereplőkre vonatkozóan?

2.2.4. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos
célkitűzések vizsgálati szempontjai
A tervezés és a megvalósítás során is jelentős szerepet játszik a kialakított vagy létező irányítási
rendszer és az intézkedésekért felelősséggel tartozó intézmények, illetve az egyéb módon
érintettek viszonyrendszere. A következő SKV által vizsgált szempontok abban segíthetik a
tervezés és a végrehajtás egészéért, vagy részfeladatokért felelős szereplőit, hogy minél
kiszámíthatóbbá, áttekinthetőbbé, hatékonyabbá lehessen tenni a VGT tervezését és végrehajtását.
Az alábbi szempontok érvényesítése a terve megvalósítását és eredményességét segítik.
SKV célok – megfelel a
terv az alábbi
elvárásoknak?
1. Jó kormányzás és
irányítás biztosítása
Elvárás: A VGT tervezése és
hozzá kapcsolódó végrehajtás,
intézményi működés során,
biztosítani kell, illetve elő kell

Respect Kft.

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett intézkedés…?)
1. Kik készítették a tervet? (helyi, nem helyi szakértők, együttműködés)
2. Kiket hallgattak meg a terv készítése közben, meghallgatták-e az érintetteket,
felkészítették-e a résztvevőket a tervezési folyamatra?
3. Feltárta és bemutatta-e a terv a különböző szereplők érdekeit?
4. Feltárta-e terv a különböző szereplők érdekviszonyainak változását, s a
változásból következő konfliktusokat?
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segíteni az átláthatóságot,
jogkövetést, korrupció hiányát,
szubszidiaritást, információhoz
hozzáférést, részvételt,
hatékonyságot, koherenciát,
állampolgársági felelősséget,
elszámoltathatóságot.

5. Megosztották-e a rendelkezésre álló információkat az érintettekkel?
6. Biztosították-e a döntéshozatal átláthatóságát, az érintettek véleményének
megfontolását/beépítését a tervbe?
7. Biztosítja-e a terv a végrehajtás során az érintett felelősök döntés-előkészítésben,
döntéshozatalban való részvételét?
8. Biztosítja-e a terv megvalósulása közben az információ átadást, a végrehajtásban
való részvételt, a végrehajtás átláthatóságát és ellenőrizhetőségét, az
elszámoltathatóságot?
9. Vizsgálta-e a terv a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó intézményi feladatkörök,
felelősség és felkészültség kérdéskörét, elősegíti-e e tekintetben az
összehangoltságot, intézményfejlesztést?
10. Az intézkedések és a terv egészének hatásainak integrált monitoringja,
időszakos értékelése és az értékelési eredmények visszacsatolása része-e a
tervnek?
11. Erősíti-e a terv a jogbiztonságot, jogérvényesítést és a jogkövetést?
12. Vizsgálja-e a terv az érintettek megelégedettségét az intézkedések
megvalósulása kapcsán?

2. A vízhez és más
hozzákapcsolódó
természeti erőforrásokhoz
való hozzáférés
biztosítása

1. Vizsgálta-e a terv víz és más hozzákapcsolódó természeti erőforrások
allokációjának jelenlegi rendszerét?
2. Vizsgálta-e a terv a jelenlegi víz és más hozzá kapcsolódó természeti erőforrás
allokáció társadalmi kihatásait?
3. Vizsgálta-e a terv víz és más hozzákapcsolódó természeti erőforrások
allokációjának társadalmi hatásai következtében létrejövő környezeti hatásokat?
4. Megváltoztatja-e illetve hatással van-e a terv a jelenlegi erőforrás allokációra?
5. Segíti-e a terv az erőforrásokkal víz és más hozzákapcsolódó természetes
kapcsolatban állók elsőbbségének érvényesülését (felszín alatti és felszíni vizek
esetében egyaránt)?
6. A vízi környezethez való hozzáférés biztosítását és javítását elősegítik-e a terv
intézkedései?
7. A tervben szereplő intézkedések javítják-e az egészséges ivóvízhez való
hozzáférést?

Elvárás: Az erőforrásokból való
részesedés kereteinek
meghatározása. A helyi szinten
kezelhető erőforrások, vízkészlet
és a hozzákapcsolódó környezeti
adottságok használata elsősorban
a helyi közösségek hasznát
szolgálja, az erőforrásokkal
természetes kapcsolatban állók
elsőbbségét biztosítsa.

3. Szolidaritáson alapuló
közös teherviselés
Elvárás: A terv biztosítsa, hogy
egyik társadalmi csoport,
érdekcsoport vagy egyén ne
tudja a terheket másra
áthárítani.

1. Foglalkozott-e a terv azzal, hogy megvalósulása esetén milyen negatív
externáliák keletkeznek?
2. Megváltoztatja-e a terv, hatással van-e a terv a környezeti terhekben való
részesedés elosztásának jelenlegi módjára?
3. Megvizsgálta-e a terv, hogy kik lesznek a program megvalósításának a
teherviselői, és milyen terheket fognak elviselni?
4. Megvizsgálta-e a terv, hogy kik lesznek a teherviselők, hogyan oszlik el a teher?
5. Van-e intézkedés a negatív externáliák csökkentésére, az externáliák
átháríthatóságának megszüntetésére?
3. Megvizsgálta-e a terv, hogy a felhasznált víz, mint természeti erőforrás hasznain
kik és milyen mértékben fognak osztozni?
5. Vizsgálta-e a terv a különböző társadalmi rétegek szociális helyzetének
elmozdulását a terv végrehajtása során?

2.2.5. A jelentőség meghatározása a vizsgálat számára
Az előző pontokban bemutatott szempontok a fenntarthatóság legfontosabb értékeire épülnek, így
azokat elvárásként fogalmaztuk meg a tervvel szemben. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a felsorolt
elvárásoknak a terv mennyiben fellel meg, a tervezés és a döntéshozatal során milyen mértékben
vették figyelembe az elvárásokat. Ennek értékelésére az alábbi 5 kategóriát alkalmazzuk:
•
•
•
•

0 pont, amennyiben az elvárással a terv nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
1 pont, amennyiben az elvárás a tervben megjelenik, de nem teljesül, teljesíteni kell
2 pont, amennyiben az elvárás a tervben teljesül
-1 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetetten veszélyezteti

Respect Kft.
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•

-2 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetlenül veszélyezteti

A vizsgálat javaslatainak megalapozását szolgálják azok az elvárások, amelyekkel a tervezési,
döntéshozatali folyamat, vagy a terv nem foglalkozik, vagy nem teljesülnek, illetve felhívjuk a
figyelmet az elvárásokkal ellentétes tervezési, döntéshozatali és tartalmi elemekre.
Az értékelést követően listázzuk az elvárásokat teljesülésük szerint. A kapott pontokat összesítjük
és a lehetséges maximális érték százalékában fejezzük ki. A négy szempontcsoport bármelyikénél
az 50% alatti eredmény esetén a terv újratervezése, továbbtervezése vagy felülvizsgálat javasolt.
Az értékelést a 2009. december 22-én nyilvánosságra került terv anyagai alapján végeztük el.
SKV célok – megfelel a terv az alábbi elvárásoknak?
VKI környezeti célkitűzései
A felszíni vizek védelme
A felszín alatti vizek védelme
A védett területek védelme
Víztestek erősen módosítottá nyilvánítása estén elvégzendő
teszt
A határidők meghosszabbítása esetén elvégzendő teszt
Kevésbé szigorú célkitűzések meghatározása esetén
elvégzendő teszt
Új, fenntartható emberi tevékenység tervezése esetén
elvégzendő teszt
A VKI integrált megközelítésével és az általános
rendszerszemlélet érvényesítésével kapcsolatos
elvárások vizsgálati szempontjai
A terv belső összhangjának biztosítása
A terv külső összhangjának biztosítása
Rendszerszemlélet érvényesítése
A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések
Mozaikos környezeti alkalmazkodás elősegítése
(stabilitás, sokféleség, interakciók megóvása, társadalmi
folyamatok illesztése)
Környezetterhelés, állapotváltozás, visszahatás az eltartóképességre
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a veszélyek
megelőzése, elkerülése, mérséklése
A környezettudatos, felelős értékrend fejlesztése
A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel
kapcsolatos célkitűzések
Jó kormányzás és irányítás biztosítása
A vízhez és más hozzákapcsolódó természeti erőforrásokhoz
való hozzáférés biztosítása
Szolidaritáson alapuló közös teherviselés

-2

-1

0

1

2

2. 3. Vizsgálati szakaszok
Az aktuális SKV jelentés keretében, a tervezés jelenlegi, elfogadási fázisában az alábbi vizsgálati
szakaszok közül minden elemet érintett a vizsgálat.
Az SKV vizsgálati szakaszai:
Kapcsolódás a döntéshozatali és tervezési folyamathoz
1. A VGT készítési folyamatának vizsgálata a környezeti és fenntarthatósági szempontok
érvényesítése szempontjából
2. A tervezési felelősök, valamint az SKV készítői közötti egyeztetések, és azok folyamatának
és dokumentálási rendjének kialakítása
3. A VGT társadalmi részvételi eljárások folyamatához illesztett VGT SKV egyeztetések és
dokumentálás rendjének kialakítása
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A tervezési szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok
4. Értékelési kritériumok meghatározása
5. A helyzetértékelés környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése
6. Az egyes intézkedéscsoportok környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése
7. A terv környezeti és fenntarthatósági szempontú minőségének, hatékonyságának,
konzisztenciájának és koherenciájának összefoglaló értékelése
A végrehajtási szakaszra vonatkozó tartalmi értékelés és javaslatok
8. Tartalmi szempontok és kritériumok a tervezés és végrehajtás számára – amelyeket a
később kidolgozásra kerülő dokumentumokba, pályázati kiírásokba célszerű beépíteni
9. Az intézményrendszerre és a kapcsolódó eljárásrendekre vonatkozó programelemek
vizsgálata és értékelése, javaslatok és kritériumok megfogalmazása
10. A környezeti fenntarthatósági szempontú értékeléshez szükséges indikátorok és mutatók
azonosítása, valamint az indikátorok értékelése, illetve javaslatok azok véglegesítésére
11. A követő intézkedések, monitoring és értékelési rendszer kialakítása, illetve javaslatok
azok véglegesítésére
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3. A tematika véleményezése, tervezési anyagok és döntéshozatali
folyamat áttekintése
A fejezet tartalmazza a SKV tematika véleményezésének összefoglalását, a vizsgált
tervezési dokumentumok áttekintését, valamint a tervezési és döntéshozatali
folyamatokkal kapcsolatos megállapítások összefoglalását.

3.1. Tematika és az első jelentés véleményezése
A tematika és a hozzátartozó indító jelentés az összeállítást követően bemutatásra és megvitatásra
került az 1. VGT SKV Tanácsadói Fórum keretében 2009. március 4-én. A Tanácsadói Fórumra
meghívott személyek és szervezeteik listáját a 1. melléklet tartalmazza.
A tematika véleményezés céljából felkerült a www.vizeink.hu oldalra 2009. április 7-én. A környezeti
vizsgálat végzésének szabályai szerint a kötelezően bevonandó szervezetek mellett kibővített
körben a VKKI kiküldte véleményezés céljából a tematikát és a hozzátartozó indító jelentést 2009.
május 22. és 25. között. Június végéig 18 szervezet küldte vissza észrevételeit, javaslatait a
tematikával kapcsolatosan. A legtöbb szervezet elfogadhatónak, jónak ítélte a tematikát és az indító
jelentést, egy szervezet fogalmazta meg azt a kritikát, hogy nem kellően részletes, ahhoz, hogy
véleményezhesse, javaslatokkal azonban ez a szervezet is élt a tematikára vonatkozóan. A
beérkezett véleményeket és az azokkal kapcsolatos SKV csoport megállapításait a 2. melléklet
tartalmazza.
A tematikával kapcsolatos észrevételek figyelembevételre kerültek az első SKV jelentés és a
tematika véglegesítése a során.
Az SKV első jelentését a 2. VGT SKV Tanácsadói Fórum 2009. július 30-án tárgyalta és
véleményezés céljából felkerült a www.vizeink.hu oldalra, ahol véleményezhető volt 2009.
szeptember 30-ig, de azt követően is érkeztek vélemények. A beérkezett kifejezetten az SKV-ra
irányuló vélemények mellett figyelembe vettük a VGT társadalmi egyeztetési folyamataiban (honlap,
fórumok keretében) érkezett véleményeket is.
A tematikával és az első jelentéssel kapcsolatos egyeztetések és vélemények, az SKV egyéb
dokumentumaival együtt a www.vizeink.hu oldalon megtalálhatók.
Az SKV OVGT 2009.12.22-én elkészült változatára vonatkozó legfontosabb javaslatainak
összefoglalását és a tervezők arra adott válaszát a 3. melléklet tartalmazza.

3.2. Vizsgált tervezési munkadokumentumok
A rendelkezésre álló tervben és tervezési háttéranyagokban a tervezők szinte minden olyan
lehetőséget ismertetnek a vizek jó állapotba helyezéséhez és annak megőrzéséhez, amit az adott
célra és körülmények között Európa-, sőt esetenként világszerte alkalmaznak. Esetenként
minőségileg még a költséghatékony, illetve a fizetőképességnek megfelelő megoldásokra is
utalnak. Nem foglalják jól áttekinthetően össze azt, hogy a javasolt intézkedések, vagy javasolt
intézkedés-csomagok segítségével, azok egymásra épülésével mennyire és milyen lépésekben
közelíthető meg vagy érhető el a vizek jó állapota.
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Az SKV jelentésekben a vizsgálatok során áttekintett tervezési háttérdokumentumok közül – néhány
anyag kivételével – azokat soroljuk fel, amelyek a www.vizeink.hu oldalon is megtalálhatók, a
címekre kattintva elérhetők.
(1) Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv kézirata »(2009/08/28)
(2) Országos terv mellékletei (2009/08/28)
További háttéranyagok és alsóbb szintű tervdokumentumok a www.vizeink.hu oldalról
(1)
(2)
(3)
(4)

Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről (2008.11.28.) (2009/04/10)
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási terve. Az országos terv háttéranyaga (2008/12/20)
Az alapintézkedések részletes ismertetése (2009/04/23)
A műszaki, alap- és kiegészítő intézkedések rendszerező áttekintése
problémacsoportonként (2009/04/23)
(5) Településsoros vízigények, valamint részvízgyűjtőre vonatkozó és országos vízigények
becslése 2015-re) (2009/04/23)
(6) Vízhasználatok gazdasági elemzése (2009/04/23)
(7) Országos szintű intézkedési programok – Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv 8.
fejezetének munkaközi anyaga (2009/05/06)
(8) Derogációk (távolabbi határidők és enyhébb célkitűzések) indoklása és az intézkedések
megvalósíthatósági értékelése (2009/06/16)
(9) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése és a természetvédelem, tájékoztató anyag, 2009.
február 10.
(10)
A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei
(javaslatok), 2009. március 31.
Alegység szintű konzultációs anyagok frissített melléklete (országos adatbázis).
(11)
Konkrét célkitűzések és intézkedések a felszín alatti vizekre. Frissítve 2009.07.09.
(2009/07/13)
(12)
Alegység szintű konzultációs anyagok frissített melléklete (országos adatbázis).
Konkrét célkitűzések és intézkedések a vízfolyásokon. Frissítve 2009.07.13. (2009/07/14)
(13)
Alegység szintű konzultációs anyagok frissített melléklete (országos adatbázis).
Konkrét célkitűzések és intézkedések az állóvizeken. Frissítve 2009.07.09. (2009/07/22)
(14)
A VGT részvízgyűjtő szintjéhez tartozó tartalomjegyzék, 2009. június 23.
(15)
2009. december 22-én a www.vizeink.hu oldalon megtalálható vízgyűjtőgazdálkodási terv és mellékletei

3.3. Döntéshozatali folyamatok
A VGT késztéséhez kapcsolódó döntéshozatali folyamatok vizsgálatának első lépésében
összefoglaltuk a jogszabályok által meghatározott VGT tervezési és döntés-előkészítési folyamatot,
majd második lépésben azonosítjuk a szükséges főbb döntési pontokat, amelyek a tervezés
kontextusából adódnak és megvizsgáljuk, hogy azonosítható-e a főbb döntési pontok helye a
döntési folyamatban. Harmadik lépésben a kapcsolódó döntési folyamatokat foglaljuk össze.
Végezetül összesítjük javaslatainkat, megállapításainkat VGT folyamatban érintett döntéshozók
felé.
Alapvető követelménynek tartjuk a folyamatok kereteinek megfelelő kialakítását, és ebben a
fejezetben szereplő javaslatok érvényesítését. Véleményünk szerint figyelembevételükkel
jelentősen javulhat az OVGT végrehajtásának eredményessége.
Első lépésben tehát röviden összefoglaljuk a jogszabályokban meghatározott tervezési és
elfogadási folyamat jellemzőit.

3.3.1. A jogszabályok által meghatározott tervezési és döntés-előkészítési
folyamatok
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Első tervezési és döntési szint az alegység szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése és
elfogadása
A jogszabály szerint vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység tervét a hatáskörrel rendelkező
hatóságok, valamint egyéb érintett államigazgatási szervek közre működésével, a vízgazdálkodási
tanácsokról szóló külön jogszabály szerinti területi vízgazdálkodási tanács jóváhagyásával* a kijelölt
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (továbbiakban KÖVIZIG) állítja össze és továbbítja a
tervezési alegységvíz gyűjtő-gazdálkodási tervet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak.
Második tervezési és döntési szint a részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv
elkészítése és elfogadása
A részvízgyűjtő szintű tervet a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb érintett
államigazgatási szervek közre működésével, a vízgazdálkodási tanácsokról szóló külön jogszabály
szerinti Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács jóváhagyásával* a miniszter által kijelölt KÖVIZIG
állítja össze és továbbítja a részvízgyűjtő szintű tervet a Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsnak.
Harmadik tervezési és döntési szint az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése és
elfogadása
Az országos szintű tervet a vízgazdálkodási tanácsokról szóló külön jogszabály szerinti Országos
Vízgazdálkodási Tanács jóváhagyásával* a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
állítja össze és továbbítja az országos szintű tervet Országos Vízgazdálkodási Tanácsnak.
* A vízgazdálkodási tanácsokról 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet értelmében a vízgazdálkodási
tanácsok jogi személyiséggel nem rendelkező, javaslattevő, véleményező testületek.
Az országos szintű tervet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hirdeti ki a vízgazdálkodásról
szóló külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően.
Összegzés: Amint látható a jogszabály nem határozzák meg a döntéshozatal egyes pontjait csupán
a végső miniszteri elfogadás és rendeletben történő kihirdetést. A miniszteri döntést előkészítő
folyamat döntési pontjai és szempontjai nem azonosíthatók könnyedén, nem kerültek átlátható
módon bemutatásra a tervezési folyamathoz kapcsolódóan a tervezés által érintettek számára.
Nem lehet tudni, hogy mikor, mi alapján, kinek a részvételével és hogyan dokumentáltan
kerül sor a döntéshozatalra az egyes döntési pontokon.
A tervezésben és az SKV-ban résztvevők számára rendelkezésre álló információk alapján a
következő pontban mutatjuk be a tervezési folyamat több pontján megfogalmazott, és megküldött
javaslatunkat a döntési folyamat kialakítására vonatkozóan.

3.3.2. A döntéshozatali folyamat kereteit figyelembe véve meghatározható
döntési folyamat és döntési pontjaira tett javaslat
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése során több típusú és különböző szintű döntési folyamat
összehangolása szükséges. Ezek az alábbiak:
-
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Műszaki, ökológiai és gazdasági szakértők tervezői munkája (konzorcium,
államigazgatási szervek együttesen)
KEOP 2.5.0 projekt VKKI-KÖVIZIGek konzorcium Szakmai Értekezlet jóváhagyása
KEOP 2.5.0 projekt VKKI-KÖVIZIGek konzorcium Igazgatók Tanácsa jóváhagyása
Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV fórumok, OKT ülések)
Társadalom bevonási folyamat állomásai, mérföldkövei
Háromszintű vízgazdálkodási tanácsok tervezésben való részvétele és jóváhagyása
Tervek tárcaközi egyeztetése
Környezetvédelmi és vízügyi miniszter kihirdeti a tervet

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

33

A csatolt folyamatábrában (3. ábra) a fent felsorolt feladatok időbeli és hierarchikus elrendezésére
tett javaslat látható.
A terveket, előzetes dokumentumokat először a VKKI-KÖVIZIG-ek konzorciuma hagyja jóvá,
amelyek csak ezt követően kerülnek nyilvánosságra.
A tanácsok a tervek megvitatásakor (és javasolt, de a jogszabályban már nem szereplő:
jóváhagyásakor) alulról felfele építkeznek, azaz a területi a részvízgyűjtő tanácsnak, a részvízgyűjtő
tanács az országos tanácsnak adja tovább a terveket, lehetővé téve azt, hogy az alsóbb szinten
történő jelentősebb változtatások átvezetése a felsőbb szintű tervekbe megtörténhessen. E mellett
azonban az országos terv a részvízgyűjtő és a területi tervekre is hatással van. Az alulról felfele
„építkezést” és a felülről lefele hatást lehetővé kell tenni. A tanácsok titkárságát működtető felelős
szerveknek a tanácsok üléseinek időpontjait ennek megfelelően kell összehangolni.
A stratégiai környezeti vizsgálat egyrészt folyamatosan konzultál, együttműködik a tervezőkkel és
visszacsatol, javaslatokat fogalmaz meg a tervezők felé. Másrészt pedig, a döntéshozatal pontjain
(pl. OVT ülések) az SKV megjeleníti a környezeti szempontok érvényesítésének aktuális helyzetét,
és javaslatokat fogalmaz meg a döntéshozók felé.
A folyamatábrában az alábbi rövidítéseket használjuk:
OVT: Országos Vízgazdálkodási Tanács
RVT: Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
TVT VKI: Területi Vízgazdálkodási Tanács VKI Albizottsága
SKV: Stratégiai Környezeti Vizsgálat
PP: társadalom bevonás
Összegzés: Ebben a pontban megfogalmazott javaslat részlegesen került elfogadásra, a döntési
folyamat áttekinthetősége nem javult a tervezéssel és a tervvel érintettek számára látható módon.
Nem lehet tudni, hogy mikor, mi alapján, kinek a részvételével és hogyan dokumentáltan
kerül sor a döntéshozatalra az egyes döntési pontokon.
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T = dokumentum, terv
D = döntési pont
F = folyamat, tevékenység

3. ábra

Időbeli és hierarchikus együttműködés a tervezésben, a társadalom bevonási folyamatban, valamint a különböző döntési
szinten résztvevők között (szövegesen magyarázott javaslat a VKKI és a KvVM felé 2009.február 24., Respect-WWF)
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3.3.3. A VGT döntéshozatali folyamata és a hozzá kapcsolódó
folyamatokkal és szereplőkkel kapcsolatos megállapítások
Az alábbi kapcsolódó főbb folyamatok azok, amelyek áttekinthetősége és
kapcsolatrendszere a VGT tervezési és döntéshozatali folyamatához jelenleg a
tervezéssel érintettek számára nem megfelelő, javításra szorul.
Itt is hangsúlyozzuk, hogy alapvető követelménynek tartjuk a folyamatok kereteinek
megfelelő kialakítását, és ebben a pontban szereplő javaslatok érvényesítését.
Véleményünk szerint figyelembevételükkel jelentősen javulhat az OVGT
végrehajtásának eredményessége.

VGT döntéshozatali folyamatára vonatkozó elemzési eredményeket és a 6. pontban
a javaslatokat az alábbi témakörökben fogalmaztuk meg:
1. A feltárt vízgazdálkodási problémák megoldására milyen intézkedések és
milyen tervi változatok hogyan, milyen prioritások mentén kerülnek kiválasztásra
2. Döntéshozatal átláthatósága
3. Ágazati és szakpolitikai egyeztetések
4. Társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása
5. A határ menti és vízgyűjtőszintű tervezés és döntéshozatal összehangolása
Következő pontokban áttekintjük a felsorolt témaköröket.
1. A feltárt vízgazdálkodási problémák megoldására milyen intézkedések és
milyen tervi változatok hogyan, milyen prioritások mentén kerülnek
kiválasztásra.
„Nem lehet minden víztestet egyszerre, 2015-ig jó állapotba hozni, ezért szükség van
egy szűrési kritérium rendszer felállítására, amely az időbeni rangsorolás
szempontjait, a prioritásokat rögzíti. Amennyiben e prioritások mentén történik a
víztestek jó állapotba hozásának és az intézkedések ütemezése, akkor egyes
víztesteknél a beavatkozásokat előbb meg lehet tenni, míg mások háttérbe
szorulnak, így alacsonyabb prioritásúak lesznek.” Írják a tervezők, amellyel teljes
mértékben egyetértünk. A prioritások mentén való rangsorolással kapcsolatban
három alapvető kérdés merül fel: (1) milyen szempontok alapján történik a
rangsorolás; (2) mikor és hogyan történik a rangsorolás, a harmadik pedig, hogy (3)
rendelkezésre állnak-e azok az információk, amelyek alapján rangsorolást el kellene
végezni. Nézzük sorban.
(1) Milyen szempontok alapján történik a rangsorolás?
Erre vonatkozóan a OVGT-ben az alábbi prioritások, szempontok szerepelnek a
víztestek és az intézkedések rangsorolására:
Intézkedés típusú prioritások (IP):
IP1 Elsődleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedésekben foglalt elbírások
hazai végrehajtásának és az ún. további alapintézkedések, azaz a VKI céljait
szolgáló már hatályos tagállami szabályozási intézkedések végrehajtásának. Ez
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nem feltétlenül jár együtt az általa érintett területek prioritásával, hiszen egyáltalán
nem biztos, hogy a víztest csak ezektől az intézkedésektől jó állapotú lesz.
IP2 A VGT végrehajtási feltételeit megteremtı intézkedések, átfogó intézkedések
(jogalkotási feladatok, hatósági és igazgatási munka fejlesztése, és monitoring és
információs rendszerek fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése,
képességfejlesztés és szemléletformálás stb.) 2012-ig megvalósítandók, az
előírásoknak megfelelő ütemezésben.
(Az átfogó intézkedések prioritáskén való megjelölése részben az SKV
javaslatára történt meg.)
Terület-víztest szintű prioritások (TP):
TP1 Előnyben kell részesíteni a VKI 4. cikk 1. c) alá esı védett területek jó
állapotának eléréséhez szükséges intézkedéseket, mert a fürdő- és halas vizek
esetében eleve 2015-ig kezelni kell a problémákat, és többi ilyen terület esetében
is igaz, hogy a védett területek állapota nem romolhat, a rájuk vonatkozó
szabvány és cél figyelembe vételével. Ennek megfelelően a természeti védettség
alatt álló területek esetében a vizek állapota miatti nem megfelelőség kezelésére
vonatkozó intézkedéseket 2021-ig meg kell valósítani. Az élőhelyek állapotának
felmérésére, a károsodásuk okainak feltárására vonatkozó VT1 intézkedéseket
meg kell valósítani és a megfelelő monitoringrendszert ki kell építeni 2015- ig.
Fontos leszögezni, hogy itt nem a víztestnek kell jó állapotúnak lennie 2015,
illetve 21-ig, hanem a védettség szempontjából problémás jellemzőt kell
megfelelővé tenni.
TP2 Azok a víztestek, amelyek esetében 2015-ig finanszírozható intézkedésekkel
elérhető a jó állapot, prioritást élveznek. Itt ezen intézkedések megvalósítása
tervezett. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre, ahol a jó állapot
fenntartása beavatkozást igényel.
A fentieken túl valamilyen speciális szempont indokolja, hogy a víztestre vonatkozó
intézkedéseket 2015-ig vagy 2021-ig megvalósítsák (SP):
SP1

A probléma megoldásának sürgőssége (a nem cselekvés komoly
következményei/magas költségei, vészhelyzet kialakulásának lehetősége) pl.
Ivóvízbázis elszennyeződése)
SP2 Az adott víztest ökológiai szerepe
SP3 Az adott víztest rendbehozatalának társadalmi hasznossága, erős társadalmi
igény van rá (pl. sok embert pozitívan érint, idegenforgalom, vízvisszatartás)
SP4 Azon víztestek, ahol a szükséges intézkedések hatásosak (adott intézkedési
kombináció kis költséggel nagy eredményt ér el)
SP5 Vannak olyan lényegi intézkedések, amelyek önmagukban is egyértelműen
kedvező folyamatokat indítanak el az adott víztest esetében.
SP6 Olyan víztestek, amelyek 2015 és 2021 között egyértelműen jó állapotba
hozhatók.
SP7 A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre, ahol a jó állapot
fenntartása beavatkozást igényel.
SP8 A kiemelt prioritású intézkedés, ha az intézkedés alkalmazása az adott
víztesten egyedi okok miatt sürgetı.
SP9 Fontos ütemezési szempont, ha a víztest jó állapota/potenciáljának elérése
egy-két intézkedés elıbbre sorolásával biztosítható.
SP10 A víztest ökológiai (hidromorfológiai) állapotának minısítése. A közepes
állapotú víztestek elınyben részesíthetık.
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Ad SP2 a szempont megjelenése részben az SKV eredménye, mivel az SKV során a
korábbi szempontok mellé javasoltuk felvenni a sorba. A víztest ökológiai hálózatban
betöltött szerepének, illetve az intézkedés ökológiai rendszerre gyakorolt hatásának
jelentőségének meghatározása szükséges a részletes tervezési és megvalósítási
folyamatban.
A víztestek ökológiai jelentősége (mekkora, hol helyezkedik el, kapcsolata és
hatása a többi víztestre, élőhelyekre, ökológiai hálózatra stb.) – WWF
javaslatával egyetértve azt pontosítva.
Indoklás: A védett területekkel kapcsolatos VKI cél eléréséhez nem elegendő a
védett területeken intézkedéseket hozni. A víztest ökológiai hálózatban betöltött
szerepére is, illetve az intézkedés ökológiai rendszerre gyakorolt hatásának
jelentősége szerint is rangsorolni kell a víztesteken tervezett intézkedéseket.
Ad SP a szempontok közé az SKV során a korábbi szempontok mellé javasoltuk
felvenni a sorba, de nem került be:
i) A (VÁTI előzetes értékelése alapján) kiemelten sérülékenynek számító
aszályérzékeny és kistérségi élőhely-érzékeny térségekben lévő víztestek
esetében a jó állapot elérésének legkésőbb 2021-re – VÁTI ajánlásával
egyetértve.
VÁTI szerinti indoklás és a javasolt céltérségek listája: Javasoljuk, hogy e
szempontok közé kerüljön be az éghajlatváltozás káros hatásai szempontjából
(különösen az aszályérzékenység és kistérségi élőhely-érzékenység) kiemelten
sérülékenynek számító térségekben lévő víztestek esetében a jó állapot elérésének
legkésőbb 2021-es céldátuma. A 2015-ös céldátum a működő európai uniós és hazai
finanszírozási rendszerek rugalmatlansága miatt a gyakorlatban kivitelezhetetlennek
tűnik, a 2027-es céldátum kijelölése e célterületeken azonban megítélésünk szerint
súlyos környezeti és társadalmi következményekkel járhat. Az alábbiakban
felsoroljuk a VÁTI által végzett előzetes értékelés alapján kiemelten sérülékenynek
számító kistérségek listáját:
Aszály-érzékenység szempontjából kiemelten sérülékeny kistérségek:
Szeghalomi,
Békési,
Karcagi,
Polgári,
Vásárosnaményi,
Sarkadi,
Balmazújvárosi, Tiszafüredi, Gyulai, Püspökladányi, Hevesi, Kisvárdai,
Mezőtúri,
Mátészalkai,
Nyírbátori,
Bodrogközi,
Mezőkovácsházai,
Kunszentmiklósi, Letenyei, Berettyóújfalui, Mezőkövesdi, Tiszavasvári,
Fehérgyarmati.
Biodiverzitás-változás szempontjából kiemelten sérülékeny kistérségek:
Szentgotthárdi, Bátonyterenyei, Abaúj-Hegyközi, Kőszegi, Zirci, Salgótarjáni,
Kazincbarcikai, Várpalotai, Edelényi, Ózdi, Veszprémi, Szécsényi,
Pétervásárai.
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Javasoljuk a VÁTI általi lehatárolás módszertani és szakmai szempontjainak
vizsgálatát és szükség esetén módosítását, a sérülékeny térségek megfelelő
meghatározása, azonosítás érdekében.
(2) Mikor és hogyan történik a rangsorolás?
A VGT tervezetében nem jelenik meg, hogy az intézkedések rangsorolása céljából
kialakított szempontok hogyan, mikor és kik által kerülnek alkalmazásra. Ennek
rögzítése nélkülözhetetlen a VGT tervezés későbbi fázisait megelőzően. A prioritások
nyilvános és dokumentált megjelenését, következetes szűrőként való alkalmazását
javasoljuk számon kérni a terv elfogadása, és a további részletes tervezési,
finanszírozási és értékelési döntések során. A szempontrendszer alapján szükséges
rangsorolni az országos és az alegységszintű intézkedéseket is. A rangsorolás idejét,
módját és eredményét nyilvánosságra kell hozni és a rangsorolás szerinti eljárást
folyamatosan ellenőrizni, értékelni szükséges, amely eredményi a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé kell tenni. A szempontrendszer megjelenítését a jogszabályi
szinten is javasoljuk közzétenni.
(3) Rendelkezésre állnak-e azok az információk, amelyek alapján rangsorolást
el kellene végezni.
Ad TP1 Jelenleg hiányzik a legtöbb területen a védett területekre vonatkozó VGT
keretében vállalt és teljesítendő mérhető eredményeket hozó célkitűzések.
Halaszthatatlan feladat a védett területek védelmi céljainak és terveinek elkészítése,
amely a beavatkozások alapjául szolgálhatnak. Ezen feladathoz forrásokat kell
biztosítani.
Ad SP1 A problémák sürgősségének és jelentőségének meghatározása szükséges a
tervezési folyamatban.
Ad SP3 Az adott víztest rendbehozatalának
jelentőségének meghatározása szükséges.

