Kérdőív
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek társadalmi vitájában való
részvételhez
A 2009 végére elkészülő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) évtizedekre meghatározza hazánk
vízgazdálkodását, és jelentős hatással lesz a vizek állapotát befolyásoló egyéb tevékenységekre is
(mezőgazdaság és más területhasználatok, települési infrastruktúra-fejlesztés, természetvédelem,
turizmus, árvízvédelem stb.) A tervben előírt intézkedések megvalósításában valamennyi érdekeltnek
szerepet kell majd vállalnia. Ezért a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésének szerves része a
társadalom bevonása a tervezésbe. Célja, hogy az érintettek ismeretei, érdekei, szempontjai időben
felszínre kerüljenek, és reálisan végrehajtható, közösen elfogadott intézkedések alkossák majd a
tervet.
Ezért kérjük, hogy az Önök tervezésben való részvételének elősegítése érdekében töltse ki és
küldje vissza ezt a rövid kérdőívet a vkki@vizeinkert.hu címre! (A pdf kérdőív Acrobat
Reader programban megnyitva kitölthető és elmenthető. Kérjük, hogy a 'Mentés másként /
Save As' funkció használatával nevezze át a dokumetumot és így juttassa vissza!)
Köszönjük!
___________________
I. ALAPADATOK:
A kitöltő szervezet neve:
címe:
postacíme:
telefonszáma:
e-mail címe:
vezető neve:
vezető szervezeten belüli beosztásának megnevezése:

II. A VÍZGAZDÁLKODÁSI, KÖRNYEZETI TÉMÁK TÉMAFELELŐSE(I) A
SZERVEZETEN BELÜL, AKI(K) A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS
VITAFÓRUMAIN, EGYEZTETÉSEIN RÉSZT VESZNEK MAJD:
témafelelős neve:
e-mail címe:
telefonszáma:

II. A MŰKÖDÉSI TERÜLETRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
A. Szervezetük mely vízgyűjtő-gazdálkodási alegység(ek) területén működik, ill. fejti ki hatását?
Kérjük, válassza ki őket a felsorolásból, vagy jelölje, ha országos, regionális szervezet!
Országos szervezet
Duna
1-1 Szigetköz
1-2 Rábca és Fertő
1-3 Rába
1-4 Marcal
1-5 Bakony-ér és Concó
1-6 Általér
1-7 Gerecse
1-8 Ipoly
1-9 Közép-Duna
1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
1-11 Sió
1-12 Kapos
1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
1-14 Velencei-tó
1-15 Alsó-Duna jobb part
1-16 Felső-Bácska
Tisza
2-1 Felső-Tisza
2-2 Szamos-Kraszna
2-3 Lónyai-főcsatorna
2-4 Bodrogköz
2-5 Tokaj-hegyalja

2-6 Sajó a Bódvával
2-7 Hernád, Takta
2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
2-9 Hevesi-sík
2-10 Zagyva
2-11 Tarna
2-12 Nagykőrösi-homokhát
2-13 Kettős-Körös
2-14 Sebes-Körös
2-15 Berettyó
2-16 Hármas-Körös
2-17 Hortobágy-Berettyó
2-18 Nagykunság
2-19 Kurca
2-20 Alsó-Tisza jobb part
2-21 Maros
Dráva
3-1 Mura
3-2 Rinya-mente
3-3 Fekete–víz
Balaton
4-1 Balaton közvetlen
4-2 Zala
B. Figyelemmel kíséri-e a működési területüket érintő vízgyűjtő-gazdálkodási alegység(ek) tervezési,
szabályozási kérdéseit?
Nem

Átfogóan

Részleteiben

Teljeskörűen

C. Szervezetük mely tevékenységei kapcsolódnak a vízgyűjtő-gazdálkodáshoz? Sorolja fel a 3
legfontosabbat! (példák: ivóvíz-ellátás, állattartás, növénytermesztés, más területhasználatok,
természetvédelem, vízgazdálkodás, hatósági feladatok stb.)
1.
2.
3.
D. Kérjük, írja le a szervezet tevékenységéből fakadó fontosabb hatásokat a térségre! (példák: X
terület fejlesztési terveinek meghatározása, Y területen hozott szabályozások befolyásolása, Z terület
területhasználata, X célú vízhasználat stb.)

E. Összességében mennyire tartja jelentősnek a szervezete tevékenységéből fakadó hatásokat a
területen megtalálható vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek ökológiai, vízminőségi és
mennyiségi állapotára? Kérjük, jelölje meg az adott, 1-től 6-ig növekvő skálán!
1-Nincs

2-Kis

3-Közepes

4-Jelentős

5-Extrém

6-Kritikus

F. Mennyire érinti szervezetének működését az érintett vízgyűjtő-gazdálkodási alegység(ek)en
megtalálható vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapota
és azok állapotában bekövetkezett változások? Kérjük, jelölje meg az adott skálán 1-től 6-ig!
1-Nem

2-Kis

3-Közepes

4-Jelentős

5-Extrém

6-Kritikus

G. Írja le, miben és hogyan érinti ez Önöket! (példák: vízszennyezések következtében a hely
turisztikai értéke csorbul, ill. drágul az ivóvíz-ellátás, növekvő aszálykárok, ívóhelyek csökkenése
miatt a halállomány csökken stb.)

IV. AZ ÉRINTETT VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI ALEGYSÉGEKRE KÉSZÜLŐ TERVEK
TÁRSADALMI MEGVITATÁSÁRA A KÖZELJÖVŐBEN FÓRUMOKAT ÉS
EGYEZTETÉSEKET SZERVEZÜNK AZ ÉRDEKELTEK RÉSZÉRE. A RÉSZVÉTELLEL
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK.
Α. Szívesen részt venne-e a területi fórumokon és elmondaná-e véleményét a tervezett
intézkedésekről?
Igen

Nem

Β. Munkanapokon mely napszakban alkalmasabb Önöknek a fórumokon, egyeztetéseken való
részvétel?
Délelőtt

Kora délután

Késő délután

C. A területi fórumokon túl részt venne-e további tematikus egyeztetés(ek)en?
Igen

Nem

D. Milyen témákat tartana fontosnak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés kapcsán megbeszélni?
Sorolja fel az Önöknek