társadalmi

hasznosságának,

További SP szemponthoz: A kiemelten sérülékenynek számító aszályérzékeny és
kistérségi élőhely-érzékeny térségekben lévő víztestek azonosítását a VÁTI
előkészítő munkálataira építve szükséges elvégezni a részletes tervezési,
megvalósítási szakasz első fázisában.
2. Döntéshozatal átláthatósága és elszámoltathatóság 5
A VKI előírásainak betartása és a VGT célravezető megvalósítása érdekében a
döntéshozatal átláthatóságát és az elszámoltathatóságot is biztosítani kell minden
szereplő tekintetében.
Az átláthatóság magában foglalja egyrészt, hogy a döntéshozatalra és a
megvalósításukra kiszámítható módon, előre meghatározott szabályokat és
5

A következő két pont 2. és 3. az alábbi útmutató felhasználásával készült: Szilvácsku Zsolt és Vári Anna:
Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez, az Államreform Operatív Program és az Elektronikus
Közigazgatás Operatív program projektgazdái, pályázói és értékelői számára, Vitaregnat Bt., 2008.
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elvárásokat követő folyamat keretében kerül sor. Azt is jelenti, hogy a döntésekkel és
a folyamatokkal kapcsolatos információk hozzáférhetők, közvetlenül hozzáférhetnek
azok, akikre a döntések vagy a megvalósítás hatással lehet. Az információk köre
kielégítően teljes körű és könnyen érthető és hozzáférhető formában, elérhető
információhordozókon (médiák) kerül közzétételre.
Átláthatóság biztosításához a mind az előkészítési, mind pedig a végrehajtás döntési
folyamatainak hozzáférhető és áttekinthető bemutatása mellett hozzátartozik a
következő 3. pontban kifejtésre kerülő, a döntési lánchoz illesztett részvételi és
tájékoztatási lehetőségek áttekinthetőségének, nyilvánosságának biztosítása is.
Az elszámoltathatóság nem kizárólag a közszolgáltatásokra vonatkozik, hanem a
magán és a civil szervezeteknek is teljesíteni kell a közösségekkel, a társadalommal
szembeni elszámoltathatósági követelményeket. Hogy ki felelős kinek az attól
függően változik, hogy a döntés vagy tevékenység egy szervezet, intézmény belső
vagy külső hatásokat eredményez-e. Általánosságban egy intézmény vagy egy
szervezet azok felé kell, hogy elszámoltatható legyen, akiket a döntések és
tevékenységek érintenek. Az elszámoltatathatóság nem biztosítható az átláthatóság
és a jogkövetés érvényesítése nélkül.
Elszámoltathatóság kertében szükséges a monitoring és értékelési, felülvizsgálati
eredmények közzététele, közhiteles adatok közzététele, a számon kérhetőség
biztosítása, ennek módja és közzététele.
3. Társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása
Az érintettek részvételének biztosítása a készülő vízgazdálkodási tervek
véleményezésében és elfogadási folyamatában, jelentős mértékben leszűkült.
Egyrészt a tervezési folyamat nehézségei miatt időben szűkült le. A tervkészítése
közben számos konzultációs lehetőség volt adott Interneten, személyesen is.
Egyrészt a késedelmes tervezési lépések és dokumentumok késői elkészülte, rövid
határidejű véleményezési időszakok, illetve a résztvevők és érintettek
felkészítésének, felkészültségének hiánya jelentkezett a tervezés során (pl.
önkormányzatok nem jelentek meg a fórumokon, alig véleményezték a
dokumentumokat stb.).
Másrészt a vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsoknak a döntés-előkészítésben játszott
szerepe ténylegesen a véleményezésre korlátozódik, illetve javítani indokolt a
tanácsokban a civil, gazdasági és tudományos élet képviselői arányát a
közigazgatási szervek (különösen a tervezésért felelős) tagjaival szemben,
hasonlóan az Országos Környezetvédelmi Tanács összetételéhez.
A tervezés további szakaszaira vonatkozóan összefoglaljuk a társadalmi részvétel
főbb érvényesítendő szempontjait, amelynek számos elemét alkalmazták a VGT
társadalmi egyeztetési folyamatában:
Megegyezést célzó részvétel, érintettek bevonása
A részvétel a jó kormányzás legalapvetőbb sarokköve. A részvétel lehet közvetlen és
lehet közvetítő szervezeteteken vagy képviselőkön keresztül biztosított. Le kell
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szögezni azonban, hogy a képviseleti demokrácia nem jelenti szükségszerűen, hogy
a legveszélyeztetettebb, legnehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportok és
egyének szempontjai figyelembe vétetnek a döntéshozatal során. A részvétel
tájékoztató és szervezett kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy biztosított kell, hogy
legyen a hozzáférés és a véleménynyilvánítás az egyik oldalon, illetve szervezett
közösség (pl. szervezeteken, önkormányzatokon belül) és civil társadalom
(országosan vagy településen, régión belül) a másik oldalon.
Egy adott társadalomban számos szereplő és sokféle különböző szempont van jelen
egyszerre. A jó kormányzás alapjai közé tartozik a közvetítés, egyeztetés (mediáció)
a különböző társadalmi érdekek között, a széles közösségi konszenzus elérése
érdekében, megkeresve a teljes közösség érdekét legjobban szolgáló megoldást és
annak elérési módját. A megegyezést célzó részvétel megköveteli a széles
perspektívájú és hosszú távú megközelítést annak érdekében, hogy feltárhatóak
legyen a fenntartható humán fejlődés igényei és a céljainak megvalósítási módjai.
Ezen folyamat az adott társadalom és közösség történeti, kulturális és szociális
összefüggéseinek (kontextusának) megértését feltételezi.
Mindenki számára biztosítani kell a megfelelő hozzáférést a társadalmi-gazdasági
közélethez, a döntéshozatali folyamatokhoz, a fejlesztésekre vonatkozó
információkhoz. Javítani kell a fenntartható fejlődéssel, annak társadalmi-gazdasági
és környezeti vonatkozásaival, a fenntarthatóbb megoldásokkal kapcsolatos
tájékozottságot. Erősíteni kell az állampolgárok döntéshozatalban való részvételét.
Jelen pontban ahhoz kívánunk szempontokat adni, hogy az egyes fejlesztések
előkészítése, megvalósítása során hogyan lehet megfelelő módon gondoskodni az
érintettek informálásáról, bevonásáról és a részvételhez szükséges feltételek
biztosításáról. Különösen lényeges a fejlesztések tárgyát képező szervezetek
tagjainak és klienseinek, illetve a rendszerek felhasználóinak bevonása.
Érintettek azonosítása
Érintettek (szervezeten belüli és külsők egyaránt) azonosításának módja, módszere,
ütemezése az előkészítés, megvalósítás és a működtetés során. Rendkívül fontos,
hogy minél szélesebb körét az érintetteknek elérje a részvétel lehetősége.
Részvétel folyamatának módja 6
Részvétel folyamatának módja, konzultációk biztosítása az érintettek számára az
előkészítés, megvalósítás és a működtetés során. Részvételi terv készítése. A
részvételi terv kiterjed, az adott közösségi, társadalmi egyeztetési folyamat alábbi
formáinak kombinációira, a döntéselőkészítés és döntéshozatal megfelelő fázisaihoz
a társadalmi egyeztetés megfelelő formáját kapcsolva:
•
•
•

Érintettek, partnerek azonosítása
Részvételi szakaszok tervezése, csatlakozása, összekapcsolása, ütemezése,
dokumentálás kialakítása
Megfelelő kommunikációs eszközök és módszerek kiválasztása

6

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK)
Alapítvány, Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz), Reflex Környezetvédő Egyesület, 2007.
dokumentum ajánlásai alapján
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•
•
•
•

Tájékoztatás – informálódás
Véleménykérés – véleménynyilvánítás (kötelező, lehetséges)
Javaslattétel – válaszadás (visszacsatolás)
Részvételi lehetőség az értékelésben, döntésben – értékelésben, döntésben
közreműködés

Az egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő
tényezőket:
• A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali
folyamat adott fázisában kitűzött célt.
• Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil
mozgástér biztosítására épüljön.
• A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az
adott részfolyamatban.
• A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata
szükséges.
• Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát,
képességét mérlegelni kell. (A platformfüggetlen megoldásokra épülő
internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükséges
lehet további kommunikációs eszközök alkalmazása.)
Feltétlenül szükséges, hogy részvétel megszervezője – a tervezésbe bevont
partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható
cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére
lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a
változó körülményekhez.
Minden részvételi folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a
partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és
humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és
megvalósítását. Ez általánosságban minimálisan a tervezést és a széleskörű (pl.
lakossági vagy szervezet-, intézményrendszeren belüli) javaslatgyűjtést tekintve 6090 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozható meg. Különösen
indokolt esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.
Egy adott részvételi folyamat követhetőségének fontos feltétele, hogy közös, átfogó,
folyamatosan frissülő honlappal rendelkezzenek a társadalmi egyeztetési folyamatok.
Ez a honlap a döntéshozó honlapjáról könnyen elérhető kell legyen. (lásd
www.vizeink.hu oldalt)
Minden olyan anyag – beérkező vélemények, javaslatok, szakvélemények,
háttérelemzések, kutatási anyagok, egymásnak ellentmondó koncepciók, alternatív
döntési javaslatok, aktuális döntéselőkészítő anyagok – ismerete szükséges a
partnerség
megvalósulásához,
amelyre
a
döntéshozatalban
illetve
a
véleményezésben valamelyik szereplő támaszkodik. Ezen anyagokat meg kell
ismertesse partnereivel ahhoz, hogy álláspontját megértsék, elfogadják, arra
reakciójuk megalapozott, adekvát lehessen.
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Olyan formában kell ezeket az anyagokat nyilvánosságra hozni, hogy követhető
legyen a korábbi ismert anyagokhoz képest bennük végbement változás, a
javaslattevő szervezet megnevezésével együtt.
Társadalmi párbeszéd, együttműködési fórumok
Folyamatos társadalmi párbeszéd, együttműködési fórumok szervezeti és területi
szintű (helyi, kistérségi, régiós vagy országos) kialakítása a megvalósítás során. Erre
volt példa a tematikus fórumok szervezése, illetve a különböző szintű vízgyűjtő
gazdálkodási tanácsok felállítása és működtetése.
Belső szervezeti felkészültség
A részvételi lebonyolítására felkészültség erősítésére vonatkozó terv/ vezetők és
munkatársak felkészültségének támogatása, képzések, közösségi részvételi felelős
meghatározása a szervezeteknél.
Térségi részvétel biztosítása
A fejlesztés által érintett térségek érintett közösségeinek, képviselőinek részvételi
lehetőségének biztosítása, részvételük gyakorlati támogatása, célzott és rendszeres
segítése, tájékoztatása.
Részvételi eredmények beépítése, visszacsatolás, részvétel értékelése
A Részvételi folyamat értékelése, szervezeti működés értékelése a részvételi
folyamat tekintetében.
A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos és
lehetőleg szervezethez, véleményformálóhoz szóló visszajelzés a közösségi,
társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része. A résztvevő
szereplőknek (társadalmi csoportok vagy szervezeten, intézményen belüli csoportok)
dokumentáltan folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy
véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali
folyamatba, hogyan befolyásolták a döntéselőkészítő anyagokat, magát a döntést.
4. Ágazati és szakpolitikai egyeztetések
Ágazati szakmai és szakpolitikai egyeztetések, döntések a tervezői és a döntéshozói
szinten (a tervezéshez kapcsolódó tematikus fórumok jelentősen javították a
folyamatot, azonban a döntések átláthatóságát továbbiakban is javítani szükséges,
kik, mikor hozzák meg a főbb döntéseket, hogyan kerül dokumentálásra stb.)
Az ágazati és szakpolitikai szinteken (beleértve a vízügyi ágazatot is) további
tájékoztatás, felkészítés szükséges a VGT jelentőségére és természetére
vonatkozóan, pl.: az intézményfejlesztési stratégiák, szabályozási programok és
monitoring rendszerek integrált fejlesztése terén.
Az ágazati egyeztetések tekintetében kiemelten szükséges kezelni a védett
területekre vonatkozó célkitűzések mielőbbi teljes körű rögzítését és körültekintő
figyelembe vételét a tervezés során.
5. A határ menti és vízgyűjtőszintű tervezés és döntéshozatal összehangolása
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Határmenti területek és a határ túloldalán tervezett vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
összehangolásának, egyeztetésének folyamata, ütemezése, eredménye nem ismert
a tervezéssel és a tervvel érintettek számára. Ezen folyamatokra és intézkedésekre
vonatkozóan is igaz minden előző (1-4.) pontban leírt szempont érvényesítésének
igénye. A jelenlegi folyamat nem átlátható, nem elszámoltatható és legfőképpen
szakmailag és együttműködési szempontból rendkívül hiányos tervet eredményez a
határmenti és a vízgyűjtő tervezési szintet tekintve.
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4. Kiindulási helyzet és változatok kialakításának szempontjai
Az országos szintű alaphelyzetre vonatkozó összefoglaló áttekintése mellett ez a fejezet
foglalja össze az OVGT-t valamilyen szempontból érintő terveket, programokat,
stratégiákat, illetve a vizsgálatra javasolt változatok kialakításainak szempontjait.

4.1. Az alaphelyzettel kapcsolatos megállapítások
Az vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészültét megelőzően végzett vizsgálatok alapján az SKV
jelen fejezetben közölt megállapításai a tervi dokumentumokban és háttéranyagokban (lásd
3.2. pontban) feltárt észrevételekre épülnek.
Alaphelyzet kiindulási adatai elkülönült ágazati érdekkörben működtetett monitoring
rendszer(ek)ből származnak, a különböző monitoring rendszerek adatszolgáltatások
keretében gyűjtött adatok nehezítik az állapot és a folyamatok, trendek leírását, ez
tükröződik a megjelent anyagokban is. Egyik probléma a bizonyos fokú adathiány, a másik
probléma az ökológiai, kémiai és fizikai jellemzőkre hatással lévő emberi tevékenységekre
vonatkozó hiányos, vagy eltérő rendszerű adatgyűjtés, ami nehezíti a tervezést.
Az SKV 2. pontban rögzített vizsgálati elvárásainak és értékelési kérdéseinek megfelelő
információk rendkívül elszórtan találhatók meg és egyelőre részlegesen a nyilvánosságra
hozott háttér és munkadokumentumokban. Kiemelünk néhány olyan szempont csoportot,
amelyet ebben a fázisban különösen lényegesnek tartunk a VGT hatásossága és
megfelelősége tekintetében.
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

A jelenlegi állapotot bemutató fejezetekben, néhány esetben a vízgyűjtő területeken
a kiemelt vízfolyások, és állóvizek tekintetében adathiány van. A védett területekre
vonatkozó adatok tekintetében a természetvédelmi szakemberek munkájának és a
MÉTA adatbázis (Magyarország Élőhelytérképezési Adatbázisa) felhasználásának
is köszönhetően a terv tartalmazza a jelenleg elérhető információkat.
A vizsgált dokumentumokból a különböző problémák mögött rejlő okok, mozgató
rugók feltárása (pl. szennyvíz keletkezésének okai és azok mozgatórugói a
vízszennyező anyagok használata, víztakarékosság értéke stb.) részleges.
Nem azonosíthatók az egyes jelentős vízgazdálkodási probléma körök
kulcsindikátorai a dokumentumokban.
A vízgazdálkodási helyzet és problémák leírása során a rendelkezésre álló
információk alapján bemutatásra kerül a vízhez kapcsolódó védett területekkel
kapcsolatos helyzet és tendencia, lényeges eredmény, mivel ezen adatok nélkül a
VKI 4. cikk c) pontjában foglalt védett területekre vonatkozó célkitűzések teljesítése
nem tervezhető.
A helyzetfeltárás, állapot értékelés során külön összesíteni javasoljuk azokra az
élőhelyeket, ökológiai rendszereket, amelyek a visszafordíthatatlan összeomláshoz
közeli állapotba vannak, de még rehabilitálhatók, illetve a tájidegen fajok
megjelenésének, elterjedésének góc területeit, mivel a környezeti célkitűzések
meghatározását is jelentősen befolyásolhatják.
A helyzetleíró részekben nem jelenik meg a vízi ökoszisztémák szolgáltatásai,
illetve a vízgazdálkodási gyakorlat és az ökoszisztéma szolgáltatások
kapcsolatának, az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt jelenlegi hatások
bemutatása, valamint a hozzájuk kapcsolódó szerves kultúrára (pl. gazdálkodási
ismeretek, gyakorlat, eszközök fajok léte) történő utalás is hiányzik. Ezen
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(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

szempontok figyelembevételét javasoljuk a 2010-12 közötti időszakban kiemelten
kezelni.
Részlegesen található a dokumentumokban a jelenlegi területi és társadalmi
átterhelések bemutatása, okainak feltárása, hiányzik egy összefoglaló ezekről az
információkról.
Határmenti területek esetében nincs adat az adott egységhez tartozó határ
túloldalán fekvő területekre vonatkozó helyzetről, folyamatokról.
Nem látható még hogy a különböző problémák egymáshoz viszonyítása,
jelentőségének meghatározása, valamint az egyes területek, szempontok
rangsorolása hogyan fog megjelenni a megvalósítás során. A terv 6.5. pontjában
szereplő szempontcsoport jó kiindulási alapul szolgálhat. (lásd javaslatainkat a 3.3.
és a 6. pontban)
A háttéranyagok, elemzések részletesen kitérnek a különböző csoportokat érintő
terhekre a vízhasználathoz kapcsolódóan, és érintőlegesen tárgyalják a csoportok
gazdasági érdekeit, azonban csak részlegesen térnek ki a nem anyagi értékek
figyelembevételére.
Alaposan és átfogóan vizsgálják a háttéranyagok egyes kapcsolódó tervek és
programok hatásait (pl. Szennyvízprogram, UMVP stb.) javaslatokat fogalmaznak
meg a programok tervek, projektek időközi felülvizsgálatára értékelésére
vonatkozóan, amit indokoltnak és támogatandónak tartunk, figyelembevételüket
javasoljuk a 2010-12 közötti időszakban kiemelten kezelni.
Nem mutatják be a dokumentumok a VGT végrehajtásában érintett
intézményrendszer felkészültségét és a struktúrákban esetlegesen rejlő
problémákat, okait és a képességfejlesztés tervezéséhez szükséges kiindulási
helyzetet, sem pedig a vízgyűjtő-gazdálkodással érintettek (vízügyes szakembertől
a felhasználóig) környezeti tudatosságának jelenlegi szintjét, amely nélkül számos
alacsony költségű, azonban nagy hatású intézkedés nem tervezhető. Ezen
szempontok figyelembevételét javasoljuk a 2010-12 közötti időszakban kiemelten
kezelni.
A dokumentumok explicite nem tárják fel a problémahálóhoz tartozó intézményi
szerkezetet, valamint ismeret és készségstruktúrát, nem határozzák meg a
fejlesztendő intézményi, ismereti és készség területeket. Ezen szempontok
figyelembevételét javasoljuk a 2010-12 közötti időszakban kiemelten kezelni.
Megjelennek az anyagban Duna vízgyűjtő szintű információk, de hiányoznak a
határmenti állapotokra, folyamatokra vonatkozóan, holott az egységes személet,
összehangolt tervezés a VKI egyik kiemelt prioritása.
Nem tartalmazza a vízhez köthető ökoszisztéma szolgáltatások szélesebb körű,
fejezetben szükséges mélységű felvázolását. Megjelentek a tervben a vízhez
kötődő Natura 2000 élőhely-típusok. Az éghajlatváltozás jelenlegi ismereteink
alapján becsülhető hatásaira részlegesen kitér a terv. Nem tér ki a vízzel
összefüggő tájképi állapotra (egyedi tájértékekre is), folyamatban lévő főbb
változásokra – pl. VTT (részletesebben akár a Mellékletben). Hiányzik az élővilág
külső (határon túli) kapcsolatainak jellemzése (pl. pannon biogeográfiai régió).
A háttéranyagokban megjelennek a jelenlegi társadalmi és gazdasági használatok,
valamint egyes ökoszisztéma-szolgáltatás jellegű haszonvételek változásával, azok
ütemével és trendjével illetve párhuzamosan a lehetőségek (pl. VTT,
természetvédelmi célú föld- és vízhasználati módok). Az egyes társadalmigazdasági haszonvételeknél nem jelenik meg megfelelően az eltartóképesség
igények oldaláról történő elemzése, illetve a vízhez kötődő kihasználatlan helyi
erőforrások beazonosítása. A vízre, vízhez kapcsolódó szolgáltatásokra jelentkező
jelenlegi fizetőképes kereslet, illetve fizetési hajlandóság részletesebb feltárása
jobban alátámasztaná a gazdasági elemzést. Nem tárgyalja megfelelően a vízzel,
vízi ökoszisztémákkal és vízügyi szektorral kapcsolatos kutatás-fejlesztés-oktatás
jelenlegi helyzetét. Nem vizsgálja a kultúra és a vízzel összefüggő környezet
állapotának jelenlegi kapcsolatát. Nem tér ki a vízzel összefüggő szerves kultúra
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(17)

meglétére, jellemzésére, jelenlegi mértékére és diverzitására, illetve változásának
folyamataira. Nem jellemzi megfelelően a társadalom jelenlegi hozzáállását a
vizekhez, elsősorban a vizekhez kötődő helyi társadalmak kapcsolatait, illetve az
általuk nyújtott immateriális szolgáltatásokat. Ezen szempontok figyelembevételét
javasoljuk a 2010-12 közötti időszakban figyelembe venni.
Hiányos a térségi-globális környezeti átterhelések jellemzése, a külső (határmenti)
kapcsolódások környezeti hatásainak elemzése (pl. ipari szennyezések, haváriák).
A régió szintű összehasonlítások, adatsorok nem minden esetben adnak megfelelő
képet, túl nagy léptékűek és lényeges eltéréseket fedhetnek el (legtöbbször 3
megye adatait összevontan kezelik), a Közép-Magyarországi régió adatai Budapest
miatt jelentősen torzítanak (pl. területhasználati, mezőgazdasági adatoknál).

4.2. A tervben vizsgálható változatok
A VGT tulajdonképpen egy stratégiai terv, amely szemléletet, kiinduló helyzet problémáit,
rangsorolt célokat, célrendszert, határidőket és megvalósítási útvonalakat és döntési
szempontokat határoz meg annak érdekébe, hogy megvalósítási és ellenőrzési keretet
képezzen az ágazatok és területi tervezés, valamint az alacsonyabb szintű vízgazdálkodási
tervezés számára. A VGT elfogadását követően a VGT keretén belül maradva van némi
mozgástér a célok megvalósításához vezető útvonalakat illetően, éppen ezért rendkívül
fontos, hogy ne egy (több százas intézkedést tartalmazó) halomba rakott intézkedésekkel
felfegyverkezve induljon el a megvalósítás, hanem világos forgatókönyvekbe rendezett
intézkedéscsoportok mentén, amelyek elősegítik a végrehajtás közben, az időszorításában
felmerülő döntési nehézségek kezelését.
Az áttekintett dokumentumokban az egyes intézkedések esetében alkalmazható eszközök,
mint például a szennyvíztisztítás különböző megoldásai összehasonlításra, elemzésre
kerültek (főként költséghatékonyság szempontjából), azonban az intézkedések összességét
tekintve eddig ömlesztve találhatók meg a lehetséges intézkedések (több 100), nem
körvonalazódtak az országos szinten vizsgálható intézkedési program változatok. Azzal a
céllal, hogy segítsük az intézkedési program lehetséges változatainak elemzését, és a
döntést összefoglaljuk az általunk javasolt változatok kialakításának szempontjait:
(1) A következő intézkedési forgatókönyvek alkalmazását tükrözi a terv:
•

„A” forgatókönyv – Azok az intézkedések, amelyek már folyamatban vannak,
illetve a jogszabályi előírások, kötelezettség vállalás miatt biztosan végre kell
majd hajtani. (Ezeket más jogszabályok írják elő, mindenképpen határidőre végre
kell hajtani, nem lehet kivételes célkitűzést választani. A folyamatban lévő vagy előírt
intézkedések esetében is indokolt a VKI szempontú projekt vagy tervszintű
felülvizsgálat, amely során az SKV 4 csoportba rendezett értékelési kritériumait és
VGT 6.5. pontjában felsorolt döntési prioritásokat is javasoljuk alkalmazni.)

•

„B” forgatókönyv – „A” változat kiegészítve azon intézkedésekkel, amelyekkel
nagy biztonsággal kedvező hatást lehet elérni, ide értve az elővigyázatosságon
alapuló intézkedéseket is. (Az elfogadott tervben 2015-ös, 2021-es határidőkkel
javulást mutató helyzet megfelelő indikátorokkal alátámasztva.

Ezek az országos szinten, a korlátozott mértékű finanszírozási lehetőségek (nemzeti szintű
fizetőképesség) figyelembe vételekor vizsgálandó változatok. Ezeken kívül az egy-egy
környezeti cél vagy célcsoport elérését biztosító többek között költséghatékony
intézkedésváltozat kiválasztását is a lehetséges változatok vizsgálatával kell elvégezni, erre
vonatkozóan és az eddig közzétett tervezési dokumentumok nagyszámú alternatív
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megoldást ismertetnek. A felsorolt forgatókönyveken belül az egyes intézkedések vagy
intézkedési csoportok különböző finanszírozási mechanizmusainak, lehetőségeinek,
változatainak vizsgálata is szükséges, bele értve a különböző teherviselési képességhez
igazodást.
A „A” forgatókönyv tekintetében véleményünk szerint szükség lenne egy összegzésre,
hogy mely intézkedések tartoznak ide és háttérelemzésre, hogy amennyiben csak ezek
valósulnak meg mindenféle felülvizsgálat nélkül, akkor várhatóan mit eredményeznek.
Fontos lenne kiemelni a szükséges felülvizsgálati feladatokat és beépíteni a tervbe.
A „B” forgatókönyv tekintetében szükség lenne a háttérelemzésekben és a VKI II
projektben az intézkedésekre vonatkozóan elvégzett elemzések legfontosabb
következtetéseinek, és az intézkedések összefüggéseinek, egymásra épülésének egyszerű,
döntéshozók számára könnyen átlátható bemutatására.

4.3. SKV szempontjából releváns tervek és politikák a VGT-t
érintően
Az Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv (VGT) 9. fejezete és a hozzátartozó melléklet
részletesen összefoglalja azon országos stratégiák, programok, tervek és projektek
jegyzékét, jellemzőit és VGT-vel való kapcsolatát, amelyek valamilyen módon
kapcsolódhatnak a VGT tervezéséhez és végrehajtásához.
Az SKV keretében nem cél a tervek részletes bemutatása, illetve a tervezés során már
elvégzett vizsgálatok ismétlése. Az SKV során az alábbi szempontból vizsgáljuk a VGT
végrehajtásával kapcsolatos ágazati és átfogó politikákat, terveket és programokat:
1. A VGT céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és
természetvédelmi célokkal
2. A VGT saját céljainak a releváns tervek, illetve programok céljaival való
konzisztenciája környezeti szempontból
3. Az egyes politikák, tervek, programok hatása a VGT megvalósítására, a VKI
célkitűzéseinek elérésére (már elkészült a 9. pont áttekintése és kiegészítése)
4. Milyen módon segíthető elő a VGT és más politikák, tervek, programok környezeti és
fenntarthatósági szempontból pozitív együtthatásának erősítése?
5. Figyelembe veszi-e a terv a szomszédos országok vízgyűjtő-gazdálkodási terveit,
foglalkozik-e a tervek összehangolásával?
6. Tartalmaz-e a terv olyan intézkedést, amelynek során, a szektorokon túlmutató
fenntarthatósági és környezeti szempontból is megfelelő intézményrendszert hoz
létre? Vannak-e a tervnek új javaslatai a negatív hatású, vagy hatástalan ágazati
intézkedések, szabályozók és intézmények leváltására, fejlesztésére?
A következő pontokban a VGT célratörő, hatásos tervezése és végrehajtása
szempontjából foglaltuk össze azokat a vizsgálati eredményeket, amelyek a VGT és a VKI
céljainak más tervekben való megjelenését, illetve a tervek és ágazatok céljainak
összehangolását és a célok teljesülésének ellenőrzését szolgáló eszközrendszer
kialakítását mutatják be.
Mielőtt azonban a VGT és a tervek, programok összefüggéseire térnék, összefoglaljuk a VKI
vonatkozó követelményeit röviden.
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4.3.1. VKI követelmények a tervekkel, programokkal szemben
A VKI szemléletének egyik alapvető jellemzője az integrációra törekvés, azaz minden VKI
célkitűzés esetében meg kell vizsgálni, hogy az adott program, terv, politika milyen módon
tudja saját eszközrendszerével a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzés elérésében
szerepet vállalni. A VGT keretében készítése során értékelésre kerültek programok, tervek
és komplex projektek is, ugyanakkor folyamatos egyeztetések szükségesek, annak
érdekében, hogy az ágazati és általános tervezési és programozási folyamatok vegyék
figyelembe a VKI előírásait, amely előírásokat a VGT hivatott az adott ágazat nyelvére
lefordítani, intézményi és szabályozási helyzetére vonatkozóan bemutatni, elfogadtatni.
A VGT általános elvárása:
Minden terv, program, projekt esetében részletesen vizsgálni és igazolni kell a VKI
követelményeinek való megfelelést, illetve a mentesség indoklását a társadalom
bevonásával kell elvégezni.
Új fejlesztések esetében:
•
•

A célok elérése kivételes esetben meghiúsulhat a felszíni víztest fizikai jellemzőiben
vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások, illetve új
emberi tevékenységek (pl. nagy infrastrukturális projektek) hatására.
Igazolni kell azonban, hogy nincs jobb megoldás, ugyanakkor elsőrendű közérdek,
és/vagy a környezet és a társadalom számára a VKI célkitűzéseinek teljesítésével
elérhető előnyöket felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkező új változások
vagy módosulások, valamint az emberek biztonságának megőrzésében vagy a
fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök.

4.3.2. Áttekintés a feladatokról és ütemezésekről a tervezési rendszer
szempontjából
Ahhoz, hogy a VGT keretében kialakításra kerülő VKI célkitűzéseket, mind a VGT, mind más
programok, tervek keretében figyelembe lehessen venni, szükség van az egyes szakpolitikai
folyamatok, programozási rendszerek és a VGT teljes életciklusának kölcsönös
összehangolására. (A 3. mellékletben a tervezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozóan
fogalmaztunk meg szempontokat.)
A 4. ábrán bemutatjuk az EU programozás és a hazai tervezési folyamatok összefüggéseit a
VGT teljes életciklusával. Az ábra kialakítása során arra törekedtünk, hogy az EU
programozás ciklusai egyértelműen láthatóak legyenek, de felhívjuk a figyelmet a hazai
tervezés és programozás jelentőségére is.
Kiemelve a 2009-2016 közötti időszakot az alábbi főbb kapcsolódási pontok azonosíthatók:
2009
A VGT tervezésének határideje 2009 december 22., ekkorra az országoknak az elfogadott
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet nyilvánosságra kell hozni, amelyben többek között a 2015-re
vállalt célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések szerepelnek.
Ebben az évben az EU programozás keretében indulnak újabb akciótervek, intézkedések
és alprogramok kerülnek meghirdetésre, tervezik a félidős módosításokat, értékeléseket,
amelyek némi lehetőséget, mozgásteret engednek a VKI célokat is szolgáló intézkedések
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beépítésére. A meghirdetést megelőző előzetes vizsgálatok és a korábbi időszak utólagos
értékelései mind olyan folyamatok, ahol a VKI célkitűzéseinek érvényesítését, az
érvényesülés hatásosságának értékelését biztosítani kell. Erre vonatkozóan intézkedési
terv készítését javasoljuk, mert a terv túlságosan robosztus és operatív módon nem
használható erre a célra. Már most a tervezés során szükséges és van lehetőség egyeztetni
az ágazatok, programok terveit a VKI célkitűzéseivel.
A hazai programok közül kiemeljük az OTrT módosítását érintő szabályozásokat, és az
éves költségvetést, valamint az ágazati szabályozási és finanszírozási programokat,
terveket, önkormányzatok szintjén is, amelyek tekintetében a VKI célkitűzéseket
érvényesíteni kell a VGT eredményessége érdekében. Erre vonatkozóan is intézkedési terv
készítését javasoljuk
2010-12
A VGT szempontjából hangsúlyozottan kiemelkedően fontos időszak. Ebben két-három
évben kell előkészíteni a VGT-ben rögzített intézkedések megkezdését, amely a 2012-ben
esedékes. Átfogó operatív intézkedési terv készítését javasoljuk, amely érinti az egyes
ágazatok szabályozását, finanszírozási, intézményfejlesztési (szükség estén átalakítás,
összehangolás, átstrukturálás), szemléletformálási, kapacitás és készségfejlesztési,
monitoring, programértékelési intézkedéseinek átalakítását, fejlesztését. Ebben az
időszakban van szükség arra, hogy a VGT-ben vállalt célok elérése érdekében az elfogadott
szempontok, alapelvek mentén részletes intézkedési terv készüljön, miközben a már
folyamatban lévő tervek és programok módosítása, a megvalósításuk VKI célok szerinti
értékelése kell, hogy megtörténjen.
Ebben az időszakban zajlik az EU programok időközi értékelése és szükség esetén a
módosításuk. Az értékelések során az VKI célkitűzések és a VGT-ben vállalt célokra
gyakorolt hatások értékelést és a módosítások VKI megfelelőségét is biztosítani kell. Ezen
teendőkre a VGT intézkedési tervének külön ki kell térni. A 2011 kiemelt dátum az EU
magyar elnöksége és a Kohéziós Alapra vonatkozó jelentés elfogadása tekintetében.
Mindkét esemény lehetőséget ad arra vonatkozóan, hogy a VGT és tágabb értelemben a
VKI célkitűzései előtérbe helyeződjenek, nagyobb támogatást és ezzel hatásosabb ágazati
integrációt nyerjenek. Az eredményességhez intézkedési terv szükséges.
Ki kell alakítani a hazai programozási, tervezési gyakorlatban a döntéshozatal, engedélyezés
és hatásvizsgálati, értékelések VKI szempontú megfelelőségét, amely követelmény részben
(KHV és SKV-ra vonatkozóan) szerepel a tervben. A hazai teljes tervezési, programozási
rendszer átalakítására (fejlesztésére) lenne szükséges ebben az időszakban, annak
érdekében, hogy a VGT-ben rögzített célkitűzések érvényesítése, ellenőrzése, értékelése és
számonkérése biztosítható legyen. A tervezési rendszer 3. mellékletben vázolt fejlesztése,
összehangolása a VGT mellett más ágazatokat is érintő végrehajtási, nyomon követési,
értékelési és felelőségi problémák megoldását is segítené.
2012-2016
VGT szempontjából ez az időszak, amikor meg kell kezdeni a vállalt intézkedések
megvalósítását, a célok elérése érdekében. Kulcs fontosságú dátum 2015, amikor értékelni
kell a tervben foglaltak időarányos teljesítését, ekkor, de ezt megelőző időszakban is van
lehetőség a terv felülvizsgálatára.
Az EU programozás tekintetében az időszak eleje (2012-2014) a következő költségvetési
periódus (2014-20) felkészülési ideje, ebben a fázisban van lehetőség leginkább a 2012-ig
elkészült intézkedési terv és kialakított/tervezett (intézményi, szabályozási, finanszírozási)
keretek alapján beépíteni a VGT intézkedéseit a következő 7 éves időszak ágazati és
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horizontális intézkedések közé, szoros ágazatközi együttműködésben. 2016 körül készülnek
el a 2007-13 közötti időszak utólagos értékelései, amelye során a fejlesztési programok VKI
célkitűzésekkel, a VGT-ben vállalt célokkal kapcsolatos hatásainak értékelésére is van
lehetőség.
A továbbfejlesztett (szükséges mértékben átalakított) területei és ágazati tervezési és
intézményi rendszer működése megkezdődik ebben az időszakban (pl. tovább fejlesztett VKI
kompatibilis, legalább részleges ágazati együttműködésen alapuló monitoring rendszer, VKI
követelményeknek megfelelő hatásvizsgálati és döntéstámogatási megoldások stb.)
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4. ábra
A VGT és más tervek tervezési és értékelési feladatainak ütemezése
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4.3.3. A VGT és a szomszédos országok vízgyűjtő gazdálkodási tervei
A magyarországi VGT eredményességét a hazai és az EU tervek és programok mellett jelentősen
befolyásolják a szomszédos országok határ menti, illetve országos vízgazdálkodási tervei. A hazai
tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezési és a végrehajtási folyamatok kölcsönös
figyelembevételére és összehangolására. Javasoltuk, hogy a szomszédos országokkal történő
egyeztetések áttekinthetősége érdekében egy felelős személy (csoport) kerüljön kijelölésre, annak
érdekében, hogy az egyeztetések eredményei a hazai VGT-vel összehangolhatóak legyenek. A
határmenti, illetve szomszédos országokkal folytatott egyeztetések kapjanak megfelelő
nyilvánosságot és legyen biztosított a társadalmi részvétel, a tájékozódás, véleményezés
lehetősége. A Duna-vízgyűjtő magyarországi részére készülő vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a
Duna vízgyűjtőkerület vízgyűjtő-gazdálkodási tervének kapcsolatára vonatkozóan a terv
mellékletében szerepel egy összefoglaló anyag.

4.3.4. VGT-ben összefoglalt tervek és a VGT összehangolt megvalósítása
érdekében teendő lépések típusai, megközelítése
Ebben a pontban azokat a szempontokat és javaslatokat foglaltuk össze, amelyek a VGT 9.
pontjában összefoglalt tervek tekintetében a VGT integrációját, illetve a negatív hatások
csökkentését hivatottak szolgálni.
VGT tervezése, elfogadása és kihirdetése
A VGT integrált tervezési megközelítése, a tervezési határidő teljesítése, a terv megfelelő minősége
és megvalósíthatósága szempontjából elemi fontosságú, hogy az államigazgatási, tárcaközi,
önkormányzati szereplőkkel történő egyeztetések minél célravezetőbbek legyenek és az
egyeztetésekről, a javaslatokról, megállapodásokról megfelelő dokumentáció készüljön,
annak érdekében, hogy a későbbi magasabb szintű egyeztetések számára segítse a
döntéshozatalt, illetve megalapozottan körvonalazottá váljon a döntési mozgástért. Az év végi
közigazgatási egyeztetéseknek ezen előzetes igazgatási, önkormányzati és társadalmi szereplőkkel
folytatott egyeztetések eredményeit figyelembe kell vennie, az egyeztetések eredményeinek
megfelelően alá kell támasztania a közigazgatási egyeztetéseket és döntéshozatalt. A tárcaközi és
ágazati egyeztetésekre, megállapodásokra vonatkozóan javasoljuk, hogy kapjanak megfelelő
nyilvánosságot.
Az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból nem állapítható meg az, hogy hogyan fog
történni a különböző szinteken végzett tervezés összehangolása és a tervek jóváhagyása, valamint
az sem, hogy a számos észrevétel feldolgozása és azok elfogadása, vagy elvetése miként történik
majd, mik kerülnek, pl. a Vízgazdálkodási Tanácsok (VT-k) elé, mit véleményezhetnek, ki dönt arról,
hogy a VT-k észrevételei közül mi kerül be a tervekbe. Javasoljuk a VGT elfogadásával
kapcsolatos döntéshozatali folyamatok átláthatóságának biztosítása érdekében a
döntéshozatal időpontjának, a döntéshozók és a döntés dokumentumok megnevezését,
illesztve tervezési folyamatba, és hozzáférhetővé téve a teles VGT készítési folyamattal
együtt a www.vizeink.hu oldalon.
A VGT nagyságrendjét és jelentőségét tekintve nem tartjuk megfelelő és célravezető megoldásnak
a miniszteri rendeletben történő kihirdetését. Indokoltnak tartjuk megfelelő szerkezetben
magasabb szintű jogszabályban történő kihirdetésének megfontolását, hasonlóan az
Országos Területrendezési Terv törvényben történő kihirdetéséhez. A minimális elvárás a VGT
kormányrendelet keretébe történő elfogadása, és megfelelő törvényi szinten történő feladat
meghatározás beépítése.
Értékelési eszközök
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Az alábbi értékelési eszközök összehangolását és VKI szempontú felülvizsgálatát szükséges
elvlégezni, mivel ezen eszközök az egyik leghatékonyabb módon segíthetik elő a VKI célok
integrációját, feltételezve az intézményi kapacitások és személyi felkészültség megfelelő szintjét. A
hatásos VGT megvalósítás érdekében a különböző értékelési és vizsgálati eszközök
összekapcsolása, együttes alkalmazása, időbeli, térbeli és tervezési szintek közötti kapcsolatok,
alkalmazások kiépítése is nélkülözhetetlen.
Politika, stratégia, terv és program szinten /Országos koncepcióktól a települési rendezési tervekig/:
•
•
•
•
•

Stratégiai környezeti vizsgálatok (Natura 2000 és VKI szempontokkal)
Előzetes, köztes és utólagos értékelések (Natura 2000 és VKI szempontokkal)
Jogszabályok hatásvizsgálata (Natura 2000 és VKI mint vizsgálati szempontokkal
kiegészítve)
Vizsgálati elemzés a Kvtv. (1995 évi LIII.) 43.§ (1)-(3) alapján
Tervezés során készülő hatásvizsgálatok, elemzések, megvalósíthatósági
elemzések, hatásbecslések (Natura 2000 területekre vonatkozóan)

Projekt szinten /kiemelt nagyprojektektől a kisebb egyedi projektekig/:
•
•
•

Környezeti Hatásvizsgálat (Natura 2000 és VKI szempontokkal)
Környezeti felülvizsgálat (Natura 2000 és VKI szempontokkal)
Tervezés során készülő elemzések, megvalósíthatósági elemzések,
hatásbecslések (Natura 2000 területekre vonatkozóan)

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a VGT 9. fejezetének mellékletében felsorolt tervek, programok és
projektek esetében nem csak előzetes, hanem a közbülső és a felülvizsgálati értékelések során is
kiemelt figyelmet kell fordítani a VKI és a Natura 2000 szempontok érvényesítésére.
A további tervezés és megvalósítás során számolni kell az értékelések idő és költségigényével is,
hasonlóan, ahogy a tervben a társadalmi részvétel idő is költségigényére felhívják a tervezők a
figyelmet. Az értékeléseket a tervezési költségek 8-10%-ával lehet számolni és megfelelő módon
elvégezni.
Intézményfejlesztés
Szükség van a kormány és a minisztériumok irányítása alá tartozó területeken az átfogó és
szakmai stratégiák egységes keretének (emberközpontú fenntartható jövő közpolitikáját
támogató tervezési rendszer módszertani alapjain nyugvó) kidolgozására, szigorú alkalmazására,
figyelmet fordítva a szerepek, feladatok, felelőségi körök rögzítésére és összehangolására
országos, regionális, kistérségi, és helyi közösségi szinten, Ez a VKI (és más tervek) eredményes
végrehajtásának is alapvető feltétele.
A monitoring adatok elemzése és az állapotértékelés jövőbeli elősegítése érdekében, javasoljuk
erősíteni az összhangot az ágazati, ágazatközi monitoring rendszerek között (pl.
mezőgazdaság, természetvédelem, vízgazdálkodás stb.), annak érdekében, hogy
költséghatékonyan előállíthatóan a megfelelő adatok álljanak rendelkezésre az intézkedések
eredményességének értékelése céljából.
Az egyes ágazatok keretében jelenleg is számos adat (kibocsátás, szennyezés), hátér információ
(pl. gazdálkodási, területhasználati tevékenység) gyűjtése folyik, azonban sokszor probléma, hogy a
különböző adatbázisok nem kapcsolhatók össze, együttes elemzésük egyéb (intézményi,
módszertani) problémák miatt nem lehetséges.
A különböző fizikai, kémiai és ökológiai információk mellett az adott víztestet, vízgyűjtőt érintő
emberi tevékenységekről és a végrehajtási folyamatok teljesítéséről is megfelelő adatokat
szolgáltató indikátor és monitoringra rendszerre van szükség.
Felhívjuk a figyelmet a tervezéshez hasonlóan, hogy a monitoring és a társadalmi részvételt, ne
értékeljék alul a végrehajtás során sem, kapjanak megfelelő súlyt.
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Javasoljuk a különböző hatáskörrel és feladatokkal bíró szervezetek vízgazdálkodási feladatainak
és felelőségi körének összehangolását. Javasoljuk továbbá a VGT végrehajtásában érintett
intézményrendszer felkészültségének és a struktúrákban rejlő problémákat, okait és a
képességfejlesztés szintjének kiindulási helyzethez viszonyított javítását (erre indikátorok, mutatók
megfogalmazását), illetve a vízgyűjtő-gazdálkodással érintettek (különböző ágazati szereplőktől a
felhasználóig) környezeti tudatosságának, rendszerszemléletének jelenlegi szintjének növelését,
amely nélkül számos alacsony költségű, azonban nagy hatású intézkedés nehezen kivitelezhető
eredményesen. A tevékenyégség keretében építeni kell a vízügyi és természetvédelmi képzett,
tapasztalt szakembereinek tudására.
Javasoljuk a területrendezés, területfejlesztés, fejlesztéspolitika VKI előírásait integráló, a
vízgyűjtőkhöz is igazodó módszertani, szabályozási és döntéshozatali rendszerének kialakítását,
továbbfejlesztését különösen térségi és regionális szinten a szubszidiaritás alapelvének
érvényesítésével.
A VKI céljait veszélyeztető folyamatok, program és projektelemek kiszűrése a megvalósítás során
megfelelő elsősorban megelőzésen alapuló gyakorlat kialakításával, amelyhez a tájékoztatatás, a
felkészítés, a tanácsadás, a részvétel és a jó gyakorlat alkalmazása mellett, a stratégiai környezeti
vizsgálatok, hatásvizsgálati és hatásbecslési (pl. Natura 2000 hálózat tekintetében) eljárások
jelenthetik a kötelezettségek teljesítéséhez a megfelelő eszközöket, ezért minden tekintetben
kiemelten kezelendő intézkedésekként kell, hogy szerepeljenek.
DPSIR megközelítés alkalmazása a monitoring és indikátor rendszerek alkalmazása
során

Ok

Terhelés

Állapot

Hatás

Válasz (intézkedés)

A víz állapotára hatással lévő folyamatok, tevékenységek okainak feltárása
VKI elvárás, nem elég a terhelés, állapot, hatás nyomon követése.
Azonosítani és tudatosítani kell, hogy az adott intézkedések (response, a VGTben és más tervekben foglaltak is!) az okokra (driving force), terhelésre
(pressure), állapotra (state) vagy a hatásokra (impact) irányulnak-e.
Társadalmi részvétel
A társadalmi részvétel alapvető szempontjai az alábbi négy pontban foglalhatók össze röviden (lásd
a 3. pontban részletesen kifejtve):
1. Tájékoztatás, nyilvánosság
– Adatok elérhetőség biztosítása minden szinten
– A teljesítmény nyilvános értékelése (ún. naming and shaming)
2. Részvétel a tervezési és értékelési folyamatokban
3. Társadalmi részvételre képesítés: érintett (résztvevői) és program/projektgazda (tervezői,
döntéshozói, igazgatási) oldalról egyaránt
4. Részvételt segítő, támogató rendszerek kialakítása (kommunikációs, nyilvántartás stb.)
Szemléletformálás, képességfejlesztés
A szemléletformálás és képességfejlesztés kulcsterületei az alábbiak, amelyek a VGT és más
tervek összehangoltan történő megvalósítását segíthetik:
•
•

Vízügyi igazgatóságok munkatársainak képzése minden szinten
Fejlesztési szervezetek munkatársainak képzése minden szinten
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•
•
•
•
•
•

Döntéshozók (politikai és szakmai is) képzése minden szinten
Közreműködő hatóságok, önkormányzatok szakembereinek képzése (pl. településfejlesztés,
-rendezés)
Szaktanácsadás fejlesztése
Tervezők, értékelők felkészítése
Szemléletformálási kapacitások fejlesztése
PR, tájékoztatási tevékenység folytatása

4.3.5. Javaslatok a VGT és a fejlesztési programok gazdaszervezeti számára
4.3.5.1. Elvárás a VGT-ért felelős szervekkel szemben
•
•
•
•
•
•
•
•

A meglévő jogszabályok felülvizsgálata, módosítása és új szabályozási javaslatok
A VKI célok elérése érdekében szükséges intézkedések 2012-ig történő előkészítésének
programterve, szempontrendszere, irányelvei
Átfogó és célirányos egyeztetési folyamatok kialakítása (általánosra pl. OVT, RVT, AVT)
Célzott üzenetek megfogalmazása az ágazatok irányába
A VKI célok értékelésére vonatkozó elvárások kidolgozása
Az egyes programozási, fejlesztési, illetve értékelési feladatokban a teljesítés segítése
Intézményi fejlesztésre vonatkozó elvárások (monitoring és indikátor rendszerek)
Képességfejlesztés, szemléletformálás, tudatosítás irányelvei és megvalósítás koordinálása

4.3.5.2. Elvárás fejlesztési programokkal és a programokért felelős szervekkel szemben
A megfelelő tervezési környezet számára a jelenlegi jogrendszer és fejlesztési rendszer
felülvizsgálata, és a meglévő vívmányok megőrzése mellett a hiányok pótlása és a tervezésre
(ill. a teljes tervi életciklusokra: előkészítés, tervezés, megvalósítás, monitoring, értékelések
visszacsatolása) vonatkozó szabályozás összehangolása, életre hívása.
Egy kapcsolódó tapasztalat(!):
Indikátorok tervezése, mérése és teljesítése – elemzés és módszertan készítése az NFT ROP
hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmány megállapítása:
„A program szintű indikátorok esetében a ROP monitoringjához meghatározott indikátorok csak
részben alkalmasak a ROP célkitűzéseinek megvalósulását megfelelően bemutatni, mérni.
Szinte minden esetben többségben vannak az output indikátorok, és jóval nagyobb hangsúlyt kellene
már intézkedés szinten is helyezni az eredményindikátorokra.”
/MTA Regionális Kutatások Központjának Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézete 2007/

Jogszabályi keretek felülvizsgálata
(1) A tervezési folyamat kereteinek, eljárási rendjének meghatározása és irányítása (lásd kanadai,
finn közigazgatás szabályozását!)
(2) Szakmai tartalom és megfelelőség garanciális elemeinek szabályozása, pl.:
• Értékorientált megközelítés (nem pénzérték!)
• Különböző közcélú adatokhoz való hozzáférés biztosítása a közigazgatáson belül,
összehangolt adatbázisok
• Hatáskörök összehangolása, együttműködési kötelezettségek és mechanizmusok
kialakítása
(3) Érdekeltek, érintetek bevonása, részvételének átfogó összehangolt szabályozása, garanciális
elemek kialakítása.
(4) Kiemelt mechanizmusok összehangolt szabályozása:
• Integrált (fenntarthatóság fókuszú) hatásvizsgálatok
• Összehangolt monitoring
• Tervszerződések bevezetése (lásd Franciao.)
(5) A hazai EU-s programozási és tervezési szabályok újra gondolása
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(6) Általános és ágazati tervezési szabályok áttekintése
(6) Az oktatás, képzés, kompetencia fejlesztés többszintű rendszerének szabályozásának
áttekintése a szükséges kompetenciák tekintetében
További javaslatok az átfogó tervezési integráció elősegítése érdekében a 4. mellékletben
találhatók.

5. Az országos vízgyűjtő gazdálkodási terv célja és várható hatásai
Azon környezeti és fenntarthatósági szempontból jelentős hatásoknak és problémáknak a
leírása, amelyek az SKV második szakaszában az OVGT-vel kapcsolatosan kerültek
megfogalmazásra, beleértve a tervezett intézkedéseket, tervváltozatokat, illetve az egyéb
tervek és a készülő OVGT közötti összefüggéseket is.

5.1. A VGT környezeti és fenntarthatósági szempontú értékelése
A VGT készítése során készült háttéranyagok és a tervvel kapcsolatosan végzett vizsgálatok
alapján az SKV jelen fejezetben közölt megállapításai a 2009. december 22-ig közzétett tervi
munkarészekben (lásd 3.2. pontban) feltárt észrevételekre épülnek.
Problémák célok összekapcsoltsága, célok hiánya
Az SKV során vizsgált dokumentumok egyikéből sem körvonalazódott a VGT országos szintű
célrendszere. A tervezési dokumentumokban van ok-okozatielemzésre épülő, világos, jó
összefoglalást tartalmazó un. probléma-fa, de nincs erre választ adó célfa. A dokumentumok nem
mutatják be az összesített, illetve az intézkedés csoportonként, vagy területileg kitűzött célok
rendszerét. A tervezési dokumentum több száz intézkedése egy célra összpontosít, a VKI által
megfogalmazott és a tervben vállat általános célkitűzések elérésére, nem mutatja be azokat a
részcélokat, amelyek teljesítése, teljesülése az egyes környezeti célkitűzések eléréséhez vezet és
nem lehet tudni (bár a háttéranyagokként és a VKI II. projektben készültek elemzések), hogy melyik
intézkedés milyen fontossággal bír az adott célkitűzés tekintetében. Ezen ismeretek mellet lehet
elkészíteni az operatív terveket az VGT megvalósítását segítendő.
Védett területekre vonatkozó célkitűzések
Megjelenik a dokumentumokban a védett területek listája, de hiányzik a védett területekre
vonatkozó célkitűzések listája, illetve a vízgyűjtő szintekhez kapcsolódó és országos összesítése.
Kulcsindikátorok
A célokhoz tartozó, az intézkedések környezeti célkitűzések teljesítése tekintetében értékelhető
eredményességét mutató legszükségesebb kulcsindikátorok értékeinek meghatározása nem
található meg még az eddig készült dokumentumokban.
Intézkedésválasztás és a környezeti célkitűzésekkel kapcsolatos teljesítményértékelés
Hasonlóan a problémák feltárása esetén az intézkedések tekintetében nem jelennek meg a
dokumentumokban az intézkedések jelentőségére vonatkozó szempontok, utalások és azokkal
kapcsolatos prioritások. Az intézkedésekhez kapcsolódó jellemzők körében még nem jelenik meg
az intézkedés környezeti célkitűzésekkel kapcsolatos teljesítményértékelése, várható
eredményessége, a VKI előírásaihoz igazodva el kell kerülni, hogy a műszaki és gazdasági
szempontok határozzák meg döntően az intézkedések kiválasztását. Ennek elkerülésére alkalmas
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lehet a megfelelő alkalmazási kertek között használható, a VGT 6.5. pontjában bemutatott,
rangsorolási szempontok
Várhatóan kritikus és nem kritikus beavatkozási pontok
Az intézkedései terv környezeti célkitűzésekre vonatkozó eredményessége érdekében szükséges
lenne, hogy kitérjen a különböző típusú negatív és pozitív visszacsatolási körök folyamatainak,
rendszerdinamikai archetípusoknak, beavatkozási pontoknak azonosítására a megfelelő
intézkedések kiválasztása érdekében.
Nélkülözhetetlen intézkedési elemek
VGT egészét tekintetbe véve hatásukban és szükségességükben nem lehet alábecsült intézkedési
elem a monitoring, a társadalmi ellenőrzés, részvétel, az intézményfejlesztés, a készségfejlesztés, a
tájékoztatás, tanácsadás, felkészítés (pl. a jó gyakorlat kialakítását és bevezetését, ami számos
helyen szerepel a dokumentumokban, azért erősítése szükséges a tervben is). Lényeges, hogy
ezen intézkedések jelentőségüknek megfelelő súllyal jelenjenek meg a végleges tervben (OVGTben).
Ökoszisztéma szolgáltatások és a szerves kultúra
A beavatkozások ökoszisztéma szolgáltatásokra és a szerves kultúra fenntartására (melynek része
a vízjáráshoz, táji adottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodási formák, ismeretek, gyakorlat) és
fejlesztésére gyakorolt hatásait figyelembe kell venni a megalapozó elemzések és az indikátorok
kialakítása során.
Helyi erőforrások, helyi megoldások, helyi haszon
Az operatív terv készítése során javasoljuk figyelembe venni és előnyben részesíteni azokat a
megoldásokat, amelyek helyi erőforrásokra építve helyi megoldásokat kialakítva, a helyiek számára
jelenít meg hasznot (pl. vízhasznosítás, szennyvízkezelés stb.).
Nem anyagi értékek haszon elve
Megjelenik a dokumentumokban, hangsúlyosabbá tétele szükséges. Nem anyagi értékek haszon
elve – az egész VGT legfontosabb alapkérdése például ez: minden felszíni víztest jó ökológiai
állapotának biztosítása az elérhető ökológiai érték növekedés számszerűsítése nélkül. A költségek
arányosságának vizsgálatánál a számszerűsíthető ökológiai hasznon kívül mérlegelni kell a nem
számszerűsíthető hasznokat is.
A jelentős és a jelentéktelen problémája, avagy a prioritások kezelése
A feltárt problémakörökre vonatkozóan végzett előzetes elemzéseink alapján úgy tűnik, hogy a VGT
tartalmaz több olyan rendszerarchetípust, amely időben történő felismerése meghatározó lehet a
VGT eredményessége tekintetében. Egy ilyen rendszerarchetípust mutat az eset, amikor egy
kiemelt nagyobb, turisztikai szempontból vonzó és jobb gazdasági környezetben található víztestre
koncentrálódó forráselosztás és intézkedések mellett ugyanazon vízgyűjtőn található a kisebb,
„jelentéktelenebb” víztestekre kevesebb figyelem fordítódik, ennél fogva lassabban javul az
állapotuk, vagy akár romlásba fordulnak, ezzel hosszabbtávon a VKI céljaival ellentétes hatásokat
okozva. (Kevésbé valószínű, de előfordulhat az az eset is, hogy a nagyráfordítások túl is lőhetnek a
célon, amennyiben idővel egyre nagyobb ráfordítással egyre kisebb javulás érhető el.) Ez a példa
arra hívja fel a figyelmet, hogy a prioritások meghatározása esetén sem lehet megfeledkezni az
integrált kezelésről és a megfelelő kezelési arányok kialakításáról.
A csatornázás és az egyedi szennyvízkezelési eljárások építése között hasonló kapcsolatra
gyanakszunk, főleg a kis lélekszámú települések esetén, ahol a csatornázás gazdaságossága
megkérdőjelezhető. Ezeken a településeken ennek ellenére a csatornázás és az egyéb megoldások
telepítése, illetve a meg lévők korszerűsítése párhuzamosan fog zajlani a csatornahálózat
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kiépítésével. Ezt a szennyvízprogram is előírja, erősebb gazdasági érdekek fűződnek hozzá és a
megfelelő gyakorlat is kiforrottabb. A két folyamat pedig mindkét esetben lakossági finanszírozású.
Megfelelő beavatkozás hiányában azt feltételezzük, hogy az egyedi megoldások építése rövid időn
belül ellehetetlenedik. A befogadóba jutás mértéke és minősége szempontjából ez kedvezőtlen.
Nagyobb mennyiségű szennyvíz kerül ezáltal a felszíni befogadókba, amely a közműolló záródása
ellenére is ellentétes irányba hathat a VGT céljaival, a környezetbarát egyedi megoldások hatásával
szemben. Ha pedig a megépült hálózatra még sem kötnek elegen rá, annak hatásfoka jóval a
határértékek alatt maradhat. A fenntartásukra sem várható elegendő forrás.
Kiegészítő intézkedések jelentőssége
Hangsúlyozni kívánjuk a kiegészítő intézkedések jelentősségét, amely erőteljes megjelenésével
eredményesebbé tehetné a tervet. Gondolunk itt, például a takarékosság ösztönzésére, vagy a
lakossági vízfogyasztási igény tényleges egészség, higiénia, élelmezési, gazdasági és szabadidős
szükségletekhez közelítése a pazarló és extra igényekkel szemben, vagy a szennyezőanyagok
használatának kerülését ösztönző átfogó programok, fejlesztések, stb.
A következő táblázatokban a 2. pontban bemutatott értékelési kérdések alapján tekintjük át a
VGT elkészült dokumentumait és azok alapján válaszoljuk meg a felsorolt kérdéseket.
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Megjegyzés: Fontos kiemelni, hogy az egyes értékelési kérdésekre adott válaszoknál is jelezzük, hogy a tervből hiányzó
probléma és intézkedési prioritási sorrend és arány meghatározatlansága miatta az egyes kérdésekre adható válaszok jelentős
bizonytalansággal adhatók.

5.1.1. Víz Keretirányelv környezeti célkitűzéseinek értékelése
Ebben a szempontcsoportban a Víz Keretirányelvben szereplő környezeti célkitűzések megvalósításának értékelési szempontjait foglaltuk össze,
amelyek teljesítése környezeti szempontból alapvető jelentőségű a vízgyűjtő-gazdálkodási terv hatásossága szempontjából. Ez az SKV
szempontcsoport vonatkozik a vízre gyakorolt hatásokra, mint a VKI által célzott fő természeti erőforrásra.
SKV célok – megfelel a terv
az alábbi elvárásoknak?
A felszíni vizek védelme

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett
intézkedés…?)
1. Foglalkozik-e a terv az összes felszíni vizek
állapotának romlása megállításával?
2. Foglalkozik-e a terv az összes felszíni vizek
védelmével, javításával és helyreállításával?
3. Foglalkozik-e a terv az összes mesterséges és
jelentősen módosított víztest védelmével, javításával
a jó ökológiai potenciál és kémiai állapot elérése
érdekében?
4. Vannak-e intézkedések az elsőbbségi veszélyes
anyagok kibocsátásának, bevezetésének és
veszteségeinek megszüntetésére vagy kiiktatására?

7

Értékelés
1. igen
Megjelentek az anyagban a szakmai szempontok a határon kívülről érkező hatások
kezelésére vonatkozóan, azonban hiányzik a határon túli és vízgyűjtő szintű
intézkedések összehangolására irányuló tevékenységcsoport. A problémák
egyikrésze kétoldalú, másikrésze nemzetközi szintű. Nem látszik az apparátus,
aki ezt kézben tartja. Megfelelő érdekérvényesítési csatornák, eszközök
meghatározására és alkalmazására van szükség.
2. igen
3. igen
4. igen
Megjegyezzük, hogy az ökológiai vízkészlet problémájának a feldolgozását,
tisztázását 2012-ig az alábbi idézet dinamikus és rugalmas szemléletében:
„A környezeti célkitűzések meghatározásánál – erősen módosított és mesterséges
víztestek esetében a jelenlegi funkciók fenntartását fokozottan szem előtt kell
tartani, ami egyfelől korlátja lehet az ökológiai igényeknek, másfelől sokszor
önmagában biztosítja az ökológiai vízkészlet mennyiségi kritériumainak
teljesülését. Fontos, biológiai szempontból is kellően feltárt legyen a víztest,
hiszen a víztest jelenlegi állapotát, a referencia feltételekhez való viszonyát csak
így lehet meghatározni. Mivel típusonként más és más az az élőlény együttes,
amely egy- egy víztesten előfordul, különbözőek a hidro-morfológiai és vízkémiai
adottságok, ezért nem várható egységes szabályozás az ökológiai vízkészlet
7
meghatározása tekintetében.”

Sütheö László, Keserü Balázs: Kis-Rába ökológiai vízkészlet meghatározása, HAKI Tudományos Napok, 2005
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A felszín alatti vizek
védelme

A védett területek védelme

Az SKV keretében vizsgált a
VKI által előírt 4 teszt
témakörei
•
VKI 4. cikk (3)
bekezdés: Víztestek
erősen módosítottá
nyilvánítása estén
elvégzendő teszt
•
VKI 4. cikk (4)
bekezdés: A
határidők
meghosszabbítása
esetén elvégzendő
teszt
•
VKI 4. cikk (5)
bekezdés: Kevésbé
szigorú célkitűzések
meghatározása
esetén elvégzendő
teszt

Respect Kft.

1. Foglalkozik-e a terv a szennyező anyagok felszín
alatti vizekbe történő bevezetésének megelőzésével
vagy korlátozásával és a felszín alatti vizek
állapotromlásának megakadályozásával?
2. Foglalkozik-e a terv a felszín alatti vizek védelmével,
javításával és helyreállításával, a kitermelés és az
utánpótlódás közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges teendőkkel?
3. Foglalkozik-e a terv az emberi tevékenységből
származó bármely szennyező anyag-koncentráció
emelkedésének visszafordításával és a felszín alatti
vizek szennyezettségének csökkentésével?
1. Feltárja-e a terv a védett területekre vonatkozó
célokat?
2. Meghatározták-e, hogy mely védett területek,
élőhelyek kötődnek erősen a megfelelő
vízellátáshoz, mely élőhelyek számára lényegi
meghatározó ökológiai tényező a víz, és a hozzájuk
kapcsolódó védelmi célokat?
2. Foglalkozik-e a terv azoknak az intézkedéseknek a
meghatározásával, amelyek biztosítják a védett
területekre vonatkozón célok elérését, amelyek
alapján a területeket kijelölték.
1. Vizsgálták-e a tesztek elvégzésének
szükségességét, szükség esetén elvégezték-e a
teszteket?
2. A tesztekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményei
hogyan jelennek meg a tervezési folyamatban,
hogyan épülnek be a tervezésbe?
3. A tesztekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményei
hogyan jelennek meg a tervezési folyamatban,
hogyan épülnek be az érintettekkel, szakmai
közösségekkel folytatott konzultációs folyamatba?
4. A tesztekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményei
hogyan jelennek meg a tervezési folyamatban,
hogyan épülnek be a döntéshozatali folyamatba?
5. A kivételes célok elfogadása jelentősen
veszélyezteti-e a vizek és a hozzájuk kapcsolódó
természeti erőforrások állapotát, ökoszisztéma
szolgáltatásait, azok javítását, fejlesztését?

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

1. Igen, azonban hiányzik a határon kívülről érkező hatások kezelése és a határon
túli és vízgyűjtő szintű intézkedések összehangolására irányuló tevékenység
csoport. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
2. igen
3. Igen

1. Hiányos a védett területekre vonatkozó célok átfogó rendszerezett bemutatása, a
problémák összefoglaló bemutatása szerepel az anyagban. Pótolni szükséges a
2010-12-es végrehajtási időszakban.
2. A védett területekre vonatkozóan ilyen elemzés eredményeit tartalmazza a terv, a
védelmi célok meghatározását és azonban pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
3. A tervekben szerepelnek intézkedések a védett területekre vonatkozóan,
azonban mivel hiányoznak az egyes védelmi célok, vagy azok összefoglalása az
egyes intézkedések irányultsága és várható hatása sem ítélhető meg. Pótolni
szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
1. Igen
2. Háttérelemzések, vizsgálatok eredményei és az intézkedések összekapcsolása
megtörtént azonban a mérhető célok nincsenek megfogalmazva, általános
költséghaszon elemzések születtek. Pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban intézkedési tervek keretében.
3. Tervek kézirataiban táblázatos és szöveges formában, illetve a fórumokon
4. Nem derül ki a tervből. Készültek prioritási, rangsorolási szempontok, azonban
azokat hogyan alkalmazzák, az nem szerepel az anyagokban. Pótolni
szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban. Az új fejlesztések
tekintetébe tartalmaz vizsgálati megoldásokat és javaslatokat terv.
5. Háttéranyagokban szerepel. A terv összesen két felszínalatti víztest esetében
fogalmaz meg enyhébb célkitűzéseket.
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•

VKI 4. cikk (7.)
bekezdés: Új,
fenntartható emberi
tevékenység
tervezése esetén
elvégzendő teszt

5.1.2. A VKI integrált megközelítésével és az általános rendszerszemlélet érvényesítésével kapcsolatos elvárások
értékelése
A Víz Keretirányelv által előírt víz-gyűjtőgazdálkodási terv (VGT) készítése és végrehajtása során alapvető elvárás a vízgyűjtőszintű megközelítés és
bizonyos fokú integrált szemlélet alkalmazása. Az integrált megközelítés a VGT esetében a vízügyi ágazaton belüli egyéb tervek és programok (pl.
ivóvíz vagy szennyvízprogramok), illetve más ágazatok terveinek, programjainak, stratégiájának és politikájának összehangolását jelenti a vizek
minőségi és mennyiségi védelme érdekében a VKI előírásainak figyelembevételével. A VKI által elvárt VGT jelentős lépés az integrált térségi,
regionális vízgyűjtőszintű tervezés felé, amely együttesen kezeli a különböző ágazatok intézkedéseit. Az ENSZ megrendelésére készült Millennium
Ecossystem Assessment 8 által felvázolt irányítási és tervezési modellek közül integrált térségi, regionális vízgyűjtőszintű tervezés bizonyult a
leghatásosabbnak az ökoszisztéma szolgáltatások hosszú távú megőrzése, kezelése és a fenntarthatóság biztosítása szempontjából.
Az alábbi szempontok a VGT integrált és rendszerszemléletű megközelítésének értékeléséhez nyújtanak keretet.
SKV célok – megfelel
a terv az alábbi
elvárásoknak?
1. A terv belső
összhangjának
biztosítása
Elvárás: A tervben feltárt
probléma kezelésére
olyan választ, célt és
eszközt kell találni, amely
úgy képes az adott
problémát kezelni, hogy
ne legyen ellentétes
hatású más célkitűzések
8

Értékelési szempontok – a terv vagy a
tervezett intézkedés…?)

Értékelés

1. Van-e a tervben ok-okozati elemzés, un. probléma-fa
vagy problémaháló, s erre választ adó célfa?

1. Van a tervben problémafa, azonban célfa, célstruktúra nem jelenik meg az
anyagban. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban. Az
időszak elején szükséges meghatározni azokat a részcélokat (indikátorokkal),
amelyek teljesítése a kitűzött környezeti célok (lásd OVGT 6. fejezet)
megvalósulásához vezet.
2. Erre vonatkozóan elemzés nem látható az anyagban. Alapvetően a meglévő
ismeretekre és készségekre épít. Tudás és képességfejlesztés szerepel a
tervben. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban. Az
intézményfejlesztést és a képzéseket megelőzően erről legyen áttekintés.
3. Nem határozza meg a feltárt problémák rangsorát, jelentőségét.
4. A prioritások kialakításához van szempontrendszer, azonban nem rangsorolja
azok alapján az intézkedéseket és nem tisztázza, hogyan kell alkalmazni a

2. Feltárta-e a terv a problémahálóhoz tartozó ismeret
és készség-struktúrát, meghatározta-e az ismereti és
készség hiányokat, vagy csak a meglévő
ismeretekre, információkra épít?
3. Meghatározza-e a feltárt problémák jelentőségének
rangsorát?
4. Meghatároz-e, ha igen áttekinthető szempontok

Lásd: www.millenniumassessment.org

Respect Kft.
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teljesülésével.

alapján prioritásokat az intézkedések tekintetében?
5. Vizsgálta-e az ésszerűen kialakítható változatok
körét?
6. Az okok és célok összhangban vannak-e, van-e
minden feltárt jelentős vízgazdálkodási problémára
válasz?
7. A célok és eszközök összhangban vannak-e, az
eszközök elvezetnek-e célok megvalósulásához, a
jelzett problémák megoldásához?
8. A terv/program által tervezett intézkedések /generált
projektek erősítik, vagy gyengítik egymást?
9. A terv a társadalmi és környezeti problémák
létrejöttének megelőzését, vagy a problémák
kezelését részesíti előnyben?
10. A terv által javasolt megoldások mennyiben
vonatkoznak az okokra, és mennyiben az
okozatokra?
11. A tervezett intézkedések hatásainak és más
kacsolódó tervekben foglalt intézkedések hatásainak
vizsgálata

2. A terv külső
összhangjának
biztosítása
Elvárás: A terv kezelje
egy rendszerben a
fejlődés és a környezet
ügyét, azaz teremtsen
összhangot, a fejlődést
meghatározó, más

Respect Kft.

1. Kihat-e a terv más ágazati tervekre?
2. Gyakorol-e hatást más ágazati tervek
fenntarthatósági és környezeti tartalmára,
kapcsolatrendszerére?
3. Figyelembe veszi-e a terv más tervek, programok
pozitív és negatív hatásait, együtthatásait?
4. Figyelembe vette-e a terv tervezési területének külső
kapcsolatait, s az azok gyakorolt hatásait?
5. Okoznak-e területi átterheléseket a tervezett
intézkedések?

OVGT SKV jelentés
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prioritási szempontokat a döntéshozatal és a végrehajtás során. Pótolni
szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszak elején (lásd az SKV 3. és a 6.
fejezetet).
5. Az egyes problémák kezelésére több intézkedés is szolgál, az intézkedések
között több változat is szerepel (pl. agglomerációs szennyvíztisztítás, egyedi
megoldások), az azonban nem kerül explicite bemutatásra, hogy melyik
intézkedés változatra hol milyen mértékben kerül sor, és hogyan döntenek az
intézkedések arányának meghatározása során és döntésben milyen szerepet
játszanak az ökológiai, társadalmi és finanszírozási kérdések. Pótolni szükséges
a 2010-12-es végrehajtási időszak elején (lásd az SKV 3. és a 6. fejezetet).
6. Felfedezhető kapcsolat a feltárt problémák okai és a célok megállapításánál
felsorolt okok között, azonban a célkitűzéseknél jelölt okok nincsen
összekapcsolva a problémafeltárás okaival.
7. Nem igazolja a terv, hogy a felsorolt intézkedések elvezetnek a célok
megvalósulásához, a problémák megoldásához. Pótolni szükséges a 2010-12es végrehajtási időszakban. Az időszak elején szükséges meghatározni és
intézkedési tervbe foglalni azokat a részcélokat (indikátorokkal), amelyek
teljesítése a kitűzött környezeti célok (lásd OVGT 6. fejezet) megvalósulásához
vezet.
8. Erre vonatkozóan VKI II projektben történtek vizsgálatok. Vizsgálataink alapján
megállapítható, hogy várhatóan túlnyomórészt erősítik egymást az intézkedések
(előfordulnak gyengítő, intézkedések is pl. tisztított szennyvíz kiskapacitású
befogadóba vezetése és a vízfolyások szennyezésének megelőzése jó gyakorlat
és védőzóna kialakításával, stb.).
9. Alapvetően a problémák kezelése a hangsúlyosabb a tervben, de foglalkozik a
környezeti problémák létrejöttének megelőzésével is (pl. mg-i ellenőrzésekföldhasználat váltás; szennyvízkezelés-víztakarékosság és szennyezés
megelőzés).
10. A javasolt megoldások egyaránt vonatkoznak okokra és okozatokra is.
11. Minden tervet és vonatkozó projektet vizsgáltak a tervezők és az SKV szakértők
a VGT-vel összefüggő hatások tekintetében.
1. Igen
2. Igen, határozottan eszközöket is fogalmaz meg, amelyekkel hatással lehet (SKV,
KHV, képzés, célok összehangolása stb.) további kiegészítéseket javasol az SKV
4. és 3. fejezetében.
3. Igen figyelembe veszi, azonban a későbbi tervezési szakaszokban szükséges a
konkrét megoldások kialakítására a pozitív együtthatások erősítése érdekében.
4. Igen, azonban a külföldi (határmenti) a kapcsolatok és azok hatása az
intézkedésekkel összefüggésben hiányos. Pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
5. Igen, pl. az agglomerációs szennyvízkezelés és a szennyvíztisztító telepek
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ágazati programokkal.
6. Figyelembe veszi-e a terv a szomszédos országok
vízgyűjtő-gazdálkodási terveit, foglalkozik-e a tervek
összehangolásával?
7. Tartalmaz-e a terv olyan intézkedést, amelynek
során, a szektorokon túlmutató intézményrendszert
hoz létre, azaz vannak-e a tervnek új javaslatai a
megelőző, ágazati intézkedések szabályozók és
intézmények leváltására?

3. Rendszerszemlélet
érvényesítése
Elvárás: A negatív és
pozitív visszacsatolási
folyamatok és
beavatkozási pontok
azonosítása, és a
legcélravezetőbb
intézkedések
kiválasztása. Elérhetetlen
célok és felesleges
finanszírozás elkerülése.

1. Vizsgálja-e a terv a meglévő gazdasági-társadalmikörnyezeti folyamatok összekapcsoltságát?
2. Azonosítja-e a terv a különböző típusú negatív és
pozitív visszacsatolási köröket, rendszerdinamikai
archetípusokat, beavatkozási pontokat a megfelelő
intézkedések kiválasztása érdekében?
3. Foglalkozik-e a terv az öngerjesztő, kedvezőtlen
folyamatok (pozitív körök) elkerülésével?
4. A folyamatok összekapcsoltsága csökkenti-e a
keletkező hulladékok, szennyvíz, szennyezés
mennyiségét?

számának növekedése egyre több felszíni befogadóban okoz a jó állapot elérését
veszélyeztető koncentrált terhelést.
6. A tervben szerepel utalás a szomszédos országokkal való egyeztetésre. A
határvizekkel kapcsolatban a jelen tervezés során elvégzett nemzetközi illetve
határvízi egyeztetésekre és együttműködésekre, a tervek összehangolásának
módjára nem tér ki. Nem részletezi a határon átnyúló, határmenti átterhelések
figyelembe vételét, kezelését. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási
időszakban.
7. Igen, azonban a megvalósításhoz további elemzések és részletek kidolgozása
szükséges 2010-12 közötti időszakban. A terv háttéranyagaiban található
előremutató megoldásokat szerepeltetni kell a terv törzsanyagában is (pl. a
mezőgazdaság esetében!)
1. Igen vizsgálja a terv a folyamatok összekapcsoltságát, azonban a jelentős
adathiány és az adatbázisok összehangolatlansága miatt nem kellően
megalapozott és részletes (pl. a vízkivétel vagy a vízszennyezés társadalmigazdasági mozgató rugói, alapvető okainak vizsgálata hiányzik, stb.)
2. Direkt elemzések eredményei erre vonatkozóan nem érzékelhetők a tervben,
holott a háttéranyagokban van utalás. Határozottan meg kell nevezni ezeket a
visszacsatolási köröket. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
3. Nem kifejezetten. Nem határozza meg explicit az öngerjesztő, kedvezőtlen
folyamatokat és azok okait, mozgató rugóit. A 2010-12-es végrehajtási
időszakban meg kell nevezni ezen kedvezőtlen folyamatokat.
4. Utalások vannak az anyagban a folyamatok összekapcsoltságára, azonban az
intézkedések rendszerszintű összekapcsoltságát és a társadalmi-gazdaságiökológiai folyamatok szintjén történő monitoringját, értékelését erősíteni
szükséges a további tervezési szakaszokban.

5.1.3. A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések értékelése
A SKV szabályozásáról szóló jogszabályok szűken értelmezett környezeti értékelési szempontjait foglaltuk össze az alábbi szempontcsoportban,
figyelembe véve, hogy a VKI vízzel kapcsolatos környezeti célkitűzéseit a 2.2.1. szempontcsoport szerint vizsgáljuk.
SKV célok – megfelel a
terv az alábbi
elvárásoknak?
1. Mozaikos környezeti
alkalmazkodás elősegítése
Elvárás: A környezeti
rendszerek adottságainak
megfelelő, a környezeti

Respect Kft.

Értékelési szempontok – a tervezett intézkedések…?)

Értékelés

Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése
1. Az intézkedések tervezése során mennyiben vették
figyelembe a helyi ökológiai adottságokat?
2. Foglalkozik-e terv a tervezési terület vízhez kötődő és a
terv által befolyásolt egyéb ökoszisztémák

Ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása, fejlesztése (1-7)
A felszíni víztestekhez kötődő élővilág – mint jelentős kapcsolódó természeti
erőforrás – szerepének megfelelő, fejezetbe illő szintű részletezése hiányzik
(erőforrás-leltárral kiegészítve a Mellékletben).
Nem vizsgálja a kultúra és a vízzel összefüggő környezet állapotának jelenlegi
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adottságokhoz illeszkedő
hasznosítás. A sokféleség
megőrzése, sokféleségre
épülő rendszer stabilitási
szempontjainak kielégítése.

Respect Kft.

szolgáltatásainak feltárásával?
3. Értékeli-e a terv a jelenlegi vízhez kötődő természeti
erőforrás, ökoszisztéma szolgáltatások használatának
ütemét a lehetőségek függvényében?
4. Hogyan változik a természeti tőke, ökoszisztéma
szolgáltatások köre a vízhez kötődően a program
együttes hatására?
5. Vizsgálja-e a terv a helyi erőforrásokból, vízhez kötődő
ökoszisztéma szolgáltatásokból származó jelenlegi
hasznok részarányát?
6. Vizsgálja-e a terv a helyi erőforrásokban, vízhez kötődő
ökoszisztéma szolgáltatásokban rejlő potenciálokat?
7. Van-e a tervben olyan intézkedés, amely a fenntartható
erőforrás-használattal, a vízhez kötődő ökoszisztéma
szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteket, kutatást,
technológiai fejlesztést segíti elő?
Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és
fogyasztói mintázatok
1. Megvizsgálta-e a terv a jelenlegi termelői struktúra
vízzel összefüggő környezeti hatásait a környezet
állapot, természeti erőforrások, és térszerkezet
vonatkozásában?
2. Vizsgálja-e a terv a kialakítandó termelői struktúra
vízzel összefüggő környezeti hatásait?
3. Vizsgálta-e a terv a meglévő fogyasztói mintázatok
vízzel összefüggő környezeti hatásait?
4. Vizsgálja-e a terv a fogyasztói mintázat átalakulásának,
motiváló, irányító (driving force) tényezőit és a vízzel
összefüggő környezeti hatásait?
5. Tartalmaz-e intézkedéseket a tényleges
vízszükséglethez igazodó vízhasználat és a
takarékosság erősítése érdekében?
Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra
megőrzése, fejlesztése
1. Meghatároz-e a terv olyan kulturális változásokat,
amelyek a vízzel összefüggő környezet jobbításához
vezethetnek?
2. Vizsgálja-e a terv a vízzel összefüggő szerves kultúra
meglétének fokát (pl. a helyi társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási hagyományok, amelyek a táj
eltartó képességéhez alkalmazkodtak)?
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kapcsolatát. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
Nem tér ki a vízzel összefüggő szerves kultúra meglétére, jellemzésére, jelenlegi
mértékére és diverzitására, illetve változásának folyamataira. Pótolni szükséges
a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
Nem jellemzi megfelelően a társadalom jelenlegi hozzáállását a vizekhez,
elsősorban a vizekhez kötődő helyi társadalmak kapcsolatait, illetve az általuk
nyújtott immateriális szolgáltatásokat. Pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
A fejezet nem tér ki a védett (pl. Natura 2000) területek ökológia szolgáltatásaira,
melyek a VKI végrehajtása szempontjából számba vehetőek. Nem tartalmazza a
vízhez köthető ökoszisztéma szolgáltatások szélesebb körű, szükséges
mélységű felvázolását. Nem foglalkozik megfelelő részletezettséggel a jelenlegi
társadalmi és gazdasági használatok, valamint ökoszisztéma-szolgáltatás jellegű
haszonvételek változásával, azok ütemével és trendjével illetve párhuzamosan a
lehetőségekkel (pl. VTT, természetvédelmi célú föld- és vízhasználati módok).
Az egyes társadalmi-gazdasági haszonvételeknél nem jelenik meg megfelelően
az eltartóképesség igények oldaláról történő elemzése, illetve a vízhez kötődő
kihasználatlan helyi erőforrások beazonosítása. Pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
Van az átfogó intézkedések között utalás, de nem tárgyalja megfelelően a vízzel,
vízi ökoszisztémákkal és vízügyi szektorral kapcsolatos kutatás-fejlesztésoktatás jelenlegi helyzetét (utalások területekre az OVGT 8.2 mellékletében).
Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
Vízhasználatot meghatározó termelői struktúrák és fogyasztói mintázatok
1. Igen, főként a mezőgazdaság tekintetében.
2. Igen, főként a mezőgazdaság tekintetében.
3. Igen vizsgálja.
4. Nem vizsgálja, hiányzik a tervből és a háttéranyagokból is. Pótolni szükséges a
2010-12-es végrehajtási időszakban.
5. Nem vizsgálja a tényleges vízszükséglethez igazodó vízhasználatot és az ehhez
kapcsolódó takarékossági intézkedések lehetőségét. Pótolni szükséges a 201012-es végrehajtási időszakban.
Környezeti alkalmazkodásra épülő szerves kultúra megőrzése, fejlesztése
1. Nem, de említésre kerül a mezőgazdaság és a szennyvíz témakörében.
Javasoljuk pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
2. Nem vizsgálja. Javasoljuk pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
3. A terv nem mondja ki, azonban a mezőgazdasági és a szemléletformálási,
képességfejlesztési intézkedéseknek lehet ilyen hatása.
4. Nem vizsgálja. Javasoljuk pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
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2. Környezetterhelés,
állapotváltozás,
rehabilitáció.
Elvárás: A terv intézkedései
csökkentsék a környezeti
terhelések jelenlegi
mértékét.

3. Van-e a tervben olyan intézkedés, amely a helyi vízzel
összefüggő szerves kultúra megőrzését igyekszik
előmozdítani?
4. Vizsgálja-e, hogy a terv/program hogyan befolyásolja a
vízzel összefüggő szerves kultúra alakulását?
5. Az intézkedések következtében várható-e a helyi vízzel
összefüggő szerves kultúrák sérülése, leépülése?
Az emberek egészségi állapotának és társadalmi,
gazdasági helyzetének védelme, javítása
1. Az intézkedések mennyiben járulnak hozzá az
egészséges ivóvíz biztosításához?
2. Javítják-e a tervezett intézkedések a rekreációs,
gyógyulási lehetőségek vízhez kötött feltételeit?
3. Az intézkedések biztosítják-e a felszíni és felszín alatti
vizek emberi egészséggel kapcsolatos minőségi és
mennyiségi jellemzőire vonatkozó közérthető
információszolgáltatást? Illetve biztosítják-e a hozzá
tartozó felkészítést, szükséges feltételek biztosítását,
amely az információk értelmezését segítik?
4. Biztosítják-e a vizek kártételének megelőzésére való
felkészülést és a kártételek elleni védelmet hosszú
távon?
Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése
1. Foglakozik-e a terv azzal, hogy az ökológiai tényezőket
és ennek következtében az élőhelyeket milyen
területeken és milyen mértékben változtatják meg?
2. Meghatározták-e, hogy mely védett területek, élőhelyek
kötődnek erősen a megfelelő vízellátáshoz, mely
élőhelyek számára lényegi meghatározó ökológiai
tényező a víz, és a hozzájuk kapcsolódó védelmi
célokat?
3. Vizsgálták-e a természetes élőhelyek koherenciájának
változását? Megelőzik-e az élőhelyek feldarabolódását?
4. Vizsgálták-e az ökológiai hálózatra vonatkozó
hatásokat?
5. Kimutatják-e az intézkedésekhez kapcsolódóan a
biológiai sokféleségre, élővilágra, élőhelyekre gyakorolt
változások, hatások mértékét?
6. Csökkentik-e a tervezett intézkedések az
özönnövények terjedését és hatását?
7. Ki terjednek-e az intézkedések a megfelelő

Respect Kft.

OVGT SKV jelentés
2010.02.22.

5. Nem várható. A legtöbb helyen a vízzel összefüggő helyi társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási hagyományok felélesztésére újformáinak megtalálására
van szükség, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak /
alkalmazkodnak. Ezen folyamat elősegítését javasoljuk a további tervezési
és végrehajtási fázisokban, annak érdekében, hogy a megvalósítás során a
hagyományos megoldásokra építsenek.
Az emberek egészségi állapotának és társadalmi, gazdasági helyzetének
védelme, javítása
1. Várhatóan hozzájárulnak, azonban rövidtávon nem jelentős mértékben.
2. Várhatóan igen.
3. Egyes intézkedések (pl. átfogó intézkedések) segíthetik a megvalósulást,
azonban a tervben erre vonatkozó konkrét, célzott intézkedések és felelősök
nincsenek megjelölve. Pótolni szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
4. A VGT-nek nem feladata vizek kártételének megelőzését (pl. az árvízi
kockázatok) kezelését biztosító tervek elkészítése, azzal pl. az EU Árvízi
Irányelvének előírásai szerint egy másik program keretében kell foglakozni. A két
tevékenységnek azonban szoros kapcsolatban kell folynia. A VGT-ben kell
megadni a kockázati tervek elkészítése során figyelembe veendő, esetenként
kompromisszumok révén kialakított követelményeket, és kiemelten kell
foglakoznia azokkal az elemekkel, amelyek hozzájárulnak a folyó és árterülete
ökológiai állapotának javításhoz.
A VGT-ben foglalt az intézkedések megfelelő kombinációjával biztosítható folyó és
árterülete, illetve a belvízzel érintett területek ökológiai állapotának javítása,
azonban a tervből nem egyértelmű a várható eredmények mértéke a kitűzött
időszakokra vonatkozóan. A további tervezési fázisokban szükséges
pontosítani.
Biológiai sokféleség, élővilág megőrzése
1. Részben foglalkozik a terv az élőhelyekkel (OVGT 5-8. melléklet). A további
tervezési fázisokban szükséges pontosítani.
2. Az élőhelyek kötődését elemezték. A további 2010-21 közötti tervezési
fázisokban szükséges pontosítani a védelmi célokat, amely során jól
hasznosítható az MTA ÖBKI által a MÉTA adatbázisra épített elemzését
tartalmazó háttéranyag.
3. Nem vizsgálták, az élőhely feldarabolódás megelőzésére vonatkozóan nincs
intézkedés, azonban több intézkedés is eredményezheti az élőhelyek
rehabilitálását, az élőhelyek koherenciájának javítását. A tervben foglaltak
alapján sok a bizonytalanság. A további tervezési fázisokban szükséges
pontosítani.
4. Részlegesen. A további tervezési fázisokban szükséges vizsgálni.
5. Nem. A további tervezési fázisokban szükséges kimutatni. A mezőgazdasági
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mezőgazdasági, területhasználati gyakorlat
fejlesztésére?
8. Meghatározták-e a vízhez kötődő védett, illetve Natura
2000 jelölő fajokat, élőhelyeket és a hozzájuk
kapcsolódó védelmi célokat?
9. Milyen hatással vannak az intézkedések a Natura 2000
területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e
területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező
természetvédelmi
helyzete
megmaradásának,
fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének?

intézkedésekhez kapcsolódóan és más intézkedések esetében is szükséges
vizsgálni pl. KK1, KK2: kikötő, hajózás, VG1 tározók, DU1duzzasztók stb.), mivel
az intézkedések arányeltolódás esetén ezen intézkedések túlsúlya károkat
okozhat a biológiai sokféleség tekintetében. A további tervezési fázisokban
szükséges meghatározni, kiemelten az SKV-kban és a hatásvizsgálatokban
kell vizsgálni.
6. Várhatóan igen, de nem állapítható meg egyértelműen. A további tervezési
fázisokban szükséges vizsgálni.
7. Igen, a háttéranyagok igen előremutató megoldási javaslatokat tartalmaznak,
amelyek mindenképpen támogatandók, hangsúlyosabbá teendők.
8. Igen, de a területi és élőhelyi célok nem jelennek meg a tervben. A további
2010-21 közötti tervezési fázisokban szükséges pontosítani a védelmi
célokat
9. A Natura 2000 területekre gyakorolt hatások nem állapíthatók meg a tervben
részletezett információk alapján. Egyes intézkedések a Natura 2000 területek
állapotának javítását célozzák (pl. VT1-3), de számos intézkedés veszélyeket rejt
magában (pl. a IP6 a hajózás fenntartása és kikötők fejlesztése). A további
tervezési fázisokban szükséges átfogó és részletes Natura 2000
hatásbecslést készíteni az országos színtől egészen a víztestek szintjéig
bezárólag a VGT és más projektek, tervek, programokhoz kapcsolódóan is.

Talajt érő hatások
1. Az intézkedések csökkentik-e az eróziót?
2. Az intézkedések figyelembe veszik-e a talaj víztároló
kapacitását, szerepét a víz visszatartásban?
3. Az intézkedések elősegítik-e a leromlott, szennyezett
területek rehabilitációját?
4. Elősegítik-e az intézkedések a jó talajgazdálkodási
gyakorlatot?
5. Elősegítik-e a termőtalaj ésszerű, környezeti
adottságokhoz igazodó használatát az árvíz és
belvízkárok megelőzése érdekében?

Talajt érő hatások
1. Várhatóan igen.
2. Figyelembe veszik, azonban csak általános megállapítások szintjén érzékelhető,
mivel az intézkedések arányai nem rögzítettek, ezért a további tervezési
fázisokban szükséges pontosítani.
3. Közvetetten igen.
4. Várhatóan igen.
5. Várhatóan igen, azonban ehhez erősíteni szükséges a későbbi tervezési
fázisokban a belvízi megközelítés helyett a vízmegtartás szemléletét és
gyakorlati megoldásait. Hangsúlyozzuk, hogy a többlet vízigénnyel lenne fontos
foglalkozni, kivezetések, fokgazdálkodás stb. (Most is probléma pl. a víztározók
anyagnyerő helyei potenciális élőhelyekként kerülnek kialakításra, kis
egységenként szétszórtan, jelenleg nincs megoldás ezek kezelésére, szükséges
intézkedés a kezelés biztosítása.)

Táj, tájkaraktert
1. Az intézkedések védik, illetve szükség esetén javítják a
tájvédelmi területek állapotát?
2. Az intézkedések védik, illetve szükség esetén javítják,
helyreállítják a táj jellegzetes vonásait, értékeit
(tájkarakter), szerkezetét?
3. Vizsgálták-e a térszerkezetben az intézkedések
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Táj, tájkaraktert
1. Részlegesen, amennyiben a tervben megfogalmazott VKI táji és ökológiai
szemlélet érvényesül a beruházások és a tervek programok tervezése,
elfogadása és megvalósítása és monitoringja, értékelése során. Hiányoznak
azonban a vízhez kötődő táji elemek és táji jellemzők (tájkarakter) leltára és
védelmi, fejlesztési célkitűzései, amelyek a tervezés magalapozásához
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hatására bekövetkező változásokat az egyes területfelhasználási módok szerint?
4. Van-e a tervnek olyan eleme, amely kiküszöböli az
esetleges negatív térszerkezeti változásokat?

Épített környezet, kulturális örökség
1. Biztosítja-e a terv a vízhez, vizes élőhelyekhez, illetve
az intézkedésekkel érintett más területekhez
kapcsolódó kulturális, építészeti, régészeti örökség
védelmét, megőrzését és fejlesztését?

Vízgazdálkodási infrastruktúra
1. A tervezett intézkedések biztosítják-e a vízgazdálkodási
infrastruktúra ésszerű és célravezető használatát?

3. Klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás és a
veszélyek megelőzése,
elkerülése, mérséklése
Elvárás:

Respect Kft.

1. Terveznek-e intézkedéseket a tervben a klímaváltozás
hatásainak mérséklésére és a hatásokhoz való
alkalmazkodás tekintetében?
2. Csökkentik-e a közösségek és környezetük
klímaváltozással kapcsolatos sérülékenységét,
sebezhetőségét?
3. Elősegítik-e az intézkedések az aszály kezelésére való
felkészülést megfelelő mezőgazdasági, területhasználati
gyakorlat kialakításával, illetve vízkormányzással, víz
visszatartással?
4. A tervezett intézkedések megválasztása és
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nélkülözhetetlenül szükségesek. A további tervezési fázisokban szükséges
meghatározni.
2. Várhatóan igen, amennyiben a mezőgazdasági (háttéranyagot is figyelembe
vevő) intézkedések és a védett területekre vonatkozó intézkedések megfelelő
léptékű és mértékű megvalósítására kerül sor, illetve az átfogó intézkedések
maradéktalanul végrehajtásra kerülnek.
3. A mezőgazdasági intézkedésekhez kapcsolódóan jelenik ilyen irányú vizsgálat a
tervben, más intézkedések esetében is szükséges vizsgálni pl. KK1, KK2: kikötő,
hajózás, VG1 tározók, DU1duzzasztók stb.), mivel az intézkedések
arányeltolódás esetén ezen intézkedések túlsúlya károkat okozhat a táj
karakterben.
4. Igen, az átfogó intézkedések maradéktalan érvényesítése esetén, amelyek
kiegészítésre szorulnak a későbbi tervezési fázisokban (lásd a javaslatoknál:
jelen SKV 3., 4. és 6. fejezetét)
Épített környezet, kulturális örökség
1. Nem ítélhető meg a terv és háttéranyagai alapján. Abban az esetben igen,
amennyiben a tervben is megfogalmazott VKI táji és értékvédő, érteremtő
szemlélete érvényesül a beruházások és a tervek programok tervezése,
elfogadása és megvalósítása és monitoringja, értékelése során.
Vízgazdálkodási infrastruktúra
1. A tervben szereplő információk alapján várhatóan igen. Ha azonban a belvízi
szemlélet, a víz elvezetése iránti igény és azt célzó finanszírozás, szabályozás
erősödése jelenik meg a további tervezési szakaszokban és a kivitelezésben, a
vízvisszatartást és földhasználat-váltásokat eredményező intézkedések kárára
történő arányeltolódás esetén ezen intézkedések túlsúlya károkat okozhat,
amelynek egyik eredménye az ésszerűtlen használat lehet. Ennek elkerülésére
szükséges a világos prioritások és célkitűzések rögzítése és alkalmazása a
döntéshozatal, monitoring és ellenőrzés során.
1. Igen, vannak ezzel kapcsolatos intézkedések (pl. TA6, FE2-3), amelyek előtérbe
kerülését és további célzott intézkedések területi, illetve tartalmi pontosítását a
tervezés későbbi szakaszában biztosítani kell.
2-3. A víztakarékosságot, vízvisszatartást, a hozzájuk tartozó jó gyakorlat és az
átfogó intézkedések következetes és hangsúlyos megvalósítása esetén igen.
4. Nincs az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentő célzatú intézkedés,
annak értékét a tervezett intézkedések egy része (pl jó gyakorlatok
kialakításával) csökkenti, míg egy másik része, valószínűleg inkább növelik pl.
csatornázási program, a két irány mértéke az intézkedések arányainak
ismeretében becsülhető. (Amennyiben a csatornázás nagyságrendileg az egyik
legjelentősebb intézkedés, akkor a program növeli a gázok kibocsátását!). A
további tervezési lés projekt- és programszintű (pl. szennyvízprogram)
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4. A környezettudatos,
felelős értékrend
fejlesztése
Elvárás: A terv pozitív
módon hasson az érintettek
értékrendjére, erősítse a
környezeti tudat és
rendszerszemlélet
fejlődését, elősegítendő a
világot szektorokra és
ismerethalmazokra
bontószemlélet helyett a
környezet és a fejlődés
összefüggő ügyeinek
integrált kezelését elősegítő
szemlélet érvényesítése.

végrehajtása során csökkentik-e az üvegházhatású
gázok kibocsátását?
5. Az energiahatékonyságának növelése alapvető
szempont-e intézkedések kialakítása során?
6. A takarékos vízhasználatra való felkészülés és
feltételrendszerének biztosítása része a tervnek?
7. A klímaváltozás által a védett területeket érintő hatások
kezelésére terveznek-e intézkedéseket?

felülvizsgálati fázisokban szükséges meghatározni.
5. Nem jelenik meg mint tervezési és döntési szempont a tervben. A további
tervezési fázisokban szükséges meghatározni.
6. Igen. Az átfogó intézkedések keretében is kiemelten kell kezelni a takarékos
vízhasználatra való felkészülést, ösztönzést.
7. Igen vannak ilyen intézkedések, azonban a célravezető megoldások kialakítása
további tervezést igényel. Mivel hiányoznak védelmi célok és kezelési
alapinformációk a területekre vonatkozóan. A további tervezési fázisokban
szükséges meghatározni.

1. Vizsgálta-e a terv az érintettek környezeti tudatosságát?
2. Vizsgálta-e a terv az érintettek környezeti
tudatosságára vonatkozó hatásait?
3. Tartalmaz-e a terv olyan elemeket, pl. képzés,
nyilvánosság, stb., amelyek az érintettek környezeti
tudatának fejlesztését célozzák?
4. Van-e a terv környezeti hatásait mérő, értékelő
rendszer, amely biztosítja az érintettek számára a
visszacsatolást?
5. A terv intézkedései és azok eredményei
környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód
lehetőségeinek, feltételeinek javításához vezetnek-e?
6. Van-e a tervnek a holisztikus szemléletmódra,
rendszerszemléletre való neveléssel kapcsolatban
intézkedési terve a különböző intézményi, társadalmi
szereplőkre vonatkozóan?

1. Nem jelenik meg a tervben. Javasoljuk pótolni a 2010-12-es végrehajtási
időszakban (VKI II-ben voltak vizsgálatok)
2. Nem vizsgálja. Javasoljuk pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
3. Tervez intézkedéseket ezzel kapcsolatban (jó gyakorlatok kidolgozása és
bevezetése, átfogó intézkedések keretében.
4. Igen, átfogó monitoring és információs rendszer terve szerepel, amely megfelelő
súlyának biztosítása a további tervezési és döntéshozatali feladat. (lásd még az
SKV 3., 4. és 6. fejezetét)
5. Ezzel kapcsolatos általános és részletes célkitűzések szerepelnek a tervben. A
további tervezési fázisokban szükséges erősíteni.
6. Kimondva nem szerepel a tervben, holott a VKI alapvető szemléletmódja, amely
hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a képességfejlesztés és a
szemléletformálás továbbfejlesztett és hangsúlyozottan alapintézkedések közé
sorolt intézkedései között (lásd jelen SKV 6. fejezetét). Javasoljuk pótolni a
2010-12-es végrehajtási időszakban.

5.1.4. A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel kapcsolatos célkitűzések értékelése
A tervezés és a megvalósítás során is jelentős szerepet játszik a kialakított vagy létező irányítási rendszer és az intézkedésekért felelősséggel
tartozó intézmények, illetve az egyéb módon érintettek viszonyrendszere. A következő SKV által vizsgált szempontok abban segíthetik a tervezés és
a végrehajtás egészéért, vagy részfeladatokért felelős szereplőit, hogy minél kiszámíthatóbbá, áttekinthetőbbé, hatékonyabbá lehessen tenni a VGT
tervezését és végrehajtását.

Respect Kft.
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SKV célok – megfelel a
terv az alábbi
elvárásoknak?
1. Jó kormányzás és
irányítás biztosítása
Elvárás: A VGT tervezése
és hozzá kapcsolódó
végrehajtás, intézményi
működés során, biztosítani
kell, illetve elő kell segíteni
az átláthatóságot,
jogkövetést, korrupció
hiányát, szubszidiaritást,
információhoz hozzáférést,
részvételt, hatékonyságot,
koherenciát, állampolgársági
felelősséget,
elszámoltathatóságot.

Respect Kft.

Értékelési szempontok – a terv vagy a tervezett
intézkedés…?)
1. Kik készítették a tervet? (helyi, nem helyi szakértők,
együttműködés)
2. Kiket hallgattak meg a terv készítése közben,
meghallgatták-e az érintetteket, felkészítették-e a
résztvevőket a tervezési folyamatra?
3. Feltárta és bemutatta-e a terv a különböző szereplők
érdekeit?
4. Feltárta-e terv a különböző szereplők
érdekviszonyainak változását, s a változásból
következő konfliktusokat?
5. Megosztották-e a rendelkezésre álló információkat az
érintettekkel?
6. Biztosították-e a döntéshozatal átláthatóságát, az
érintettek véleményének megfontolását/beépítését a
tervbe?
7. Biztosítja-e a terv a végrehajtás során az érintett
felelősök döntés-előkészítésben, döntéshozatalban
való részvételét?
8. Biztosítja-e a terv megvalósulása közben az
információ átadást, a végrehajtásban való részvételt, a
végrehajtás átláthatóságát és ellenőrizhetőségét, az
elszámoltathatóságot?
9. Vizsgálta-e a terv a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó
intézményi feladatkörök, felelősség és felkészültség
kérdéskörét, elősegíti-e e tekintetben az
összehangoltságot, intézményfejlesztést?
10. Az intézkedések és a terv egészének hatásainak
integrált monitoringja, időszakos értékelése és az
értékelési eredmények visszacsatolása része-e a
tervnek?
11. Erősíti-e a terv a jogbiztonságot, jogérvényesítést és
a jogkövetést?
12. Vizsgálja-e a terv az érintettek megelégedettségét az
intézkedések megvalósulása kapcsán?

OVGT SKV jelentés
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Értékelés
1. A terv készítői az országos és helyi vízügyes szakmai képviselői, illetve az
ökológiai, természetvédelmi, közgazdasági, mezőgazdasági, hidrológiai,
hidrogeológiai szakma képviselői.
2. A tervkészítése közben számos konzultációs lehetőség volt adott Interneten,
személyesen is. Folyamat hiányossága a késedelmes tervezési lépések és
dokumentumok miatt rövid határidejű véleményezési időszak, illetve a
résztvevők és érintettek felkészítése még nem éri el a kívánt szintet (pl.
önkormányzatok nem jelentek meg a fórumokon, nem véleményezték a
dokumentumokat stb.)
3. Részleges vizsgálatok történtek, illetve a társadalmi, ágazati, fórumok kertében
tárták fel és azonosították a különböző érdekeket.
4. A háttéranyagokban érintik a tervezők az érdekviszonyokat és a
költségviselőket.
5. A rendelkezésre álló információk teljes köre a tervezői körben kerültek
megosztásra (AGIR keretében) a nyilvánosság számára a vizeink.hu oldalon
voltak (vannak) elérhető információk.
6. A döntéshozatal átláthatósága nem biztosított, mivel a döntéshozói szerepek
nem kerültek meghatározásra és az egyes részkérdések döntéseinek
ütemezése, dokumentálása sem nem ismert a nyilvánosság számára. A
tervezés során az érintettek véleményének figyelembe vétele Interneten
megjelenő táblázatokban és tematikus konzultációkon történt meg.
7. A terv erre vonatkozóan tartalmaz információkat. A további tervezési
fázisokban szükséges meghatározni és nyilvánosságra hozni.
8. Jelenlegi dokumentum erre vonatkozóan tartalmaz információkat, garanciákat a
későbbi intézményi és szabályozási fejlesztés hozhat. Az átfogó intézkedések
kiegészítése további részletes kidolgozása szükséges (lásd jelen SKV 3. és
6. fejezetét).
9. Részlegesen vizsgálja, azonban intézkedések megfogalmazása és
részletezése hiányzik a tervből, mivel ezt későbbi tervezési szinten kell
rögzíteni. A további tervezési fázisokban szükséges meghatározni.
10. Igen, amely a megvalósítás során is kiemelt szerepet kell hogy kapjon.
11. A VKI szempontú jogszabályi felülvizsgálat és összehangolás mellett a
jogérvényesítést segítő jó gyakorlat kialakítása, az ellenőrzési, szabályozási,
szemléletformálási, képességfejlesztési és intézményi fejlesztések mind
szolgálhatják a jogkövetést. A 6 fejezetben javasoljuk az előzetes jogszabályi
hatásvizsgálatok következetes rendszerszemléletű kivitelezését, ellenőrzését
is. A további tervezési fázisokban szükséges meghatározni.
12. Jelenlegi dokumentum erre vonatkozóan nem tartalmaz információkat és
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garanciákat. A további tervezési fázisokban szükséges meghatározni.
2. A vízhez és más
hozzákapcsolódó
természeti erőforrásokhoz
való hozzáférés
biztosítása
Elvárás: Az erőforrásokból
való részesedés kereteinek
meghatározása. A helyi
szinten kezelhető
erőforrások, vízkészlet és a
hozzákapcsolódó környezeti
adottságok használata
elsősorban a helyi
közösségek hasznát
szolgálja, az erőforrásokkal
természetes kapcsolatban
állók elsőbbségét biztosítsa.

3. Szolidaritáson alapuló
közös teherviselés
Elvárás: A terv biztosítsa,
hogy egyik társadalmi
csoport, érdekcsoport vagy
egyén ne tudja a terheket
másra áthárítani.

Respect Kft.

1. Vizsgálta-e a terv a víz és más hozzákapcsolódó
természeti erőforrások allokációjának jelenlegi
rendszerét?
2. Vizsgálta-e a terv a jelenlegi víz és más hozzá
kapcsolódó természeti erőforrás allokáció társadalmi
kihatásait?
3. Vizsgálta-e a terv víz és más hozzákapcsolódó
természeti erőforrások allokációjának társadalmi
hatásai következtében létrejövő környezeti hatásokat?
4. Megváltoztatja-e illetve hatással van-e a terv a
jelenlegi erőforrás allokációra?
5. Segíti-e a terv az erőforrásokkal víz és más
hozzákapcsolódó természetes kapcsolatban állók
elsőbbségének érvényesülését (felszín alatti és felszíni
vizek esetében egyaránt)?
6. A vízi környezethez való hozzáférés biztosítása és
javítását elősegítik-e a terv intézkedései?
7. A tervben szereplő intézkedések javítják-e az
egészséges ivóvízhez való hozzáférést?

1-3. A víz mint erőforrás allokációjának jelenlegi helyzetét bemutatja és
részlegesen elemzi (a háttéranyagokban) kiemelten a szabályozó és
finanszírozó rendszerét, azonban a hozzá kapcsolódó szolgáltatások és
természeti erőforrások rendszerét nem teljes körűen vizsgálja (immateriális
értékek pl. tájképi vagy helyi kultúrához kapcsolódó értékek stb.). Az egyes
társadalmi-gazdasági haszonvételeknél nem jelenik meg megfelelően az
eltartóképesség igények oldaláról történő elemzése, illetve a vízhez kötődő
kihasználatlan helyi erőforrások beazonosítása.
A vízre, vízhez kapcsolódó szolgáltatásokra jelentkező jelenlegi fizetőképes
kereslet, illetve fizetési hajlandóság részletesebb feltárása jobban
alátámasztaná a gazdasági elemzést. Nem vizsgálja a kultúra és a vízzel
összefüggő környezet állapotának jelenlegi kapcsolatát. Nem tér ki a vízzel
összefüggő szerves kultúra meglétére, jellemzésére, jelenlegi mértékére és
diverzitására, illetve változásának folyamataira.
Nem jellemzi megfelelően a társadalom jelenlegi hozzáállását a vizekhez,
elsősorban a vizekhez kötődő helyi társadalmak kapcsolatait, illetve az általuk
nyújtott immateriális szolgáltatásokat.
Hiányos a térségi-globális környezeti átterhelések jellemzése, a külső (határmenti)
kapcsolódások környezeti hatásainak elemzése (pl. ipari szennyezések,
haváriák).A régió szintű összehasonlítások, adatsorok nem minden esetben
adnak megfelelő képet, túl nagy léptékűek és lényeges eltéréseket fedhetnek el
(legtöbbször 3 megye adatait összevontan kezelik), a Közép-Magyarországi
régió adatai Budapest miatt jelentősen torzítanak (pl. területhasználati,
mezőgazdasági adatoknál).
Javasoljuk pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.

1. Foglalkozott-e a terv azzal, hogy megvalósulása
esetén milyen negatív externáliák keletkeznek?
2. Megváltoztatja-e a terv, hatással van-e a terv a
környezeti terhekben való részesedés elosztásának
jelenlegi módjára?
3. Megvizsgálta-e a terv, hogy kik lesznek a program
megvalósításának a teherviselői, és milyen terheket
fognak elviselni?
4. Megvizsgálta-e a terv, hogy kik lesznek a teherviselők,
hogyan oszlik el a teher?
5. Van-e intézkedés a negatív externáliák csökkentésére,
az externáliák átháríthatóságának megszüntetésére?
6. Megvizsgálta-e a terv, hogy a felhasznált víz, mint
természeti erőforrás hasznain kik és milyen mértékben
fognak osztozni?

1. Részlegesen.
2. Igen, azonban ennek mértéke a tervből nem derül ki világosan. Javasoljuk
pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
3. A terv megvalósítás teherviselőire vonatkozóan intézményi és felkészültségi
elemzést nem tartalmaz a terv. A későbbi szakaszban a részletes tervezést
megelőzően elengedhetetlen egy átfogó megvalósítói kapacitás és
felkészültségi elemzés, illetve szükség esetén fejlesztés. Javasoljuk pótolni a
2010-12-es végrehajtási időszakban.
4. Nagyvonalakban vizsgálja, azonban további részletes elemzések szükségesek
az érintettek képviselőinek bevonásával. Javasoljuk pótolni a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
5. E tervezés országos szintjén erre vonatkozóan csak általános információk
szerepelnek az anyagban, háttérdokumentumokban. Javasoljuk pótolni a
2010-12-es végrehajtási időszakban.
6. A hasznokra vonatkozóan nincs részletes elemzés a tervben. Javasoljuk
pótolni a 2010-12-es végrehajtási időszakban.
7. Nem tartalmaz a terv erre vonatkozóan információkat. Javasoljuk pótolni a
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7. Vizsgálta-e a terv a különböző társadalmi rétegek
szociális helyzetének elmozdulását a terv végrehajtása
során?

Respect Kft.
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2010-12-es végrehajtási időszakban.
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5.1.5. Összesített értékelés a részletes táblázatok alapján
A tervvel szemben támasztott környezeti és a fenntarthatósági elvárásként fogalmaztuk meg a 2.
pontban megfogalmazott szempontokat. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a felsorolt elvárásoknak a
terv mennyiben fellel meg, a tervezés és a döntéshozatal során milyen mértékben vették figyelembe
az elvárásokat. Ennek értékelésére az alábbi 5 kategóriát alkalmazzuk:
• 0 pont, amennyiben az elvárással a terv nem foglalkozik, az elvárást meg kell jeleníteni
• 1 pont, amennyiben az elvárás a tervben megjelenik, de nem teljesül, teljesíteni kell
• 2 pont, amennyiben az elvárás a tervben teljesül
• -1 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetetten veszélyezteti
• -2 pont, amennyiben az elvárás teljesítését a terv közvetlenül veszélyezteti
A vizsgálat javaslatainak megalapozását szolgálják azok az elvárások, amelyekkel a tervezési,
döntéshozatali folyamat, vagy a terv nem foglalkozik, vagy nem teljesülnek, illetve felhívjuk a
figyelmet az elvárásokkal ellentétes tervezési, döntéshozatali és tartalmi elemekre.
Az értékelést követően listázzuk az elvárásokat teljesülésük szerint. A kapott pontokat összesítjük
és a lehetséges maximális érték százalékában fejezzük ki. A négy szempontcsoport bármelyikénél
az 50% alatti eredmény esetén a terv újratervezése, továbbtervezése vagy felülvizsgálat javasolt.
Az jelentés időszakában még nem áll rendelkezésünkre végleges tervdokumentum, a közigazgatási
egyeztetésre készülő terv anyagai alapján végeztük el az értékelést.
SKV célok – megfelel a terv az alábbi elvárásoknak?
VKI környezeti célkitűzései

-2

-1

0

1
14/12

A felszíni vizek védelme

2
2

A felszín alatti vizek védelme
A védett területek védelme

1

Víztestek erősen módosítottá nyilvánítása estén elvégzendő
VKI által elvárt teszt
A határidők meghosszabbítása esetén elvégzendő VKI által
elvárt teszt
Kevésbé szigorú célkitűzések meghatározása esetén
elvégzendő VKI által elvárt teszt
Új, fenntartható emberi tevékenység tervezése esetén
elvégzendő VKI által elvárt teszt
A VKI integrált megközelítésével és az általános
rendszerszemlélet érvényesítésével kapcsolatos
elvárások vizsgálati szempontjai
A terv belső összhangjának biztosítása
A terv külső összhangjának biztosítása
Rendszerszemlélet érvényesítése
A jó környezetminőséggel kapcsolatos célkitűzések
Mozaikos környezeti alkalmazkodás elősegítése
(stabilitás, sokféleség, interakciók megóvása, társadalmi
folyamatok illesztése)
Környezetterhelés, állapotváltozás, visszahatás az eltartóképességre
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a veszélyek
megelőzése, elkerülése, mérséklése
A környezettudatos, felelős értékrend fejlesztése
A társadalmi igazságossággal, irányítási rendszerrel
kapcsolatos célkitűzések
Jó kormányzás és irányítás biztosítása
A vízhez és más hozzákapcsolódó természeti erőforrásokhoz
való hozzáférés biztosítása
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Szolidaritáson alapuló közös teherviselés

1

Az eredményt tekintve látható, hogy három témakörben a terv bizonyos mértékben
továbbtervezésre, kiegészítésre, illetve egyes részeket tekintve továbbgondolásra szorul
(pl. a prioritások alkalmazásának tisztázása, mivel ennek hiányában a több száz
intézkedés szétforgácsolja az erőforrásokat). A hatékony kidolgozás és megvalósítást
intézkedési tervekkel javasoljuk támogatni
A VKI környezeti célkitűzései tekintetében a terv igen jó arányban elfogadható több
szempont esetén indokoltnak tartjuk a terv tartalmát, részcéljait pontosító intézkedések
megvalósítását pl. intézkedési tervek keretében.

5.1.2. A VGT intézkedéseinek és más releváns tervek hatásainak interakcióira
vonatkozó előzetes megállapítások
Szennyvízprogram
A szennyvízprogram tekintetében megjelenik a tervben az agglomerációk, a program
felülvizsgálatának leírása, amely maximálisan támogatható. Különösen fontos megjegyezni azokat a
területi átterheléseket, amelyek a csatornázásnak és a szennyvíztisztítási mód megválasztásának
következtében több száz településen kisvízhozamú, esetenként időszakos folyás pontszerű
szennyezését okozzák.
Duna hajózhatóságának fejlesztése
A Duna hajózhatóságának fejlesztése VKI teszt elvégzését igényli, valamint a változatok
kialakítása, vizsgálata során a medermélyülésének és a part menti területek átalakításának a
folyóra és környezetének ökológiai állapotára gyakorolt hatásait értékelni kell, amely hatások előre
láthatóan a VKI és a Natura 2000 hálózat előírásaival ellentétesek.
Natura 2000 területek védelmi programja
A tervezett intézkedések Natura 2000 területekre gyakorolt hatásai várhatóan csak közvetetten
lesznek értékelhetők a VGT országos szintjén. A 2010 és 2012 közötti időszak tervezési
folyamataihoz kapcsolódóan lehet a részletesebb vizsgálatokat elvégezni és az elővigyázatosság
elvét szem előtt tartva meghozni a megfelelő döntéseket.
Vízvisszatartás és vízkárelhárítás és a területfejlesztés, területrendezés,
területhasználat-váltás összefüggései
Kiemelt fontosságúnak látjuk a vízmegtartás és az árvízvédelem közötti kiegyensúlyozott viszony
kialakítását, amely nem nélkülözheti a területfejlesztés, területrendezés és területhasználat-váltás
összehangolását.
Éghajlatváltozás kihívásaira vonatkozóan
Az eddig készült tervezési dokumentumokból nem ítélhető meg az éghajlatváltozással kapcsolatos
kihívásoknak a terv intézkedései mennyiben segítenek megfelelni, ahhoz mennyire
alkalmazkodnak, vagy csökkentik kedvezőtlen hatásukat.

5.2. Határon átnyúló hatások
A jelenleg rendelkezésre álló dokumentumban találunk utalásokat a határon átnyúló hatások,
tekintetében. Főként a szomszédos országok intézkedéseinek a hatását lenne szükséges vizsgálni
együttesen az OVGT keretében tervezett intézkedésekkel. Az összehangolt tervezés
szükségességét a folyamat során hangsúlyoztuk, amelynek megvalósítási módja még nem látszik
tervből. Javaslatainkat lásd a 3.3.3. és a 4.3.3. pontokban.
A tervezett intézkedések jelentős része nem okoz határon átnyúló negatív hatásokat, azonban az
egyes intézkedések megvalósítását megelőzően, a rendelkezésre álló részletesebb információk
alapján vizsgálni kell a határmentén mindkét ország által tervezett intézkedések várható hatásait.
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6. Stratégiai környezeti
véglegesítésében

vizsgálat

javaslatai

és

szerepe

a

VGT

Vizsgálati eredmények összefoglalása az OVGT hatásosságára és a negatív hatások
elkerülésére és az intézkedések érvényesítésére, nyomon követésre vonatkozó javaslatok
megfogalmazása. Az SKV szerepének bemutatása az OVGT véglegesítésében és későbbi
tervezési és végrehajtási fázisokban

6.1. Javaslatok
A megfogalmazott javaslatokat három csoportban mutatjuk be, egyrészt a döntéshozatali és
tervezési folyamatra, másrészt a tervezési szakaszra és harmadrészt a végrehajtási szakaszra
vonatkozó javaslatok köré csoportosítva. A javaslatok megfogalmazása során áttekintettük a
társadalmi egyeztetések és szakmai vélemények tartalmát és néhány megfogalmazott
észrevételeket és egyes elemeit beépítettük a javaslataink közé.

6.1.1. Döntéshozatali és tervezési folyamatra vonatkozó főbb javaslatok
VGT célrendszere és prioritásai
F1 A VGT célok és prioritások szempontjait és meghatározásának folyamatát közérthetően
javasoljuk összeállítani és hozzáférhetővé tenni a www.vizeink.hu oldalon.
F2 A VGT 6.5. pontjában szereplő szempontok mellé további két szempontot javasolunk
felvenni a sorba:
h) A víztestek ökológiai jelentősége (mekkora, hol helyezkedik el, kapcsolata és hatása a
többi víztestre, élőhelyekre, ökológiai hálózatra stb.) (ezen szempont bekerült a szempontok
közé)
i) A kiemelten sérülékenynek számító aszályérzékeny és kistérségi élőhely-érzékeny
térségekben lévő víztestek esetében a jó állapot elérésének legkésőbb 2021-re.
F3 Javasoljuk az aszályérzékeny és élőhely-érzékeny térségek VÁTI általi lehatárolásának
módszertani és szakmai szempontjainak vizsgálatát és szükség esetén módosítását, a
sérülékeny térségek megfelelő meghatározása, azonosítás érdekében.
F4 A VGT tervezetében nem jelenik meg, hogy az intézkedések rangsorolása céljából kialakított
szempontok hogyan, mikor és ki által kerülnek alkalmazásra. Ennek rögzítése
nélkülözhetetlen a VGT tervezés későbbi fázisait megelőzően. A prioritások nyilvános és
dokumentált megjelenését, következetes szűrőként való alkalmazását javasoljuk számon
kérni a terv elfogadása, és a további részletes tervezési, finanszírozási és értékelési
döntések során. A szempontrendszer alapján szükséges rangsorolni az országos és az
alegységszintű intézkedéseket is. A rangsorolás idejét, módját és eredményét
nyilvánosságra kell hozni és a rangsorolás szerinti eljárást folyamatosan ellenőrizni,
értékelni szükséges, amely eredményi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. A
szempontrendszer megjelenítését a jogszabályi szinten is javasoljuk közzétenni.
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F5 A 8. fejezet egyes intézkedéseinek leírásánál az alábbi szerkezeti és tartalmi kiegészítést
javasoljuk egy intézkedési terv keretében:
A már működő intézkedés és megfelelés részben
• A megvalósító és támogatás mellett
• Be kellene illeszteni mindenhova röviden említve a kritikus folyamatokat,
helyzeteket (pl. szennyezés, vízkivétel vagy mezőgazdasági gyakorlat
ellenőrzésének, jó gyakorlat vagy intézményi működés terén)
A további intézkedések részben
• A monitoring, értékelés és civil részvétel, valamint a szemléletformálás, képesség
és kapacitásfejlesztés jelentőségét ki kellene emelni, ahol releváns.
Kiegészítő pontként javasoljuk megjeleníteni az intézkedés jelentősége a rangsorolási
szempontok szerinti helyzete
• ebben a pontban be kellene mutatni az adott intézkedések rangsorolási
szempontok (VGT 6.5. pont) alapján a besorolását, viszonyát a többi
intézkedéshez
F6 Hiányzó információk biztosítása, amelyek alapján rangsorolást el kellene végezni.
•

•
•
•
•

Jelenleg hiányozik a legtöbb területen a védett területekre vonatkozó VGT
keretében vállalt és teljesítendő mérhető eredményeket hozó célkitűzések.
Halaszthatatlan feladat a védett területek védelmi céljainak és terveinek
elkészítése, amely a beavatkozások alapjául szolgálhatnak.
A problémák sürgősségének és jelentőségének meghatározása szükséges a
tervezési folyamatban.
Az adott víztest rendbehozatalának társadalmi hasznosságának meghatározása
szükséges.
A víztest ökológiai hálózatban betöltött szerepének, illetve az intézkedés ökológiai
rendszerre gyakorolt hatásának jelentőségének meghatározása szükséges a
tervezési folyamatban.
A kiemelten sérülékenynek számító aszályérzékeny és kistérségi élőhelyérzékeny térségekben lévő víztestek azonosítása a VÁTI előkészítő munkálataira
építve szükséges elvégezni a részletes tervezési szakasz első fázisában.

Döntéshozatal folyamata
F7 Az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból nem állapítható meg az, hogy hogyan fog
történni a különböző szinteken végzett tervezés összehangolása és a tervek jóváhagyása,
valamint az sem, hogy a számos észrevétel feldolgozása és azok elfogadása, vagy elvetése
miként történik majd, mik kerülnek, pl. a Vízgazdálkodási Tanácsok (VT-k) elé, mit
véleményezhetnek, ki dönt arról, hogy a VT-k észrevételei közül mi kerül be a tervekbe.
Javasoljuk a VGT elfogadásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatok
átláthatóságának biztosítása érdekében a döntéshozatal időpontjának, a döntéshozók
és a döntés dokumentumok megnevezését, illesztve tervezési folyamatba, és
hozzáférhetővé téve a teles VGT készítési folyamattal együtt a www.vizeink.hu
oldalon.
Döntéshozatal összehangolása, átláthatósága és elszámoltathatóság
F8 A VKI előírásainak betartása és a VGT célravezető megvalósítása érdekében a
döntéshozatal átláthatóságát és az elszámoltathatóságot is biztosítani kell minden szereplő
tekintetében.
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A magyarországi VGT eredményességét a hazai és az EU tervek és programok mellett
jelentősen befolyásolják a szomszédos országok határ menti, illetve országos
vízgazdálkodási tervei. A hazai tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezési és
a végrehajtási folyamatok kölcsönös figyelembevételére és összehangolására. Javasoljuk,
hogy a szomszédos országokkal történő egyeztetések áttekinthetősége érdekében egy
felelős személy kerüljön kijelölésre, annak érdekében, hogy az egyeztetések eredményei a
hazai VGT-vel összehangolhatóak legyenek. A határ-menti, illetve szomszédos
országokkal folytatott egyeztetések kapjanak megfelelő nyilvánosságot és legyen
biztosított a társadalmi részvétel, a tájékozódás, véleményezés lehetősége.
A Duna, a Tisza és a kisebb, határokon átfolyó folyók, a határokon átnyúló állóvizek és
felszín alatti vízterek jó állapotának biztosításához, illetve az érintett védett területeken
meghatározott célok elérése érdekében a vízgyűjtőkön osztozó többi ország által készített
vízgyűjtő-gazdálkodási
tervekben
tervezett
intézkedések
VGT-vel
történő
összehangolásának, egyeztetésének folyamatát és ütemezését javasoljuk kidolgozni és
bemutatni az érintettek számára és javasoljuk biztosítani az egyeztetésekben való
társadalmi részvétel biztosítását.
F9 A VGT integrált tervezési megközelítése, a tervezési határidő teljesítése, a terv megfelelő
minősége és megvalósíthatósága szempontjából elemi fontosságú, hogy az államigazgatási,
tárcaközi, önkormányzati szereplőkkel történő egyeztetések minél célravezetőbbek legyenek
és az egyeztetésekről, a javaslatokról, megállapodásokról megfelelő dokumentáció
készüljön, annak érdekében, hogy a későbbi magasabb szintű egyeztetések számára
segítse a döntéshozatalt, illetve megalapozottan körvonalazottá váljon a döntési
mozgástért. A 2010 év eleji közigazgatási egyeztetéseknek ezen előzetes igazgatási,
önkormányzati és társadalmi szereplőkkel folytatott egyeztetések eredményeit figyelembe
kell vennie, az egyeztetések eredményeinek megfelelően alá kell támasztania a
közigazgatási egyeztetéseket és döntéshozatalt. A tárcaközi és ágazati egyeztetésekre,
megállapodásokra vonatkozóan javasoljuk, hogy kapjanak megfelelő nyilvánosságot.
VGT jogszabályi kerete
F10
A VGT nagyságrendjét és jelentőségét tekintve nem tartjuk megfelelő és célravezető
megoldásnak a miniszteri rendeletben történő kihirdetését. Indokoltnak tartjuk megfelelő
szerkezetben magasabb szintű jogszabályban történő kihirdetésének megfontolását,
hasonlóan az Országos Területrendezési Terv törvényben történő kihirdetéséhez. A
minimális elvárás a VGT kormányrendelet keretébe történő elfogadása, és megfelelő
törvényi szinten történő feladat meghatározás beépítése. Fontosnak tartjuk a jogalkotásban
a jogszabályok előzetes hatásvizsgálatának alkalmazását jogszabályok VKI
szempontjából is célravezető és koherens megalkotását és érvényesítését elősegítendő.
Társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása
F11
A társadalmi részvétel alapvető szempontjai az alábbi négy pontban foglalhatók
össze röviden (lásd a 3. pontban részletesen kifejtve):
•
•
•
•
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F12
A vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsok létrehozása mintaértékű, fontos lépés az
átláthatóság és a részvétel biztosítása terén. A tanácsok döntés-előkészítésben játszott
szerepének erősítését javasoljuk a tervezési és a végrehajtási folyamatok tekintetében is. Az
Országos Vízgazdálkodási Tanácsban, mint javaslattevő szervben, a kormányzati
képviselők száma aránytalanul magas a társadalom képviselőivel szemben, amiből az is
következik, hogy a kidolgozott terveket a Tanács a társadalom képviselőinek véleménye
ellenére támogathatónak ítélheti. Az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban a civil az
önkormányzati, kistérségi, gazdasági és tudományos élet képviselői arányát a közigazgatási
szervek (különösen a tervezésért felelős) tagjaival szemben erősíteni szükséges. Másik
megoldás lehet a nem államigazgatási tagok szavazatának külön nyilvántartása, hiszen az
fogja kifejezni a társadalom különböző szektorainak véleményét. A tervezésben érintett
államigazgatási szereplők ne saját maguknak adjanak tanácsokat. A tárcaközi egyeztetés
nem a tanácsokban történik, azonban a tanácsok hozzájárulhatnak az előkészítéséhez. Ha
a társadalmi szektorok képviselői nem értenek egyet, akkor a szektorok véleményét külön is
említeni kell az ajánlások között. Azzal egyetértünk, hogy a közigazgatási szervek
képviselőinek jelenlétét a tárgyalt témákat érintő arányban biztosítani szükséges. Fontosnak
tartjuk, hogy az Országos Vízgazdálkodási Tanács vegye napirendjére az SKV jelentéseket
is.
F13
Az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján és az azokra adott
észrevételekből megállapítható, hogy a tervezésbe a hatáskörrel rendelkező intézményeket,
illetve a végrehajtásért felelősként megnevezett szervezeteket (mint pl. az
önkormányzatokat) eddig nem kellő súllyal vonták be. Javasoljuk mindkét intézményi kör
erőteljesebb bevonását a tervezési és döntés-előkészítési folyamatba.
F14 A VKI előírásait, szemléletét, jelentőségét, illetve a tervezési folyamatot és magukat a
tervezési dokumentumokat a korábbi és aktuális törekvések ellenére nagyon sokan (köztük
végrehajtásban érintett, felelő szervek, pl. önkormányzatok) nem ismerik. Rövidebb,
átláthatóbb, de gyakoribb tájékoztatókra, ismertetőkre, további felkésztésekre lenne
szükség. Ha el is jut minden érdekelthez, megriadnak a terjedelmes anyagoktól, amelyek
tanulmányozására sokszor nincs idő és kapacitás.
F15
A finanszírozásra tett javaslatokból nem látszik, hogy a forrásgazdákkal és azok
szakértőivel történtek-e egyeztetések. Javasoljuk, hogy a tervezés további fázisaiban a
forrásgazdákkal történő egyeztetésre nagy hangsúlyt helyezzenek. A VGT-ben olyan
intézkedéseket kell tervezni, amelyek esélyt adnak a vizek jó állapotának elérésére.

6.1.2. A tervezési szakaszra vonatkozó tartalmi javaslatok
T1 A VKI célkitűzéseinek elérése érdekében alapvető feltétel az ágazati és területi tervezés és
programozási folyamatok összehangolása, a különböző területek összehangolt tervezési
folyamatainak és felelőségi rendszerének kialakítása, amely eredmény és célorientált
(results based planning and management, lásd kanadai, angol, finn modelleket). A megfelelő
tervezési környezet számára a jelenlegi jogrendszer és fejlesztési rendszer
felülvizsgálata, és a meglévő vívmányok megőrzése mellett a hiányok pótlása és a
tervezésre (ill. a teljes tervi életciklusokra: előkészítés, tervezés, megvalósítás, monitoring,
értékelések visszacsatolása) vonatkozó szabályozás összehangolása, életre hívása.
T2 Szükségesnek látjuk és javasoljuk, hogy egyértelműen (explicite) jelenjen meg a feltárt
problémák nagysága, jelentősége (a jelentős vízgazdálkodási kérdések 2008. évi jelentése
alapján), a problémák ok-okozati elemzésére épülő (a 2005. évi nemzeti jelentés
kiegészítésén alapuló), a tervben már megjelenő probléma-fa mellett az erre választ adó
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célfa összefoglaló bemutatása. Javasoljuk, hogy az intézkedések tervezése során az
ágazatok, területek szereplőitől elvárt intézkedések (az összes terhelés (például N és P)
csökkentésében) legyenek arányban az ágazat (pl. mezőgazdaság, települések)
tevékenysége által okozott a vizeket érő különböző terhelésekkel.
T3 A problémák összetettségére, jelentőségére és a szűkös anyagi erőforrásokra tekintettel
változatok kialakítására és vizsgálatára van szükség. A következő intézkedési
forgatókönyvek alkalmazását javasoljuk:
•

„A” forgatókönyv – Azok az intézkedések, amelyek már folyamatban vannak,
illetve a jogszabályi előírások, kötelezettség vállalás miatt biztosan végre kell
majd hajtani.

•

„B” forgatókönyv – „A” változat kiegészítve azon intézkedésekkel, amelyekkel
nagy biztonsággal kedvező hatást lehet elérni, ide értve az elővigyázatosságon
alapuló intézkedéseket is.

•

„C” forgatókönyv – Amit meg kellene valósítani, ha biztosak lehetnénk abban,
hogy megvalósíthatók, eredményesek és nem aránytalanul költségesek.

Ezek az országos szinten, a korlátozott mértékű finanszírozási lehetőségek (nemzeti szintű
fizetőképesség) figyelembe vételekor vizsgálandó változatok. Ezeken kívül az egy-egy
környezeti cél vagy cél-csoport elérését biztosító többek között költséghatékony
intézkedésváltozat kiválasztását is a lehetséges változatok vizsgálatával kell elvégezni, erre
vonatkozóan és az eddig közzétett tervezési dokumentumok nagyszámú alternatív
megoldást ismertetnek. A felsorolt forgatókönyveken belül az egyes intézkedések vagy
intézkedési csoportok különböző finanszírozási mechanizmusainak, lehetőségeinek,
változatainak vizsgálata is szükséges.
T4 Kiemelten szükséges kezelni a védett területekre vonatkozó célkitűzések mielőbbi teljes
körű rögzítését és körültekintő figyelembe vételét a tervezés során. A feladat elvégzése a
tervezéshez nélkülözhetetlen, azonban a tervezést megelőzően kell elkészíteni, a VGT
tervezés számára biztosítani (lásd az angolok által a VGT tervezést megelőzően készül
útmutatót az érintett Natura 2000 területekre vonatkozóan). Jelenjenek meg az az előzetes
dokumentumokban is a védett területek és a védett területekre vonatkozó célkitűzések
listája, illetve a vízgyűjtő szintekhez kapcsolódó, illetve országos összesítések.
T5 Javasoljuk a célok megjelenítését és a célokhoz tartozó, az intézkedések környezeti
célkitűzések teljesítése tekintetében értékelhető eredményességét mutató legszükségesebb
kulcsindikátorok meghatározását a dokumentumokban. Fontosnak tartjuk, hogy ha nem a
terv, akkor egy operatív intézkedési terv tartalmazza a célokhoz és részcélokhoz tartozó
indikátorokat.
T6 Az intézkedésekhez kapcsolódó jellemzők körében egyértelműen javasoljuk jeleníteni az
intézkedés környezeti célkitűzésekkel kapcsolatos teljesítményértékelését, várható
eredményességét, amely az adott problémakör szempontjából az intézkedéskombinációk
értékelését és kiválasztását is segíti. A végleges tervben jelenjen meg, hogy a tervezett
intézkedések hatására milyen állapotba kerülnek a vizek, illetve, hogy az ismertetett
nagyszámú intézkedés közül melyik intézkedéseket és milyen mértékben kell alkalmazni
ahhoz, hogy a vizek a VKI-ben előírt jó állapotba kerüljenek, valamint az is, hogy mi történik
azokban az esetekben, amikor egy intézkedés nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.
T7 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a VGT egészét tekintetbe véve hatásukban és
szükségességükben nem lehet alábecsült intézkedési elem a monitoring, a társadalmi
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ellenőrzés, részvétel, az intézményfejlesztés, a készségfejlesztés, a tájékoztatás,
tanácsadás, felkészítés (pl. a jó gyakorlat kialakítását és bevezetését, ami számos helyen
szerepel a dokumentumokban, azért erősítése szükséges a tervben is). Lényeges, hogy
ezen intézkedések jelentőségüknek megfelelő súllyal jelenjenek meg a tervben (OVGT-ben).
T8 Javasoljuk a beavatkozások ökoszisztéma szolgáltatásokra és a szerves kultúra
fenntartására és fejlesztésére gyakorolt hatásait figyelembe venni a megalapozó elemzések
és az indikátorok kialakítása során. Emellett kiemelten javasoljuk figyelembe venni és
előnyben részesíteni azokat a megoldásokat, amelyek helyi erőforrásokra építve helyi
megoldásokat kialakítva, a helyiek számára jelenít meg hasznot, megtakarítást (pl. helyi
szennyvíztisztítási megoldások, időszakos elöntések biztosításával együtt járó megfelelő
területhasználat stb.).
T9 A végleges tervben jelenjen meg, hogyan vették figyelembe a Közös Mezőgazdasági
Politikán kívül az EU különböző politikáit, illetve az azok érvényesítésére kidolgozott
dokumentumokat (közlekedési politika, energia- és újrahasznosítható energia politika,
szárazság és aszály munkaprogram stb.).
T10
Intézkedések közé javasoljuk részletes egy tervezési, programozási intézkedés
keretében a VGT program elkészítésének feladatát beilleszteni
Az átláthatóság és a döntéshozatal megkönnyítése érdekében valamelyik intézkedés
keretében részletes program kidolgozását kellene feladatként megjelölni 2010-12 közötti
időszakra vonatkozóan, amelyet az elfogadásra kerülő jogszabály mellékleteként kerülne
kihirdetésre és több minisztérium és civil, illetve érdekképviseleti szervekkel
együttműködésében készülne.
A program kiterjedne a terve, program és projekt felülvizsgálati, szabályozási, finanszírozási,
intézményi és szemléletformálási, képességfejlesztési feladatok ütemezésére, felelősségi
körök meghatározására, döntéshozatali folyamatok és az előrehaladás folyamatos nyomon
követésének és az értékelésének módjára.
Indoka: A VGT nem tartalmazza a megvalósításhoz szükséges részletezettséggel a
feladatok felelőseit, megvalósítás módját, ütemezését.

6.1.3. A végrehajtási szakaszra vonatkozó javaslatok
V1 Szükség van a kormány és a minisztériumok irányítása alá tartozó területeken az átfogó és
szakmai stratégiák egységes keretének (emberközpontú fenntartható jövő közpolitikáját
támogató tervezési rendszer módszertani alapjain nyugvó) kidolgozására, szigorú
alkalmazására, figyelmet fordítva a szerepek, feladatok, felelőségi körök rögzítésére és
összehangolására országos, regionális, kistérségi, és helyi közösségi szinten, Ez a VKI
végrehajtásának is alapvető feltétele.
V2 Külön kiemelve javasoljuk a területrendezés, területfejlesztés, fejlesztéspolitika VKI és
Élőhelyvédelmi Irányelv előírásait integráló, a vízgyűjtőkhöz is igazodó módszertani,
szabályozási és döntéshozatali rendszerének kialakítását, továbbfejlesztését különösen
térségi és regionális szinten.
V3 A monitoring adatok elemzése és az állapotértékelés jövőbeli elősegítése érdekében,
javasoljuk erősíteni az összhangot az ágazati, ágazatközi monitoring rendszerek
között (pl. mezőgazdaság, természetvédelem, vízgazdálkodás stb.), annak érdekében,
hogy költséghatékonyan előállíthatóan a megfelelő adatok álljanak rendelkezésre az
intézkedések eredményességének értékelése céljából.
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Az egyes ágazatok keretében jelenleg is számos adat (kibocsátás, szennyezés), hátér
információ (pl. gazdálkodási, területhasználati tevékenység) gyűjtése folyik, azonban
sokszor probléma, hogy a különböző adatbázisok nem kapcsolhatók össze, együttes
elemzésük egyéb (intézményi, módszertani) problémák miatt nem lehetséges.
A különböző fizikai, kémiai és ökológiai információk mellett az adott víztestet, vízgyűjtőt
érintő emberi tevékenységekről és a végrehajtási folyamatok teljesítéséről is megfelelő
adatokat szolgáltató indikátor és monitoringra rendszerre van szükség.
Felhívjuk a figyelmet a tervezéshez hasonlóan, hogy a monitoring és a társadalmi részvételt,
ne értékeljék alul a végrehajtás során sem, kapjanak megfelelő súlyt.
V4 Javasoljuk a különböző hatáskörrel és feladatokkal bíró szervezetek vízgazdálkodási
feladatainak és felelőségi körének összehangolását. Javasoljuk továbbá a VGT
végrehajtásában érintett intézményrendszer felkészültségének és a struktúrákban rejlő
problémákat, okait és a képességfejlesztés szintjének kiindulási helyzethez viszonyított
javítását (erre indikátorok, mutatók megfogalmazását), illetve a vízgyűjtő-gazdálkodással
érintettek (különböző ágazati szereplőktől a felhasználóig) környezeti tudatosságának,
rendszerszemléletének jelenlegi szintjének növelését, amely nélkül számos alacsony
költségű, azonban nagy hatású intézkedés nehezen kivitelezhető eredményesen. A
tevékenyégség keretében építeni kell a vízügyi és természetvédelmi képzett, tapasztalt
szakembereinek tudására.
V5 A VKI céljait veszélyeztető folyamatok, program és projektelemek kiszűrése a megvalósítás
során megfelelő elsősorban megelőzésen alapuló gyakorlat kialakításával, amelyhez a
tájékoztatatás, a felkészítés, a tanácsadás, a részvétel és a jó gyakorlat alkalmazása
mellett, a stratégiai környezeti vizsgálatok, hatásvizsgálati és hatásbecslési (pl. Natura 2000
hálózat tekintetében) eljárások jelenthetik a kötelezettségek teljesítéséhez a megfelelő
eszközöket, ezért minden tekintetben kiemelten kezelendő intézkedésekként kell, hogy
szerepeljenek.
V6 A KHV és az SKV mellett rendkívül fontos lenne beépíteni a jogszabályok előzetes
hatásvizsgálatának bevezetését (felélesztését), amelynek háttereként az IRM-ben
(korábbi IM-ben) kész útmutatók és képzési anyagok vannak, illetve ehhez kapcsolódik a
környezetvédelmi törvény (43. §) szereplő vizsgálati elemzés is.
Indok: A Natura 2000 területeket érintő a vonatkozó élőhelyvédelmi irányelvben előírt
hatásbecslés jelenlegi szabályozásának hatásosságát, alkalmazhatóságának felülvizsgálata
és a VKI szempontokkal történő kiegészítése, összehangolása.
A már megkezdett vagy tervezett projektek és programok (lásd a VGT 9. fejezet mellékleteit)
előzetes és közbülső értékelésnek, felülvizsgálatnak (szennyvízprogram!) kell alávetni,
amely a VKI és a vele összefüggésben lévő Élőhelyvédelmi Irányelv által előírt szempontok
érvényesülését ellenőrzi.
V7 A szemléletformálást és a készségfejlesztést alapintézkedésként javasoljuk megfogalmazni.
Indok: 1. Több a VKI által a VI. mellékletében hivatkozott irányelv előírásai, és útmutatói
ajánlásai között szerepel a szemléletformálás, nyilvánosság tájékoztatásának, bevonásának
előírása. 2. A megvalósítás célravezető megoldásához nélkülözhetetlen pl. a takarékosság
vagy a több helyen is jelezett jó gyakorlatok elterjesztése érdekében.
Az alábbi elemekkel kellene kiegészíteni, konkrétabbá tenni a jelenlegi 8.7.5. intézkedést
•
•
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Képzések, tréningek vízügyes és más területek szakemberei, döntéshozói
számára, amelyre civil szervezetek képviselői is meghívást kapnak (civil és
szakmai képzők, illetve civil és szakmai hallgatóság)
 Vízügyi igazgatóságok munkatársainak képzése minden szinten
 Fejlesztési szervezetek munkatársainak képzése minden szinten
 Döntéshozók (politikai és szakmai is) képzése minden szinten (településitől
az országosig bezárólag)
 Közreműködő hatóságok, önkormányzatok szakembereinek képzése (pl.
településfejlesztés, -rendezés)
 Tervezők és értékelők felkészítése
Civil szervezetek szerepének növelése a szemléletformálásban, szemléletformálási
kapacitások növelése
Nemzetközi határ menti és vízgyűjtőszintű közös képzések
Szervezett szemléletformáló célú együttműködési programok kialakítása a
médiumokkal (pl. a kialakításra kerülő jó gyakorlatok terjesztése céljából)
Alegység és részvízgyűjtő szintű tájékoztatások és felkészítési, képzési programok
2010-12 között
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6.2. Az SKV lépéseinek aktuális ütemezése
Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, I. Szakasz
VGT SKV Tanácsadói Fórum 1. ülése
SKV tematika és a megalapozó jelentés közzététele a
VIZEINK.HU weblapon, és kiküldése a környezet védelméért
felelős szerveknek
SKV tematikával és a megalapozó jelentéssel kapcsolatos
vélemények feldolgozása, szükség esetén konzultációk
Az országos VGT 2009 áprilisi változatával kapcsolatos SKV
vizsgálatok és egyeztetések
VGT SKV Tanácsadói Fórum 2. ülése
1. SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon, és
megküldése a környezet védelméért felelős szerveknek
Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, II. Szakasz
1. SKV jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása és
konzultációk a VGT érintettek számára szervezett fórumai
keretében
Az országos VGT 2009 szeptemberi változatának készítéséhez
kapcsolódó SKV egyeztetések
Részvétel és előadás a temeatikus társadalmi egyeztetési
fórumokon
Országos VGT tervezés II szakaszához kapcsolódó 2. SKV
jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon, és megküldése a
környezet védelméért felelős szerveknek
Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, III. Szakasz
2. SKV jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása
Országos VGT végleges változatához kapcsolódó 3. záró SKV
jelentés elkészítése
VGT SKV Fórum 3. ülése
Országos VGT végleges változatához kapcsolódó 3. záró SKV
jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon és megküldése a
környezet védelméért felelős szerveknek
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1. Melléklet
A Tanácsadói Fórumra meghívott személyek és szervezeteik listáját
Név
Perger László
Tahy Ágnes
dr.Gayer József
dr. Simonffy Zoltán
dr. Rákosi Judit
dr.Ijjas István

Intézmény
VKKI
VKKI
KvVM
BME
ÖKO Rt.
Budapesti Műszaki Egyetem

dr. Szilvácsku Zsolt
Karas László
Szabó Balázs
Ereifej Laurice

Respect Kft.
Respect Kft.
Respect Kft.
WWF Magyarország

Kolossváry Gábor

FVM

dr. Páldy Anna

Országos Környezet-egyészségügyi Intézet

dr. Szirányi András

Országos Környezet-, természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség

Dr. Molnár Gábor

Balatoni Fejlesztési Ügynökség

Kajner Péter

OBH, azon belül Fülöp Sándor hivatalában

dr. Podmaniczky László

Szent István Egyetem KTI

Dr. Papp Mária főtitkár

Magyar Víziközmű Szövetség (MaViz)

Fehér Ferenc ügyvezető elnök

Vízgazdálkodási Társulatok Országos
Szövetsége

Baross Károly elnök

Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási
és Vízépítési Tagozat

dr. Péti Márton
dr. Aradi Csaba

VÁTI
ökológus

Kőváriné dr. Bartha Ágnes elnök

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

dr. Hamar József elnök
Lajtman József
Tamás Enikő Anna

Tiszaklub
Reflex
DEF (Környezet- és Természetvédelmi Civil
Szervezetek Országos Találkozójának OVT
delegáltja)

Dr.Gémesi György, elnök

Magyar Önkormányzatok Szövetsége
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2. Melléklet
Az SKV tematikára beérkezett véleményeket és az azokkal kapcsolatos SKV csoport
megállapításainak összefoglalása
Véleményező
szervezet
WWF
Magyarország

Vélemény

SKV csoport
megállapítása

Tematikával egyetért
Alábbi kiegészítéseket, javaslatokat fogalmazta meg:
1.
Figyelembe vesszük
a készítés során.

2.
Egyetértünk.

3.

Egyetértünk az első
SKV jelentésben
szerepel a 3. és 4.
pontra vonatkozó
SKV javaslat és
szempontrendszer.

4.

5.

Az átterhelődések
esetén fordulhatnak
elő káros hatások (Pl.
települési
diffúzszennyezéscsatornázáskoncentrált
szennyezés más
befogadóba), az 1.
SKV jelentésben
részletesebb
bemutatás található.

6.

7.

Az 1. SKV
jelentésben
részletesebb
bemutatás található.

8.
Figyelembe vesszük,
egyetértünk.

Figyelembe vesszük,
egyetértünk.

Vízgazdálkodási
Társulatok
Országos
Szövetsége
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2.

Figyelembe veszzük.

3.

4.
Figyelembe vesszük.

5.

Figyelembe vesszük.

6.

Figyelembe vesszük.

7.

Figyelembe vesszük.

8.
Figyelembe vesszük.

9.
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Figyelembe vesszük.

Figyelembe vesszük.

Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium
Társadalmi
Kapcsolatokért
felelős
Szakállamtitkár

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Főfelügyelőség

Köszönettel megkaptuk az észrevételezésre megküldött, a 2000/60/EK irányelv
hazai végrehajtását szolgáló Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv stratégiai
környezeti vizsgálatára vonatkozó tematikát. Egyetértünk a levelében foglaltakkal,
az érintett kérdéskör számos problémát felvet, ezért komplex szemléletmódra van
szükség a tematika összeállításához. A tematika részletesen szól a környezeti
értékelés folyamatáról, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv környezeti hatásainak,
következményeinek feltárásáról, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv környezeti
hatékonyságának értékeléséről, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv környezetre káros
hatásainak elkerülésére vonatkozó javaslatokról, a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
eredményességét befolyásoló tervekre, programokra vonatkozó javaslatokról,
valamint a Natura 2000 hálózatra vonatkozó megállapításokról. A tematika
áttanulmányozása során azonban arra a megállapításra jutottunk, hogy az anyag –
jelenlegi fázisában – fogyasztóvédelmi szempontokat nem érint, ezért ahhoz
észrevételt nem kívánunk tenni.
A TPR 7.§ (2) bekezdés alapján a Kidolgozó tájékoztatást ad a
véleményadásra felkért szervek, így az OKTVF számára is a tervezési
feladatról, a terv ill. program céljáról, helyzetismertetéséről (különösen
környezeti szempontból), a lehetséges fejlesztési irányokról és az
országhatáron átterjedő esetleges hatásokról (a felsorolt tájékoztatásul
szolgáló pontok együtt továbbiakban: Tájékoztató).

Az OKTVF-nek elküldött Tájékoztató, csak részben tartalmazza, a TPR 7.§
(2) bekezdés által meghatározott pontokat. A Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (továbbiakban: VGT) céljai nincsenek kellő részletességgel
ismertetve az elküldött anyagban:

A Tájékoztató tartalmazza a terv célját, amely általánosságban megegyezik az
Európai Unió Víz Keretirányelve (továbbiakban: VKI) általános célkitűzéseivel.
Ez abból is következik, hogy VKI végrehajtásának része a VGT.

Elfogadjuk.

Az előzetes tervek
hiányában ezen
szempont
részlegesen
teljesíthető.
Egyetértünk.

Egyetértünk.

A Tájékoztató tartalmazza a helyzetismertetést is, ugyanis megad egy
internetes honlapot (www.vizeink.hu) melyről letölthető egy háttéranyag
(„Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről”), melyből meg
lehet tudni, hogy milyen konkrét megoldandó problémák vannak
Magyarországon vízgazdálkodási szempontból.

Az előzetes tervek
hiányában ezen
szempont
részlegesen
teljesíthető.

Hiányzik viszont a Tájékoztatóból a „lehetséges fejlesztési irányok” pont,
amely a helyzetértékelést figyelembe véve kijelölte volna azokat a
problémákat, melyek megoldását, enyhítését tervezik, és felsorolta volna az
ezekhez tartozó tervezett megoldási javaslatokat.

3.7. pontban
szerepel.

A Tájékoztató nem említi a terv esetleges, országhatáron átterjedő hatását
sem (a hatást akkor is meg kell említeni, hogyha várhatóan pozitív lesz).

Elfogadjuk.
A Tájékoztatóval párhuzamosan beküldött Tematika felépítését megfelelőnek
tartom:
A TPR 7.§ (4) bekezdés a) pontja határozza meg a Kidolgozó számára, hogy az
SKV és az ez alapján készülő környezeti értékelés tematikája, a TPR 4. számú
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mellékletében meghatározott pontok alapján készüljön el.
A vizsgálatra megküldött Tematika figyelembe veszi a 4. számú melléklet által
meghatározott pontokat.
A Tematika pozitívumának tartom, hogy külön pontban (3.7) kívánja tárgyalni a
határon átterjedő hatásokat.
Megfelelőnek tartom, hogy a Natura 2000 területekre gyakorolt várható hatásokat
külön-külön fogja vizsgálni az SKV egyes szakaszaiban a különböző részterületek
vizsgálatánál, majd a környezeti értékelésben egy külön pontban foglalja össze a
megállapításokat.

Figyelembe vesszük,
amennyiben
megállapítható lesz a
tervdokumentáció
alapján.
Figyelembe vesszük.

A Tematika alapján készült környezeti értékelésben szükségesnek tartom, hogy
külön térjenek ki a tervezett intézkedések várható környezeti hatásának
jelentőségére.
A tervezés során fontosnak tartom továbbá, hogy figyelembe vegyék a készülő
Duna Hajózhatóságának Javítása Programot (a program SKV eljárás alatt van, az
SKV-t a VITUKI végzi), a Hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi
Vízlépcsőrendszer ügyében hozott ítélete végrehajtásával összefüggő tervezést
(ebben az ügyben az SKV szintén folyamatban van), valamint az egyéb országos
jelentőségű környezeti programokat, mint például a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Stratégiát, és a Nemzeti Környezetvédelmi Programot.
Bár a TPR, az SKV-eljárás ezen szintjén még nem követeli meg, egyetértek azzal,
hogy a VGT SKV folyamatával kapcsolatos tájékoztatás és véleményezés
elősegítésére külön honlapon is megjelenítik a megfelelő információkat, és itt bárki
regisztrálhatja magát és véleményt adhat az üggyel kapcsolatban.
További lépések a TPR figyelembevételével:
Kérem, hogy vegyék figyelembe a fentiekben ismertetett véleményem a tervek
kidolgozásánál, ill. az SKV végrehajtásánál és az SKV alapján készült környezeti
értékelés kidolgozásánál.
Ha nem ért egyet a véleményemmel, ill. annak bizonyos pontjaival, akkor a TRP
7.§ (4) bekezdés alapján egy a véleményeltérést megtárgyaló konzultáció során
kell megbeszélni a véleményeltérést.

Önkormányzati
Minisztérium
Közjogi és
Koordinációs
Szakállamtitkárság
a
KvVM Stratégiai
Főosztály

Figyelembe vesszük.

Elfogadjuk.

Figyelembe vesszük.
Az első pont előtt
szerepel a
tematikában.
Figyelembe vesszük.
Bevonásra került
időközben az összes
önkormányzati
szövetség.

Országos
Katasztrófavédelm
i Főigazgató

Nemzeti
Fejlesztési és
Gazdasági
VGT_SKV
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1.

A tematikát kísérő
indító jelentésben
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Minisztérium,
Területfejlesztésér
t és Építésügyért
Felelős
Szakállamtitkár

részletesebb
szempontok. Az első
jelentésben további
részletek találhatók.

Figyelembe vesszük.
Natura 2000
kiemelése a 2008ban módosított
275/2004 (X.8.)
Korm. rendelet
alapján külön is meg
kell jeleníteni az SKVkban.
Egyetértünk, azonban
jelen esetben a VGT
jellegénél és
tervezési szintjénél
fogva indokoltnak
tartjuk a
megnevezést.

2.

3.

Figyelembe vesszük.

4.

Figyelembe vesszük.

5.
6.

Az 1. pont előtt
szerepel a
tematikában.
Elfogadjuk, várjuk
további véleményüket
a végleges tematikára
és az SKV
jelentésekre
vonatkozóan.
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KvVM Természetés
Környezetmegőrzé
si Szakállamtitkár

1.

2.

Elfogadjuk,
figyelembe vesszük.

3.
Figyelembe vesszük,
első SKV jelentésben
szerepel.

4.
Figyelembe vesszük.

5.
Figyelembe vesszük.

6.
Figyelembe vesszük

KvVM Jogi
Szakállamtitkár

Elfogadjuk.

KvVM Vízügyi
Szakállamtitkár

Közlekedési,
Hírközlési és
Energiaügyi
Minisztérium,
Környezetvédelmi,
Megújuló
Energiahordozó és
Energiatakarékoss
ági Főosztály

Elfogadjuk.
Az OKT ülésre készül
SKV ismertetés, a
honlapon minden
SKV jelentés
megtekinthető és
véleményezhető.

1.

Figyelembe vesszük.
(lásd első SKV
jelentés)
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2.

Figyelembe vesszük.

Országos Kémiai
Biztonsági Intézet

Elfogadjuk.

Jövő Nemzedékek
Országgyűlési
Biztosa
Figyelembe vesszük.

FVM Természeti
Erőforrások
Főosztálya

Figyelembe vesszük.

Figyelembe vesszük

Figyelembe vesszük
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Egészségügyi
Minisztérium

Figyelembe vesszük

Figyelembe vesszük

ÁNTSZ OTH
Országos
Gyógyhelyi és
Gyógyfürdőügyi
Főigazgatóság
ÁNTSZ OTH
Közegészségügyi
Főosztály

Elfogadjuk.

Figyelembe vesszük

Figyelembe vesszük
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3. Melléklet – OVGT SKV egyeztetési tábla összefoglaló
AZONOSÍTÓK
VGT változat készítési dátuma/időszaka:
VGT tervezési kapcsolattartó a vizsgált dokumentum
tekintetében:
SKV kapcsolattartó
EGYEZTETÉSI NAPLÓ

2009.12.22.
Kapcsolattartó: Rákosi Judit, Válaszadók: Tombácz Endre, Rákosi
Judit, Mozsgai Katalin, Magyar Emőke, Tahy Ágnes
Szilvácsku Zsolt

SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
1.
A VKI célkitűzéseinek elérése érdekében alapvető
feltétel az ágazati és területi tervezés és
programozási folyamatok összehangolása, a
különböző
területek
összehangolt
tervezési
folyamatainak
és
felelősségi
rendszerének
kialakítása, amely eredmény és célorientált (results
based planning and management, lásd kanadai,
angol, finn modelleket). A megfelelő tervezési
környezet számára a jelenlegi jogrendszer és
fejlesztési rendszer felülvizsgálata, és a meglévő
vívmányok megőrzése mellett a hiányok pótlása és a
tervezésre (ill. a teljes tervi életciklusokra:
előkészítés, tervezés, megvalósítás, monitoring,
értékelések visszacsatolása) vonatkozó szabályozás
összehangolása, életre hívása. (Átfogó feladat, és a
VGT megvalósításának keretfeltétele, azonban erre
vonatkozóan a tervben, rögzíteni kellene ennek
törvényi szabályozási és a jó gyakorlat kialakítása
iránti szükségletet.)
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SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
Az ágazati, a területi tervezés és programozási folyamatok
összehangolása megjelenik a tervben: „A vizek jó állapotának elérése
érdekében különösen fontos az ágazati és területi szintű tervezés és
programozási folyamatok összehangolása, a VGT által meghatározott
feltételrendszer figyelembe vétele, különösen a területrendezés és
területfejlesztés, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika, illetve
az Élőhelyvédelmi és az Árvízi Kockázatkezelési Irányelv tervezési
dokumentumaiban, valamint a készülő Duna stratégiában”. Külön
figyelmet fordítottunk a különböző támogatási rendszerek, operatív
programok összehangolására, erről külön átfogó intézkedés is szól.
A VGT Átfogó intézkedési között a tervezési és végrehajtási
folyamatok összehangolása terv tejes életciklusára vonatkozóan
szerepel: „A VGT teljes tervi életciklusát nyomon kell követni és
értékelni: a terv intézkedéseinek előkészítése és megvalósítása, az
intézkedések hatékonyságát ellenőrző folyamatos monitoringértékelések visszacsatolása, majd ennek alapján a terv
felülvizsgálatával a következő 6 éves terv elkészítése, amelynek
személyi és tárgyi feltételeit biztosítani szükséges, beleértve a
megfelelő háttérintézményi bázis kialakítását.” Erre vonatkozóan
költségeket is meghatároztunk.
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Elfogadjuk. Fontos megjegyezni,
hogy az SKV-nak rá kell mutatnia
azokra a tényezőkre, amelyek a
kedvező hatásokat elősegíthetik.
Javaslatunkban ezt tettük. A
javaslat nem csak a VGT- ért
felelősöknek, hanem a VGT
megvalósításában érintett felelős
döntéshozóknak és civileknek is
szól.

SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében

TERVEZŐK

SKV csoport és tervezők

javaslat
környezeti
és
szempontok
érvényesítése tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
A kormányzati stratégiai tervezési rendszer alapjainak (jó
gyakorlatának) megalkotása, de még „sürgetése” sem a VKI
feladata.

2.

Szükségesnek
látjuk
és
javasoljuk,
hogy
egyértelműen (explicite) jelenjen meg a feltárt
problémák nagysága, jelentősége (a jelentős
vízgazdálkodási kérdések 2008. évi jelentése
alapján), a problémák ok-okozati elemzésére épülő (a
2005. évi nemzeti jelentés kiegészítésén alapuló), a
tervben már megjelenő probléma-fa mellett az erre
választ
adó
célfa
összefoglaló
bemutatása.
Javasoljuk, hogy az intézkedések tervezése során az
ágazatok, területek szereplőitől elvárt intézkedések
(az összes terhelés (például N és P) csökkentésében)
legyenek arányban az ágazat (pl. mezőgazdaság,
települések) tevékenysége által okozott a vizeket érő
különböző terhelésekkel.
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Az OVGT most véglegesítésre kerülő változata tartalmazza azt a Elfogadjuk.
folyamatot, amely a problémák fontosságából kiindulva a
hatásfolyamatokon keresztül eljut az intézkedésekig, azok
fontosságáig. (2 fej. - 5. fej. - 8. fej.) A célok (amelyekről részletesen
szól a 6. fejezet) viszont egyértelműen a jó állapothoz köthetők, itt
csak a mikorra jelenti a választást, így klasszikus értelembe vett célfát
értelmetlen csinálni. Viszont kiegészítve az anyagot olyan célfát
készítünk, amely a VKI első cikkelyének céljai alapján, és a jó állapot
elérését alapcélnak tekintve meghatározza az OVGT vízgazdálkodás
politika jellegű céljait, azaz azt a rendszert, amit működni remélünk
2027 után.
Az intézkedések tervezésénél minden lépést ott, azon víztesten
akarunk érvényesíteni, ahol eredményes lehet, tehát ez adja ki a
feladatokat is. A rendszer az aránytalan terheket eleve igyekszik
kiszűrni, de minden szereplőtől elvárja, hogy például a szabályok
betartásával kivegye részét a célok eléréséből. Nekünk nem csak a
problémák létrejöttében betöltött szerepet, de a valós helyzetét is
figyelembe kell venni az egyes költségviselőknek.
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SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
3.
Kiemelten szükséges kezelni a védett területekre
vonatkozó célkitűzések mielőbbi teljes körű
rögzítését és körültekintő figyelembe vételét a
tervezés során. A feladat elvégzése a tervezéshez
nélkülözhetetlen, azonban a tervezést megelőzően
kell elkészíteni, a VGT tervezés számára biztosítani
(lásd az angolok által a VGT tervezést megelőzően
készül útmutatót az érintett Natura 2000 területekre
vonatkozóan).
Jelenjenek
meg
az
előzetes
dokumentumokban is a védett területek és a védett
területekre vonatkozó célkitűzések listája, illetve a
vízgyűjtő szintekhez kapcsolódó, illetve országos
összesítések.
4.

Az áttekintett dokumentumokban az egyes
intézkedések esetében alkalmazható eszközök,
mint például a szennyvíztisztítás különböző
megoldásai összehasonlításra, elemzésre kerültek
(főként költséghatékonyság szempontjából),
azonban az intézkedések összességét tekintve
eddig ömlesztve találhatók meg a lehetséges
intézkedések (több 100), nem körvonalazódtak az
országos szinten vizsgálható intézkedési program
változatok. Azzal a céllal, hogy segítsük az
intézkedési program lehetséges változatainak
elemzését, és a döntést összefoglaljuk az általunk
javasolt változatok kialakításának szempontjait:
(1) A következő intézkedési
alkalmazását tükrözi a terv:
VGT_SKV
Respect Kft.
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SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
A védett természeti területekre vonatkozó célkitűzések a vonatkozó
védetté nyilvánítási jogszabályokban rögzítettek, tehát a VGT
tervezése során is csak ezeket lehet alapul venni. (A VGT célja csak
a jogszabályban rögzített célok elérése érdekében bizonyos
részfeladatok ellátása.) A cél elérése érdekében szükséges teendők
rögzítésére a kezelési és fenntartási tervek (lennének) hivatottak,
tehát ezek meghatározása sem a VGT feladata. (Sajnos ezek
azonban jórészt hiányoznak tehát nem vagy csak igen részlegesen
tudtak a VGT intézkedéseiben irányadók lenni.) A célokhoz
szükséges beavatkozások hiányát a tervezésben a Nemzeti Park
Igazgatóságok szakembereinek bevonásával igyekeztünk pótolni.
Közreműködésükkel állapítottuk meg az egyes víztestek és egyes
védett területek vonatkozásában a víztől függő károsodottságot és a
szükséges intézkedéseket. Ezek kerültek részvízgyűjtő és országos
szinten összesítése.
A VKI tervezési logikája más az eddigi hasonló szintű
tervezésekhez képest. Az előírások miatt a VGT nagyon kötött
pályán mozog, abban nincs választásunk, hogy a jó állapotot elérjük.
Tehát nincs valós célalternatíva, hanem egy adott cél van, aminek az
elérése lehetséges esetleges különböző utakon. Így az alternatívák
inkább csak arra vonatkozhatnak, hogy milyen ütemben vagyunk erre
képesek, de még ez sem valós alternatíva, mert a gazdasági
lehetőségeink eleve későbbre tolják.
A javasolt forgatókönyvekkel nem értünk egyet, azaz az angol VGT
másolásával. Az SKV készítői által bemutatott A és B típusú
forgatókönyv hasonlóképpen nem valós, mert A alternatíva nincs,
hiszen azzal nem lehet a céloknak még közelébe se jutni, tehát fel
sem merül, hogy ez elég lenne. Az „A” forgatókönyv, ami lényegében
az ún. „baseline” scenárió, Magyarországon nem lehet reális
intézkedési program, mert a víztestek nagyon nagy %-ában nem
eredményezné a célkitűzések megvalósítását. Erre vonatkozóan
részletes elemzés készült a VKI2-es projektben és a VGT intézkedési
tervezéskor minden víztestnél a tervezők először a jelenlegi
intézkedések várható hatását értékelték és úgy tervezték a kiegészítő
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Értjük.
Kiemelt
feladatként
javasoljuk kezelni a kezelési és
fenntartási
tervek
mielőbbi
elkészítését,
amelyekben
a
területekre vonatkozó általános
célok mellett a konkrét célokat is
meg kell határozni. Ezeket a VGT
megvalósítása során figyelembe
kell venni.
Részben egyetértünk. Az Aváltozat esetében is két változat
a hozzá tartózó programok
felülvizsgálatával
és
felülvizsgálata, módosítása nélkül
végrehajtott intézkedések. A Bváltozat
finanszírozhatósága
véleményünk szerint nem teljes
mértékben kötött valószínűsíthető
némi mozgástér pl. a 2013-20
közötti időszak tervezése során
is.
Nem fogadjuk el, hogy nem lehet,
nem
szabad
részcélokat
meghatározni
és
azokhoz
indikátorokat rendelni legalább a
2010-12-es időszakban készülő
részletesebb anyagokban.

SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
• „A” forgatókönyv – Azok az intézkedések, amelyek
már folyamatban vannak, illetve a jogszabályi
előírások, kötelezettség vállalás miatt biztosan végre
kell majd hajtani. (Ezeket más jogszabályok írják elő,
mindenképpen határidőre végre kell hajtani, nem lehet
kivételes célkitűzést választani. A folyamatban lévő
vagy előírt intézkedések esetében is indokolt a VKI
szempontú projekt vagy tervszintű felülvizsgálat,
amely során az SKV 4 csoportba rendezett értékelési
kritériumait és VGT 6.5. pontjában felsorolt döntési
prioritásokat is javasoljuk alkalmazni.)
• „B” forgatókönyv – „A” változat kiegészítve azon
intézkedésekkel, amelyekkel nagy biztonsággal
kedvező hatást lehet elérni, ide értve az
elővigyázatosságon alapuló intézkedéseket is. (Az
elfogadott tervben 2015-ös, 2021-es határidőkkel
javulást mutató helyzet megfelelő indikátorokkal
alátámasztva.
Ezek az országos szinten, a korlátozott mértékű
finanszírozási
lehetőségek
(nemzeti
szintű
fizetőképesség) figyelembe vételekor vizsgálandó
változatok. Ezeken kívül az egy-egy környezeti cél
vagy célcsoport elérését biztosító többek között
költséghatékony intézkedésváltozat kiválasztását is a
lehetséges változatok vizsgálatával kell elvégezni,
erre vonatkozóan és az eddig közzétett tervezési
dokumentumok nagyszámú alternatív megoldást
ismertetnek. A felsorolt forgatókönyveken belül az
egyes intézkedések vagy intézkedési csoportok
különböző
finanszírozási
mechanizmusainak,
lehetőségeinek, változatainak vizsgálata is szükséges,
bele értve a különböző teherviselési képességhez
VGT_SKV
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II. jelentés
2010.02.22.

SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
intézkedéseket.
Az alapintézkedések eleve felülírják a VKI-t is, hiszen ezeknél
érdektelen a víztest állapota végre kell hajtani őket. A fentiek miatt
teljesen érdektelen elemezni, hogy mi lenne egy nem létező
forgatókönyv megvalósulása esetében.

Javaslatainkban
azt
hangsúlyozzuk, hogy a 2010-12
közötti időszakban a VGT-n
alapuló részletesebb terveket kell
készíteni
a
megvalósítás
Miután a „B” forgatókönyv lehet egyedül reálisan megvalósítható, ez irányítása céljából.
lett lényegében a VGT intézkedési programja. Csak ezen belül
lehetne alternatívákat jelentő forgató könyveket keresni. Ez azonban
csak időbeli eltérés lehetne, amit nem enged meg a költségek
finanszírozhatóságának alakulása. Az indikátorokat is az jelenti
esetünkben, hogy hány víztest lett jó állapotú. 2021-re és 27-re nem
kell és nem is szabad olyan indikátorokat gyártani, mint megtisztított
szennyvizek mennyisége vagy művelési mód váltással érintett
területek nagysága.
Itt meg kell jegyezzük, hogy az SKV az előírtakhoz képest jellemzően
olyan többlet feladatokat vár el tervtől, ami részben lehetetlen
megoldani, részben nem tartoznak a VKI által előírt amúgy is nagyon
tág keretbe, részben pedig csak egy operatív tervezési szint részét
jelenthetik. Gondoljuk meg több mint 1000 víztestről, és több mint
5000 intézkedésről van szó. A jelenlegi részletesség meghaladja az
EU által előírtakat.
Ami a költség-hatékony intézkedések kiválasztását és a
megfizethetőségi vizsgálatokat illeti, útmutatók, esettanulmányok
készültek lásd. OVGT, 7-es fejezet, 6-1-es melléklet, 7. fejezet
háttéranyagai stb. A finanszírozási lehetőségek vizsgálatára is sor
került.
Az intézkedések összefüggéseit a program és 6. és 8. fejezet
mellékletei bemutatják, az viszont nem érthető, hogy az SKV készítői
mit értenek beavatkozási intenzitáson az OVGT szintjén.
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SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében
igazodást.

TERVEZŐK

SKV csoport és tervezők

javaslat
környezeti
és
szempontok
érvényesítése tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció

A „A” forgatókönyv tekintetében véleményünk szerint
szükség lenne egy összegzésre, hogy mely
intézkedések tartoznak ide és háttérelemzésre, hogy
amennyiben csak ezek valósulnak meg mindenféle
felülvizsgálat
nélkül,
akkor
várhatóan
mit
eredményeznek. Fontos lenne kiemelni a szükséges
felülvizsgálati feladatokat és beépíteni a tervbe.

5.

A „B” forgatókönyv tekintetében szükség lenne a
háttérelemzésekben és a VKI II projektben az
intézkedésekre vonatkozóan elvégzett elemzések
legfontosabb következtetéseinek, és az intézkedések
összefüggéseinek, egymásra épülésének egyszerű,
döntéshozók
számára
könnyen
átlátható
bemutatására.
Különböző
reális
beavatkozási
intenzitás bemutatására.
Javasoljuk a célok megjelenítését (átfogó célok mellett
a részcélok megjelenítését akár egy operatív tervben)
és a célokhoz tartozó, az intézkedések környezeti
célkitűzések teljesítése tekintetében értékelhető
eredményességét
mutató
legszükségesebb
kulcsindikátorok
meghatározását
a
dokumentumokban. Fontosnak tartjuk, hogy ha nem a
terv, akkor egy operatív intézkedési terv tartalmazza a
célokhoz és részcélokhoz tartozó indikátorokat.
Pótolni szükséges a 2010-12-es időszak elején.

VGT_SKV
Respect Kft.

II. jelentés
2010.02.22.

A VGT nem egy operatív program, hanem egy koncepcionális terv.
Jeleztük már, hogy a célrendszer kibővítjük vízgazdálkodás
politikailag kezelhető célokkal, de ennél alacsonyabb szintre nem
lehet lemenni.

A program meglehetősen részletes állapot indikátorokat
tartalmaz a víztestekre vonatkozóan és méri is azokat (komoly
monitoring útmutató és rendszer alapján), ami alapján a célok
elérése és az intézkedések hatékonysága nyomon követhető
(fejlesztése jelenleg is folyamatban van és a terv is javaslatot
tesz rá). Az intézkedések megvalósulásáról is részletesen be kell
számolni egy közbülső jelentésben, amelyek tételes listáját a
terv tartalmazza. A terv a megvalósítandó műszaki feladatok
költségbecslését naturáliákra alapozta, amelyek lényegében a
műszaki intézkedések indikátor célértékeinek tekinthetők 202797

Részben elfogadjuk. Valóban
kiváló
monitoring
útmutató
készül, amely a különböző
monitoring
rendszerek
összehangolásával is foglalkozik.
Kiemelten kezelendő. Az állapot
indikátorok mellett javasoljuk a
területeken történő folyamatok
nyomon követetését is, amely
azonban
általában
más
szakterületek, ágazati monitoring
feladata.
Ahogy korábban is jeleztük,
fontosnak
tartjuk,
hogy
készüljenek a 2010-12 közötti
időszakban a VGT-n alapuló

SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében

TERVEZŐK

SKV csoport és tervezők

javaslat
környezeti
és
szempontok
érvényesítése tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
tervek
a
ig (országos, nagyvonalú becslés). További indikátorokat nem részletesebb
megvalósítás irányítása céljából.
tartunk szükségesnek.

A célokat ezekben a tervekben
lehet részletezni és indikátorokkal
ellátni.

6.

A VGT célok és prioritások szempontjait és Ezt tartalmazza a VGT 6-os fejezet és a 8-as fejezet bevezetője.
meghatározásának folyamatát közérthetően javasoljuk
összeállítani
és
hozzáférhetővé
tenni
a
www.vizeink.hu oldalon.

7.

Az intézkedésekhez kapcsolódó jellemzők körében
egyértelműen javasoljuk jeleníteni az intézkedés
környezeti
célkitűzésekkel
kapcsolatos
teljesítményértékelését, várható eredményességét,
amely az adott problémakör szempontjából az
intézkedéskombinációk értékelését és kiválasztását is
segíti. A végleges tervben jelenjen meg, hogy a
tervezett intézkedések hatására milyen állapotba
kerülnek a vizek, illetve, hogy az ismertetett
nagyszámú intézkedés közül melyik intézkedéseket és
milyen mértékben kell alkalmazni ahhoz, hogy a vizek
a VKI-ben előírt jó állapotba kerüljenek, valamint az is,
hogy mi történik azokban az esetekben, amikor egy
intézkedés nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

VGT_SKV
Respect Kft.

II. jelentés
2010.02.22.

Szempontokat
valóban
tartalmaznak
a
hivatkozott
részek,
azonban
az
alkalmazásuk módja nem derül
ki, vagy homályos a leírtak
alapján.

A víztestenkénti intézkedéskombinációk részletes probléma
(terhelések,
igények)-ok
vizsgálatból
adódtak,
az
okok
megszüntetésére terveztünk intézkedéseket. Az egyes intézkedések
hozzájárulását az adott probléma megoldására a rendelkezésre álló
tervezői, szakértő ismeretek alapján lehetett közelítőleg értékelni.
Tehát sok esetben az intézkedés eredményessége számszerűen nem
mérhető, nem tervezhető. Az intézkedések alkalmazandó
kombinációját és a várható állapotváltozást jelzi a terv 6-2 melléklete.
Olyat nem lehet kimondani, hogy víztestenként az egyes
intézkedések hány százalékban járulhatnak hozzá a jó állapothoz,
mert ahhoz konkrét tervekkel kell rendelkezni, ami nem ennek a
tervezési szintnek a feladata. Viszont azt lehet mondani, hogy a
tervezett intézkedések összessége nagy megbízhatósággal
szükséges a jó állapot/potenciál eléréséhez. A rendszer úgy működik,
hogy a végrehajtás során szerzett tapasztalatok, majd alakítanak az
intézkedés struktúrán, de ez mindenütt eltérő lehet. Most, ezen a
szinten, ilyen ismeretek mellett ez látszik jónak. Miután csak az
intézkedés típusát lehet megadni, nem a konkrét műszaki megoldást,
azt nem tételezhetjük fel, hogy ez utóbbit rosszul választják meg,
tehát úgy gondoljuk, hogy beválnak az intézkedések. Az arányokat
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Részben egyetértünk. A tervezői
véleményben
foglaltak
megvalósításra
vonatkozó
folyamatának említett garanciáit
nem látjuk biztosítottnak.

SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében

TERVEZŐK

SKV csoport és tervezők

javaslat
környezeti
és
szempontok
érvényesítése tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
egyrészt tükrözi az alkalmazás gyakorisága, másrészt az intézkedés
feltételezett fontossága. Itt is beleszaladunk abba problémába, hogy a
VGT nem egy operatív program.

8.

A december 22.-i VGT nem jelenik meg, hogy az
intézkedések
rangsorolása
céljából
kialakított
szempontok hogyan, mikor és ki által kerülnek
alkalmazásra. Ennek rögzítése nélkülözhetetlen a
VGT tervezés későbbi fázisait megelőzően. A
prioritások nyilvános és dokumentált megjelenését,
következetes szűrőként való alkalmazását javasoljuk
számon kérni a terv elfogadása, és a további részletes
tervezési, finanszírozási és értékelési döntések során.
A szempontrendszer alapján szükséges rangsorolni
az országos és az alegységszintű intézkedéseket is. A
rangsorolás
idejét,
módját
és
eredményét
nyilvánosságra kell hozni és a rangsorolás szerinti
eljárást folyamatosan ellenőrizni, értékelni szükséges,
amely
eredményi
a
nyilvánosság
számára
hozzáférhetővé kell tenni. A szempontrendszer
megjelenítését a jogszabályi szinten is javasoljuk
közzétenni.

VGT_SKV
Respect Kft.

II. jelentés
2010.02.22.

A szempontokat a 6-os fejezet tartalmazza. A kialakított
szempontokat, a területi és a központi tervezők alkalmazták. Így
alakult ki a víztest szintű intézkedések rendszere, tehát ezeket a
szempontokat már nem kell lebontani részvízgyűjtő és alegység
szintre. A jogszabályi közzétételi igény nem érthető.
Mindazonáltal a prioritási szempontok továbbvitele szükséges a
különböző fejlesztési operatív program akció terveibe, amelyről a
VGT végrehajtásáért felelős KvVM-nek szükséges gondoskodnia.

A
prioritási
szempontok
továbbvitelének
módja
és
garanciái nem láthatók.
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SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
9.
A VGT-ben felsoroltak mellett hiányzó információk
biztosítása, amelyek alapján rangsorolást el kellene a
2010-12
közötti
időszakban
végezni.

SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció

Tejesen egyetértünk a védelmi célok és tervek elkészítésének
szükségessége vonatkozásában, de ez a kezelési és fenntartási
tervek része, nem vízgyűjtő-gazdálkodási tervé. A VGT a védett
területek vonatkozásában részfeladatok ellátására vállalkozhat (VT1
• Jelenleg hiányozik a legtöbb területen a védett intézkedés), de nem lehet teljes mértékben hiányt pótló.
területekre vonatkozó VGT keretében vállalt és
teljesítendő mérhető eredményeket hozó célkitűzések. A Nemzeti Park Igazgatóságok szakemberei a védett területek
Halaszthatatlan feladat a védett területek védelmi károsodásának
csökkentésére
szolgáló
intézkedéseknél
céljainak és terveinek elkészítése, amely a
priorítást,
ütemezést
is
adtak.
A
végső
intézkedési
tábla
beavatkozások
alapjául
szolgálhatnak.
• A problémák sürgősségének és jelentőségének kidolgozása ezek figyelembe vételével történt.
meghatározása szükséges a tervezési folyamatban. A terv háttéranyagai tartalmazzák intézkedésenként a közvetett
• Az adott víztest rendbehozatalának társadalmi gazdasági-társadalmi hatásokat. Szintén háttéranyag tartalmazza az
hasznosságának meghatározása szükséges. • A elvégzett környezetértékelési vizsgálatok leírását és eredményeit,
víztest ökológiai hálózatban betöltött szerepének, amelyeket a fizetési hajlandóság (feltételes értékelés, feltételes
illetve az intézkedés ökológiai rendszerre gyakorolt választás) felmérésével végeztek, a haszonátvitel alkalmazási
hatásának jelentőségének meghatározása szükséges lehetőségeit. Szintén tartalmazza a terv az intézkedések ökológiai,
a
tervezési
folyamatban. természetvédelmi szempontú értékelését.
• A kiemelten sérülékenynek számító aszály-érzékeny
és kistérségi élőhely-érzékeny térségekben lévő Az aszály érzékeny területek kezelése a VGT-n belül kiemelt
víztestek azonosítása a VÁTI előkészítő munkálataira figyelmet kap. A VGT nem vállalhatja fel egyetlen szakterület
építve szükséges elvégezni a részletes tervezési részletes stratégiai tervének elkészítését sem, így a jelenleg hiányzó
szakasz első fázisában. (Ezen utóbbi szempont aszály stratégiát sem készítheti el. A terv tartalmazza az aszályjelenjen meg a prioritások kialakításánál!)
érzékeny területek kijelölésének feladatát, és az azon való
gazdálkodás átalakításának EU forrásból történő ösztönzését. A
feladat megvalósításának határideje 2012, amelynek során
figyelembe lehet venni a VÁTI tanulmányt is (más tanulmányok
mellett). Kifejezetten ajánlott, hogy az árvíz és a belvíz
kockázatkezelési tervek mellett elkészüljenek az aszály kockázat Egyetértünk
és
a
további
kezelési tervek is, annak ellenére, hogy erre még nem született EU-s megvalósítási fázisokban kérjük
irányelv.
figyelembe venni.
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SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
10.
Javasoljuk a VGT elfogadásával kapcsolatos
döntéshozatali
folyamatok
átláthatóságának
biztosítása érdekében a döntéshozatal időpontjának,
a döntéshozók és a döntés dokumentumok
megnevezését, illesztve tervezési folyamatba, és
hozzáférhetővé téve a teles VGT készítési folyamattal
együtt a www.vizeink.hu oldalon. Indok: Nem lehet
tudni, hogy mikor, mi alapján, kinek a részvételével és
hogyan dokumentáltan kerül sor a döntéshozatalra az
egyes döntési pontokon.

11.

SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció

A döntés és a döntéshozatal a vonatkozó jogszabályok szerint
történik. Az SKV-ban leírt döntési mechanizmus és folyamat szerint
történt a tervek véleményezése és elfogadtatása, csak - többek között
a 2009. november 18-ig meghosszabbított társadalmi véleményezés
miatt - időbeli csúszás tapasztalható.
A terv már tartalmazza:
A terv a jogszabályok által megkövetelt főbb mérföldköveit ismerteti
(jelentéstételi kötelezettségek pl. VGT 2010. márciusi jelentés,
közbenső jelentés, monitoring jelentések.
A hazai végrehajtás az intézkedési program szerint történik, ahol
rögzítésre kerültek a határidők és feladatok. A hazai jogalkotási
folyamatra pedig várhatóan Kormány határozat készül, a jogszabály
tervezetek pedig nyilvánosak és nyomon követhetők.
Az egyes problémák kezelésére több intézkedés is A terv már tartalmazza:
szolgál, az intézkedések között több változat is A VGT elsősorban egy „keretfeltételt” támasztó dokumentum,
szerepel (pl. agglomerációs szennyvíztisztítás, egyedi de víztest szinten is meghatározásra kerültek a javasolt
megoldások), az azonban nem kerül explicite
intézkedések, amelyek kiválasztásához útmutató készült –
bemutatásra, hogy melyik intézkedés változatra hol
milyen mértékben kerül sor, és hogyan döntenek az amely segítette az egyes változatok közötti választást (ennek
intézkedések arányának meghatározása során és eredményét tartalmazza a 6-2. melléklet), ahol ütemezve
döntésben milyen szerepet játszanak az ökológiai, jelennek meg az intézkedések figyelembe véve a finanszírozási
társadalmi és finanszírozási kérdések. Pótolni kérdéseket és a társadalom igényeit és teherviselő képességét).
szükséges a 2010-12-es végrehajtási időszak elején.

Részben egyetértünk, azonban a
további
tervezési
és
megvalósítási szakaszban kérjük
ezen elvárás figyelembevételét
és folyamatos értékelését.

A 8. fejezetben pedig összegzésre került, hogy melyik
intézkedés alkalmazására milyen mértékben került sor. A kért
feladatnak a VGT tehát ilyen értelemben eleget tett.
Annak érdekében, hogy meg lehessen határozni továbbá egy konkrét
döntés kapcsán, hogy melyik intézkedés változat hozza a VKI
számára az adott helyen valóban a legmegfelelőbb megoldást a
részletes tervezés, a megvalósíthatósági tanulmányok feladata lesz.
Itt döntő szerepe lesz a támogatási rendszerekben érvényesítendő
kritériumoknak, amelyekkel a 8.-as fejezet és a 8-2 melléklet
foglalkozik részletesen. Ezen túlmenően a terv javasolja az SKV és a
KHV, illetve a vízjogi engedélyezési eljárás módosítását, hogy ezen
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Egyetértünk. A további tervezési
és megvalósítási szakaszban
kérjük
ezen
elvárás
figyelembevételét és folyamatos
értékelését.

SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében

TERVEZŐK

SKV csoport és tervezők

javaslat
környezeti
és
szempontok
érvényesítése tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
eljárások során érvényesíteni lehessen a VGT szempontokat.

12.

13.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a VGT egészét
tekintetbe véve hatásukban és szükségességükben
nem lehet alábecsült intézkedési elem a
monitoring, a társadalmi ellenőrzés, részvétel, az
intézményfejlesztés,
a
készségfejlesztés,
a
tájékoztatás, tanácsadás, felkészítés (pl. a jó
gyakorlat kialakítását és bevezetését, ami számos
helyen szerepel a dokumentumokban, azért erősítése
szükséges a tervben is). Lényeges, hogy ezen
intézkedések jelentőségüknek megfelelő súllyal
jelenjenek meg a tervben (OVGT-ben). A végrehajtás
számára véleményünk szerint nem ítélhető meg ezen
intézkedések jelentősége a tervből.
Javasoljuk
a
beavatkozások
ökoszisztéma
szolgáltatásokra
és
a
szerves
kultúra
fenntartására és fejlesztésére gyakorolt hatásait
figyelembe venni a megalapozó elemzések és az
indikátorok kialakítása során. Emellett kiemelten
javasoljuk figyelembe venni és előnyben részesíteni
azokat a megoldásokat, amelyek helyi erőforrásokra
építve helyi megoldásokat kialakítva, a helyiek
számára jelenít meg hasznot, megtakarítást (pl. helyi
szennyvíztisztítási megoldások, időszakos elöntések
biztosításával együtt járó megfelelő területhasználat
stb.). Javasoljuk figyelembe venni a 2010-12-es
felkészülési időszakban.
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A terv tartalmazza:
A korábbi változatokhoz képest a terv végső változata abszolút
prioritásként kezeli az „átfogó intézkedéseket”: az első helyen említi
ezeket az intézkedéseket, megvalósításukhoz hozzárendelte a
szükséges forrásokat, és felhívja a figyelmet arra, hogy ezen
intézkedések hiányában a terv megvalósulása nem lehet biztosított!
Egyetértünk, azonban a további
tervezési
és
megvalósítási
szakaszban kérjük ezen elvárás
figyelembevételét és folyamatos
értékelését.
A terv egyik meghatározó eleme pont a területhasználat változásra
ható intézkedés csoport (vízvédelmi zónák létrehozása) ezáltal az
ökoszisztéma szolgáltatások lehetőségeinek javítása, azaz a jobb
életminőség a jelenleginél differenciáltabb tájhasználat elérése.
Az intézkedési program szinte minden eleme kedvezően hat az
ökoszisztéma szolgáltatásokra.
Ezen felül számos területen konkrét szabályozó-eszközöket
javasolunk a megfelelő földhasználati arányok kialakítására
vonatkozó komplex piaci alapú gazdasági ösztönző rendszer (kvóta
rendszer megvalósítása), pl. halastavak ökológiai szolgáltatásainak
ellentételezése,
A javasolt megalapozó tanulmányok elkészültek, külön tanulmány
készült megfelelő ökoszisztéma szolgáltatásokhoz szükséges
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Elfogadjuk, azonban felhívjuk a
figyelmet a további tervezési, és
végrehajtási
szakaszokban
vegyék
figyelembe
a
háttéranyagokban leírtakat is.

SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében

14.

TERVEZŐK

végeredmény, konszolidáció

Az átláthatóság és a döntéshozatal megkönnyítése
érdekében valamelyik intézkedés keretében részletes
program
kidolgozását
kellene
feladatként
megjelölni 2010-12 közötti időszakra vonatkozóan,
amelyet
az
elfogadásra
kerülő
jogszabály
mellékleteként
kerülne
kihirdetésre
és
több
minisztérium és civil, illetve érdekképviseleti
szervekkel
együttműködésében
készülne.

tájhasználat váltás szükséges módjára és arányára. A javasolt agrárintézkedések ezzel összhangban készültek el. Az intézkedések
természeti, környezeti és társadalmi hatásait az intézkedések
alkalmazásakor figyelembe vettük, azokat a 8-3. melléklet
tartalmazza.
A helyi erőforrásokra építő, helyi megoldásokat kialakító, a helyiek
számára hasznot, megtakarítást jelentő intézkedések alkalmazásával,
messzemenően egyetértünk. Igazából ez csak az intézkedések
tartalmát, de a megvalósításának mikéntjét is befolyásolja, ami
szabályozási kérdés is. Ne felejtsük el, hogy a nagyon fontos
agrárintézkedési csomag pont ezt a célt hivatott szolgálni, kiegészítve
a
természeti
adottságokhoz
való
jobb
alkalmazkodás
követelményével.
Az Intézkedési Program (30 oldalon keresztül) sorolja fel a részletes
feladatokat és határidőket, felelősöket 2010-2012 időszakra
vonatkozóan. Ezt erősítené meg a későbbiekben egy Kormány
határozat, amely e formában is megerősítené az érintett tárcák
feladatait és a határidőket.

A program kiterjedne a terve, program és projekt
felülvizsgálati,
szabályozási,
finanszírozási,
intézményi és szemléletformálási, képességfejlesztési
feladatok
ütemezésére,
felelősségi
körök
meghatározására, döntéshozatali folyamatok és az
előrehaladás folyamatos nyomon követésének és az
értékelésének
módjára.
Indoka: A VGT nem tartalmazza, mivel nem feladata,
operatív szinten a megvalósításhoz szükséges
részletezettséggel a feladatok felelőseit, megvalósítás
módját, ütemezését.
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Kiindulási alapnak jó a tervben
foglalt felsorolás, azonban a
megvalósítás és koordináció
további tervezési feladatokat
jelent.
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SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
15.
A KHV és az SKV mellett rendkívül fontos lenne
beépíteni
a
jogszabályok
előzetes
hatásvizsgálatának bevezetését (felélesztését),
amelynek háttereként (a korábbi IM-ben) kész
útmutatók és képzési anyagok vannak, illetve ehhez
kapcsolódik a környezetvédelmi törvény (43. §)
szereplő
vizsgálati
elemzés
is.
Indok: Jogszabályi összehangoltság és megfelelés
biztosítása. Pl. a Natura 2000 területeket érintő a
vonatkozó
élőhelyvédelmi
irányelvben
előírt
hatásbecslés
jelenlegi
szabályozásának
hatásosságát, alkalmazhatóságának felülvizsgálata és
a
VKI
szempontokkal
történő
kiegészítése,
összehangolása.
16.
A már megkezdett vagy tervezett projektek és
programok (lásd a VGT 9. fejezet mellékleteit)
előzetes
és
közbülső
értékelésnek,
felülvizsgálatnak (szennyvízprogram!) kell alávetni,
amely a VKI és a vele összefüggésben lévő
Élőhelyvédelmi Irányelv által előírt szempontok
érvényesülését ellenőrzi. Ennek konkrét feladata
jelenjen meg.
17.

A helyzetleíró részekben nem jelenik meg a vízi
ökoszisztémák
szolgáltatásai,
illetve
a
vízgazdálkodási gyakorlat és az ökoszisztéma
szolgáltatások kapcsolatának, az ökoszisztéma
szolgáltatásokra
gyakorolt
jelenlegi
hatások
bemutatása, valamint a hozzájuk kapcsolódó szerves
kultúrára (pl. gazdálkodási ismeretek, gyakorlat,
eszközök fajok léte) történő utalás is hiányzik. Ezen
szempontok figyelembevételét javasoljuk a 2010-12
közötti időszakban kiemelten kezelni.
VGT_SKV
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SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
Az Igazságügyi Minisztérium erre vonatkozóan már kiadott egy
módszertani tájékoztatót (8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztató a
szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének módszertanáról).
A jogi alapok tehát megvannak, a Kormány előterjesztések
tartalmaznak erre vonatkozó passzusokat, itt elsősorban
jogérvényesítésről van szó, de lehetne fejleszteni a Kormány
stratégia-alkotási módszerét és folyamatát.
Ez azonban egy általánosabb probléma, ami fontos ugyan, de nem a
VGT tudja megoldani, erre vonatkozó javaslat megfogalmazását pl.
egy országos fejlesztési tervben látjuk elképzelhetőnek.
Az anyag a meglévő hatásvizsgálat típusú szabályozásoknak a VKI
miatti módosítására konkrét javaslatokat tartalmaz.
A terv tartalmazza,, hogy a tervezett projektekre a VKI 4.7
cikkelynek megfelelő vizsgálatot el kell végezni. Erre vonatkozóan
jogszabályi javaslatot is ad. Tehát a már elkezdett projektekre már
nincs hatása a tervnek, de a jövőbeni projektekre igen. A VGT
összefoglaló már konkrétan tartalmazza azt is, hogy a
szennyvíztisztítókra is el kell végezni a 4.7-es cikkely szerinti
vizsgálatot.
A VGT intézkedési programja pedig tartalmazza az alábbi
intézkedést: „Ágazati és területfejlesztési programok felülvizsgálata
során a VGT-vel való összhang megteremtése”
A
helyzetleíró
részek
tartalmilag
megfelelnek
a
VKI
követelményeinek. Az egész terv arról szól, hogy más
vízgazdálkodási és tágabb értelemben vízhasználati gyakorlatot kell
folytatni pont azért, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások
működhessenek.
Jelenleg nem rendelkezünk elegendő információval (biológiai
monitoring) annak megítélésre, hogy a különböző emberi hatások,
vagy a tervezett intézkedések pontosan milyen hatással lesznek az
ökoszisztéma egészére. E problémával küzd a jelenlegi biológiai
minősítő rendszerünk is, amely csak néhány hatás validálására
104

Egyetértünk, azonban fontosnak
tartjuk a döntéshozók és a civilek
figyelmének felhívását erre az
eszközrendszerre,
amely
az
OVGT
megvalósítását
is
hatásosan
és
hatékonyan
elősegítheti.

Elfogadjuk.

A
minősítő
rendszer
továbbfejlesztésénél
és
a
részletes tervezési feladatoknál
javasoljuk
a
szempontok
figyelembevételét.

SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében

TERVEZŐK

SKV csoport és tervezők

javaslat
környezeti
és
szempontok
érvényesítése tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
képes. Az ilyen típusú értékelésekhez hiányoznak továbbá a
megfelelő referencia víztestek, amelyből csak néhányat sikerült
kijelölni Magyarországon. Ezért is szükséges a minősítő rendszer
továbbfejlesztése.

18.

19.

Határmenti területek és a határ túloldalán tervezett
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek összehangolásának,
egyeztetésének folyamata, ütemezése, eredménye
nem ismert a tervezéssel és a tervvel érintettek
számára. Javaslat: A határmenti, országok közötti
egyeztetések
és
tervezési
összehangoltság
megteremtése: felelős, folyamat és ütemezés szintjén
jelenjen meg a feladatok között, amely részletei egy
intézkedési tervben jelenjenek meg. A határ-menti,
illetve
szomszédos
országokkal
folytatott
egyeztetések kapjanak megfelelő nyilvánosságot és
legyen biztosított a társadalmi részvétel, a
tájékozódás, véleményezés lehetősége.

A kérdés annál is inkább fontos mert az M2-es mentességi indok: jó
állapot eléréséhez szomszédos országgal összehangolt
intézkedésekre is szükség van. Az OVGT-ben eleve külön
foglalkozunk a kérdéssel. Az M2-es indok akkor lenne
következetesen használható, ha jelen pillanatban minden
szomszédos országgal megegyeztünk volna abban, hogy az adott
víztestet érintő hatások tekintetében egyetértve, mikorra terveznek
olyan intézkedéseket, amelyek a mieinkkel együtt lehetővé teszik a jó
állapot elérését. Az ehhez szükséges lépések azonban még
országonként különböző fázisokban, de folyamatban vannak, így az
M2 most csak azt jelenti, hogy melyek azok a víztestek, amelyek
érdekében nagy valószínűséggel szükség van a közös fellépésre. A
tárgyalások határvízi együttműködéshez kötődnek, de ütemezésük
nem megadható előre, hiszen a szomszédos országtól is függ. Ennek
nyilvánossága, jogi kerete nem a kidolgozók kompetenciája, tehát mi
csak a meglévő eredményeket tudjuk megjeleníteni az anyagban.
Hiányos a védett területekre vonatkozó VKI-val Lásd 3. válasz.
összefüggő célok átfogó rendszerezett bemutatása.
Pótolni szükséges a legalább egy 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
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Tervezői választ elfogadjuk. A
véleményünket
fenntartjuk
a
döntéshozók és a civilek felé
figyelmébe ajánljuk.
Értjük.
Kiemelt
feladatként
javasoljuk kezelni a kezelési és
fenntartási
tervek
mielőbbi
elkészítését,
amelyekben
a
területekre vonatkozó általános
célok mellett a konkrét célokat is
meg kell határozni. Ezeket a VGT
megvalósítása során figyelembe
kell venni.

SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
20.
A fejezet nem tér ki a védett (pl. Natura 2000)
területek ökológia szolgáltatásaira, melyek a VKI
végrehajtása szempontjából számba vehetőek. Nem
tartalmazza
a
vízhez
köthető
ökoszisztéma
szolgáltatások szélesebb körű, szükséges mélységű
felvázolását.
Nem
foglalkozik
megfelelő
részletezettséggel a jelenlegi társadalmi és gazdasági
használatok, valamint ökoszisztéma-szolgáltatás
jellegű haszonvételek változásával, azok ütemével
és trendjével illetve párhuzamosan a lehetőségekkel
(pl. VTT, természetvédelmi célú föld- és vízhasználati
módok).
Az
egyes
társadalmi-gazdasági
haszonvételeknél nem jelenik meg megfelelően az
eltartóképesség igények oldaláról történő elemzése,
illetve a vízhez kötődő kihasználatlan helyi erőforrások
beazonosítása.
Pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.

21.

Nem vizsgálja a tényleges (nem az aktuális)
vízszükséglethez igazodó vízhasználatot és az
ehhez kapcsolódó takarékossági intézkedések
lehetőségét. Pótolni szükséges a 2010-12-es
végrehajtási időszakban.
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Respect Kft.
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SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
A terv tartalmazza (de a javasolt részletezettség nem indokolt):
A VGT elsősorban nem vízgazdálkodási terv, hanem a jó
állapotokhoz
szükséges
gazdálkodói
„magatartásformákat”
tartalmazza. Ilyen értelemben a vizekkel kapcsolatos társadalmigazdasági haszonvételek javítása nem célja a tervnek, ezért ilyen
részletezettséggel nem tartalmazza. Ennek ellenére a VGT
meghatározza az egyes intézkedések eredményeként létrejövő
társadalmi-gazdasági haszonvételeket lásd 8-3. mellékletben az
intézkedések társadalmi-gazdasági hatásait, ugyanis a társadalmi
igényeket a terv kialakításánál figyelembe kell(ett) venni.
A VKI belső logikájából adódóan az ökoszisztéma-szolgáltatásból
származó haszonvételek számbavétele és számszerűsítése
felesleges, ugyanis ebből a szempontból nincs mérlegelési lehetőség,
azaz bármilyen kicsi legyen a jó állapot eléréséből származó
ökoszisztéma-szolgáltatás haszon, akkor is mindent meg kell tenni a
jó állapot megtartásáért, vagy eléréséért. Az alkalmazható kivételek
sem terelik ez irányba a Keretirányelv alkalmazóit, hiszen nem abból
indul ki, hogyha kicsi az ökológiai haszon, akkor vizsgáljuk meg
annak költségeit, hanem éppen fordítva csak azt engedi meg, hogy az
aránytalan költségű intézkedésekkel megvalósítható állapot javítástól
tekint el.
Nem fogadjuk el. A VGT kiemelt célja a fenntartható vízhasználatok
biztosítása, mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek esetében előírja
a vizek mennyiségi korlátjának meghatározását (mederben hagyandó
vízhozam, igénybevételi korlát) és a vízhasználatok ehhez igazodó
engedélyezését, illetve további számos intézkedés foglalkozik a
témával, pl. a takarékos növénytermesztés, a vízveszteségek
csökkentése (lásd még az „Éghajlatváltozás kezelése” c. fejezetben
is)
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Részben elfogadjuk, azonban
javasoljuk a 2010-12 közötti
időszakban
hangsúlyosan
figyelembe
venni
a
megfogalmazott elvárást, amely
segíti egyrészt a társadalmi
tudatosság
és
felelősség
kialakítását is.

Részben elfogadjuk a választ. A
tényleges
vízszükséglet
vizsgálatát fontosnak tartjuk és
javasoljuk.

SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
22.
A legtöbb helyen a vízzel összefüggő helyi
társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási
hagyományok
felélesztésére
újformáinak
megtalálására van szükség, amelyek a táj eltartó
képességéhez alkalmazkodtak / alkalmazkodnak.
Ezen folyamat elősegítését javasoljuk a további
tervezési és végrehajtási fázisokban, annak
érdekében, hogy a megvalósítás során a
hagyományos megoldásokra építsenek.
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Respect Kft.

II. jelentés
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SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció

Nem teljesen egyértelmű mit ért az SKV csoport hagyományos
megoldásokon, de feltételezve, hogy hasonlót, mint a VGT
tervezők a gondolattal alapvetően egyetértünk, de mint
korábban is hangsúlyoztuk a VGT egy ökológiai feltételrendszer
elérését szolgáló terv. Az ehhez tartozó optimális gazdálkodási
forma meghatározása elsősorban vidékfejlesztési kérdés. A terv
azonban a területi vízgazdálkodás újragondolásával, az árterek
helyreállításával elősegíti a hagyományos gazdálkodási formák
elősegítését. Az agrártárcával folytatott számos egyeztetés
eredményeként a VGT tervezők azt a következtetést vonhatják
le, hogy a hagyományos gazdálkodási formák létrejöttének és
fenntartásának támogatásokkal való elősegítése kívánatos,
azonban számos problémával kell megküzdeni, amelyekből a
két legfontosabb: a jelenlegi földszerkezet, tulajdonlási helyzet,
ezen belül kiemelten a medrek túl keskeny parti sávja, valamint
a hagyományos megoldások iránt érdeklődő gazdálkodók
alacsony aránya, mivel nem egyértelműek hosszabb távon e
gazdálkodási pályák, és hiányoznak a hagyományos
gazdálkodásra épülő feldolgozási vertikumok.
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A
választ
elfogadjuk.
A
hagyományos,
táji
alkalmazkodásra
épülő
területhasználat, gazdálkodás és
vízhasználat kialakítását segítő
VGT
tartalom
megjelenik,
azonban ágazati és funkcionális
együttműködések
nélkül,
szabályozási, ismeretátadási és
finanszírozási
intézkedések
nélkül
nem
vezetnek
eredményre.

SKV csoport

TERVEZŐK

sorszám megfogalmazott
javaslat
környezeti
és
fenntarthatósági
szempontok
érvényesítése
érdekében
23.
A VGT-nek nem feladata vizek kártételének
megelőzését (pl. az árvízi kockázatok) kezelését
biztosító tervek elkészítése, azzal pl. az EU Árvízi
Irányelvének előírásai szerint egy másik program
keretében kell foglakozni. A két tevékenységnek
azonban szoros kapcsolatban kell folynia. A VGT-ben
kell megadni a kockázati tervek elkészítése során
figyelembe veendő, esetenként kompromisszumok
révén kialakított követelményeket, és kiemelten kell
foglakoznia
azokkal
az
elemekkel,
amelyek
hozzájárulnak a folyó és árterülete ökológiai
állapotának
javításhoz.
A VGT-ben foglalt az intézkedések megfelelő
kombinációjával biztosítható folyó és árterülete, illetve
a belvízzel érintett területek ökológiai állapotának
javítása, azonban a tervből nem egyértelmű a várható
eredmények mértéke a kitűzött időszakokra
vonatkozóan. A további tervezési fázisokban
szükséges pontosítani.
24.
A Natura 2000 területekre gyakorolt hatások nem
állapíthatók meg a tervben részletezett információk
alapján. Egyes intézkedések a Natura 2000 területek
állapotának javítását célozzák (pl. VT1-3), de számos
intézkedés veszélyeket rejt magában (pl. a IP6 a
hajózás fenntartása és kikötők fejlesztése). A további
tervezési fázisokban szükséges átfogó és részletes
Natura 2000 hatásbecslést készíteni az országos
színtől egészen a víztestek szintjéig bezárólag a VGT
és
más
projektek,
tervek,
programokhoz
kapcsolódóan is.
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Respect Kft.
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SKV csoport és tervezők

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
A terv tartalmazza:
Egyetértünk, ezért javasolja a terv a partmenti vízvédelmi
puffersávok,
valamint
belvíz-érzékeny
területek
kijelölését
jogszabályban, illetve megfogalmazza az erre vonatkozó javasolt
követelmény
rendszert
(kezelés,
gazdálkodás,
fenntartás)
vonatkozásában. Lásd 8-3. melléklet. A terv felhívja a figyelmet arra,
hogy ezt az árvízi kockázat-kezelési tervek készítésénél figyelembe
kell venni.
Arra a megjegyzésre reagálva, hogy „a tervből nem egyértelmű a
várható eredmények mértéke a kitűzött időszakokra vonatkozóan”
általánosságban is meg kell jegyezzük, hogy a terv készítői nem
rendelkeznek jövőbe látó képességgel. Gondoljuk el, ha egy
csapadékosabb időszak jön, akkor a VGT-ben kezelendő problémák
tekintetében akkor is javulás állna be, ha semmit sem csinálnánk és
fordítva, egy szárazodás jócskán megnövelni a problémáinkat. Talán
nem kellene ilyen bonyolult és változó természeti folyamatokkal
terhelt
rendszer
tekintetében
egyértelműem
meghatározott
eredményeket várni.
Az állítás igaz a Natura 2000-es területekre gyakorolt hatások csak az
adott víztestre vonatkozó konkrét műszaki tervek ismeretében
állapíthatók meg. Jelen fázisban csak indikatív intézkedések
határozhatók meg a konkrét beavatkozások mikéntje egyes
víztestekre a későbbi tervezési fázisokba történhet meg, már
megvalósíthatósági tanulmány illetve kiviteli terv szinten. A hatások is
akkor becsülhetők.

Elfogadjuk,
azonban
a
megvalósítási tervek során a
várhatóan felmerülő problémákra
(szárazodás)
megfelelő
válaszokkal,
alkalmazkodási
stratégiával kell rendelkezni,
(nem kell ehhez jövőbe látás,
csak körültekintő tervezés)

Egyes intézkedések valóban csak és kizárólag a védett természeti
területek víztől függő károsodottságának csökkentését szolgálják. A
védett területek rendszere és az ökológiai hálózat szempontjából
azonban ezek szinte elhanyagolható mértékűek lesznek a többi más
és a víztesteken kívül ezek állapotát is jelentősen és kedvező
irányban befolyásoló intézkedések mellett. (Lásd agrár intézkedések,
vízvisszatartás, hidromorfológiai viszonyok természetesebbé tétele, Elfogadjuk.
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SKV csoport
sorszám megfogalmazott
fenntarthatósági
érdekében
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25.

Nincs az üvegházhatású gázok kibocsátását
csökkentő célzatú intézkedés, annak értékét a
tervezett intézkedések egy része (pl. jó gyakorlatok
kialakításával) csökkenti, míg egy másik része,
valószínűleg inkább növelik pl. csatornázási program,
a két irány mértéke az intézkedések arányainak
ismeretében becsülhető. (Amennyiben a csatornázás
nagyságrendileg az egyik legjelentősebb intézkedés,
akkor a program növeli a gázok kibocsátását!). A
további tervezési és projekt- és programszintű (pl.
szennyvízprogram)
felülvizsgálati
fázisokban
szükséges meghatározni.

26.

Javasoljuk az aszályérzékeny és élőhely-érzékeny
térségek VÁTI általi lehatárolásának módszertani és
szakmai szempontjainak vizsgálatát és szükség
esetén módosítását, a sérülékeny térségek megfelelő
meghatározása, azonosítás érdekében.

VGT_SKV
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környezeti
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végeredmény, konszolidáció
növényzónák helyreállítása, stb.)
A hajózás fenntartása és a kikötők fejlesztése intézkedések célja
éppen a környezeti és ökológiai szempontok érvényesítése, tehát ez
nem veszélyeket rejt, hanem a későbbi ilyen típusú fejlesztések,
átalakítások esetén annak „mederbe terelése” szükséges. A VKI
teljes intézkedési sora jobb környezeti/ökológiai állapot kialakulását
szolgálja, mely a védett területek állapotára is kedvezően kell hasson.
Natura 2000-es hatásbecslés készítése az egyes konkrét
intézkedések, beruházások kapcsán egy-egy területre konkrétan
történhet (szigorú tartalmi követelmények nem egy átfogó, széleskörű
és csak általánosságokat tartalmazó hatáselemzést várnak el, hanem
a konkrét fajokra és élőhelyekre való hatások konkrét elemzését).
Nem értünk egyet a megállapítással, mivel a szennyvízelvezetési
és tisztítási projektek esetében a technológiai eredetű ÜHG
kibocsátás a csatornázatlan esetekhez képest kb. 80 %-kal csökken,
amit a széndioxid kibocsátás többszöröződése ellenére a metán és
nitrogénoxid kibocsátás csökkenése (amelyek a légköri felmelegítő
képességük többszörös értéke miatt) eredményez. (A tárgyban KvVM
tanulmány is készült.)
A VGT továbbá kiemelt fontosságúnak tartja az erdősítési feladatokat
és egyéb művelési ágváltást, amely kifejezetten ÜHG kibocsátás
célzatú intézkedés.
A terv továbbá önálló fejezetben foglalkozik az éghajlatváltozás
kezelésével.
Annak megállapítása azonban, hogy a terv hogyan hat az
üvegházhatású gázok kibocsátására az SKV feladata.
Elfogadjuk.
Ismétlődő javaslat, választ lásd 8. pontban.

Lásd a 8. pontban
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javaslat
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és
fenntarthatósági
szempontok
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27.
A VGT nagyságrendjét és jelentőségét tekintve nem
tartjuk megfelelő és célravezető megoldásnak a
miniszteri rendeletben történő kihirdetését.
Indokoltnak tartjuk megfelelő szerkezetben magasabb
szintű
jogszabályban
történő
kihirdetésének
megfontolását,
hasonlóan
az
Országos
Területrendezési
Terv
törvényben
történő
kihirdetéséhez. A minimális elvárás a VGT
kormányrendelet keretébe történő elfogadása, és
megfelelő
törvényi
szinten
történő
feladat
meghatározás beépítése. Fontosnak tartjuk a
jogalkotásban
a
jogszabályok
előzetes
hatásvizsgálatának alkalmazását jogszabályok VKI
szempontjából
is
célravezető
és
koherens
megalkotását és érvényesítését elősegítendő.
28.
A
javaslatainkban
megfogalmazott
operatív
intézkedései tervben külön részt kell szentelni a
társadalmi
részvétel
biztosítását
garantáló
intézményi, szabályozási és képzési fejlesztések és a
tényleges részvétel biztosításának.
29.

tervezői vélemény
végeredmény, konszolidáció
A terv kihirdetésének formáját jogszabály tartalmazza, ezt a kérdést a
vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsok és a társadalom bevonás során
mások is felvetették, és a javaslattal mi magunk is egyetértünk. Ennek
módosítása a KvVM kompetenciája.
A terv részletes javaslatot fogalmaz meg az Országos
Területrendezési Tervvel való összhang megteremtéséhez (lásd 8-2.
melléklet).

Elfogadjuk,
fenntartjuk.

II. jelentés
2010.02.22.

véleményünket

Az operatív intézkedési tervvel kapcsolatos választ lásd a 14.
pontban.

A társadalmi részvétel biztosítását a terv kiemelten fontosnak tartja,
az átfogó intézkedések Képességfejlesztés, szemléletformálás
fejezete részletesen ismerteti a társadalom bevonással kapcsolatos fő
feladatokat, illetve meghatározta annak forrásigényét.
Javasoljuk
a
vízgyűjtőgazdálkodási-tanácsok A terv – a tervnek megfelelő részletezettséggel – tartalmazza:
szerepének rögzítését a terv megvalósítására A terv javasolja a „vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsok szerepének
vonatkozóan.
növelését a végrehajtásban” a vonatkozó jogszabály módosításával
(a részleteket a jogszabály módosításakor kell meghatározni).

VGT_SKV
Respect Kft.
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Lásd a 14. ponthoz írtakat.
A
javasoljuk
mielőbbi
kiegészítését.

a

jogszabály
módosítását,

4. Melléklet

Javaslat az országos tervezési rendszer felülvizsgálatára, átalakítására

A következő pontokban összefoglalunk országos szinten megfogalmazódó javaslatként
néhány szempontot az ország tervezési és végrehajtási rendszerével szemben, a
szerepek, feladatok, felelőségi körökkel kapcsolatosan támasztott elvárásokra
vonatkozóan.
Alapvető elvárás egy cél és eredmény-orientál számon kérhető tervezési és
programozási rendszer kialakítása

A VKI célkitűzéseinek elérése érdekében alapvető feltétel az ágazati és területi tervezés és
programozási folyamatok összehangolása, a különböző területek összehangolt tervezési
folyamatainak és felelőségi rendszerének kialakítása, amely eredmény és célorientált (results
based planning and management, lásd kanadai, angol, finn modelleket). A megfelelő tervezési
környezet számára a jelenlegi jogrendszer és fejlesztési rendszer felülvizsgálata, és a
meglévő vívmányok megőrzése mellett a hiányok pótlása és a tervezésre (ill. a teljes tervi
életciklusokra: előkészítés, tervezés, megvalósítás, monitoring, értékelések visszacsatolása)
vonatkozó szabályozás összehangolása, életre hívása.

Külön kiemelve javasoljuk a területrendezés, területfejlesztés, fejlesztéspolitika VKI és
Élőhelyvédelmi Irányelv előírásait integráló, a vízgyűjtőkhöz is igazodó módszertani,
szabályozási és döntéshozatali rendszerének kialakítását, továbbfejlesztését különösen
térségi és regionális szinten.
Tervezési folyamat kereteinek, eljárási rendjének meghatározása és irányítása
Felelős vezető (személy és intézmény): a teljes tervezési folyamat és a folyamatban való
részvételre történő felkészítés országos felelőse.
A tervezési folyamatok országos szervezésére, irányítására kompetenciákkal,
kapacitásokkal és felelőségi körrel szervezeti struktúra (vezető szervezet, szervezeti
részlegek és személyek) kialakítása. Teljes tervezési ciklusok átfogása. Pl. központi
kormányzati hivatal)
Szakmai tartalom és megfelelőség biztosítás
Felelős vezető (személy és intézmény): a tervezési folyamat tartalmi országos felelőse.

VGT_SKV
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A tervezés során megfelelő szakmai (területi és ágazati szakmai szempontokat együttesen
kezelni tudó) kompetenciák (tudás, tapasztalat, készség), intézményi háttér biztosítása,
résztvevők szükséges szakmai felkészítése. Felelősség vállalás a szakmai tartalomért, a
kimeneti, eredmény és hatásindikátorok megfelelőségért. Megfelelő kapcsolat a
végrehajtás szerveivel. Pl. Kormány, Minisztériumok, országos háttérintézmények (VGT
esetében a VKKI és az igazgatóságok)
Érdekeltek, érintetek bevonása, részvételének biztosítása
Felelős vezető (személy és intézmény): az érdekegyeztetési folyamat országos felelőse.
Feladata és felelősége biztosítani a teljes tervezési ciklusban az érdekeltek, érintettek
bevonását, és együttműködve a tervezési folyamat gazdájával biztosítani a felkészítését a
hatékony/érdemi részvételre (részvételre képesítés)
Pl. a VGT esetében intézményileg Országos Vízgazdálkodási Tanács, Részvízgyűjtőgazdálkodási Tanács stb., érintettek tekintetében: OKT, FFNT, MTA, MÖSZ stb.
Kiemelt mechanizmusok
•
•
•
•
•
•

Kormányfő és a kormány, mint testület viszonya
Kormány melletti testületek szervezeti keretei, konzultációs rendszere, felelőségi
köre
Értékelési és hatásvizsgálati rendszerek (előzetes, közbülső, utólagos, környezeti,
társadalmi és gazdasági integrált szemlélet) alkalmazása, integrálása tervekre,
programokra (stratégia is) és jogszabályokra is)
A megvalósítás folyamatos nyomon követése (társadalmi-környezeti-gazdasági)
monitoring)
Kommunikációs és kompetenciafejlesztés
Tervszerződések (ágazati, térségi is lehet)

Tartalomra vonatkozó szerkezeti szempontok
•
•

•

Értékalapú tervezés, amelynek alapvetően a teljes értékű élet feltételeinek a
biztosítása és a fenntarthatóság áll a középpontjában.
Fenntarthatóság biztosítása (fejlődés célja: a társadalmat alkotó személyek és
közösségeik (a családtól a szakmai és civil szerveződésekig) egzisztenciális
kibontakozásának biztosítása, amelyhez a közös értékek mentén elkötelezettek,
felelősségvállalók, a tudás és a kultúra javait gyarapítók, azokban egymást segítve,
támogatva részesülő, a kihívásoknak, megpróbáltatásoknak megfelelni képes, jó
megküzdő, regenerációs és teherbíró készségekkel és képességekkel
rendelkeznek.)
Lehetséges folyamat:
1. Értékleltár
2. A szemléleti keretek és az aktuális jövőkép feltárása.
3. Helyzetmeghatározás és mozgástérvizsgálat.
4. Lehetőségtér vizsgálat: elméleti és normatív forgatókönyvek.
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5. Korábbi károk negatív folyamatokkal való szembenézés, elszámolás
6. Mozgósító-erő szelekció: reális forgatókönyvek.
7. Kívánatos alternatíva(k) és jövőportfólió
6. Operacionalizálás – Stratégiai utak.
A stratégiai fejlesztés koncepcionális része itt véget ér. Az operacionalizálás
második fázisa már magában foglalja a kívánatos jövő útvariánsaihoz tartozó
operatív terveket.
A stratégiai munka sohasem ér véget a kívánatos jövő felvázolásával és operatív
programokban
való
feloldásával.
A
fejlesztéssel,
fejlődéssel
a
helyzetmeghatározás is lassan érvényét veszti, a változó körülmények
(mozgástér) pedig folyamatosan módosul. Az érdekegyeztető fázisokban is
állandó változással kell szembenézni. Mindezek miatt állandó visszacsatolások
mentén folyamatosan, időről időre felül kell vizsgálni a stratégiai koncepciót, és
annak finomhangolásával igazodni a megváltozott társadalmi, gazdasági vagy
környezeti körülményekhez.
•

Tervezési szintek:
A stratégiák készítése két időszakra javasolt: hosszabb távúak 20-25 év), illetve
generációs távlatúak (70-80 év), időszakonként a végrehajtási tervek időtávjának
megfelelően aktualizáltak.
Javasoljuk, hogy a tervezésnek már ezen, de minden további szintjén épüljenek be a
hatások vizsgálatára koncentráló eljárási és módszertani elemek, amely iteratív
eljárások keretében lehetővé teszik a pozitív-negatív hatásokkal és kockázatokkal és
kezelésükkel kapcsolatos információk tervezési és döntéshozatali folyamatba történő
integrálását. Kritikus pontok az integrált megközelítés (egészség, kultúra, gazdaság,
területi és környezeti szempontok) a döntéshozatalhoz való kapcsolódás, illetve a
végrehajtás, nyomon követés és utóellenőrzés megvalósuló visszacsatolások.
A stratégia célkitűzéseit megvalósító összehangolt végrehajtási tervek időtávja 810 év. Ez az időszak az EU tervezési időszakához is igazodik (túl kellene, hogy
nyúljon), de az EU felé készülő 7 éves fejlesztési terv e terv részét képezné, és a
hazai stratégia határozná meg, nem az EU és egyéb stratégiák önmagukban. A
végrehajtási folyamatot közép és rövidtávra kell bontani, az elérendő célokat
indikátorokkal, mérőszámokkal kell rögzíteni. A különféle résztervek egymással való
összefüggését elsőbbségi rendjét, rendező elveit tervezési irányelvekben kell
rögzíteni. A végrehajtási tervek esetében a felelősségi viszonyokat az
intézményrendszeren belül világos keretekbe kell rendezni, megfelelő értékelést és
szankciókat biztosítva.

•

A tervezési alapciklus 3-5 éves terv formájában készül el. E tervnek kötelező,
rendelkező része a tervezési irányelv, amelynek alapján a költségvetés készült. Az
éves költségvetés a tervezési alapciklusra épülő rövid távú operatív terv törvény
formájában.
Konkrét területekre, témákra vonatkozó egységesen rendezett és összefüggő projektek
megvalósítási kereteit meghatározó dokumentum, ez alatt vannak a projektek. Lényeges
szempont a térségi, regionális egységek számára biztosítható tervszerződés (lásd francia
gyakorlatot) bevezetésének lehetőségeit vizsgálni.
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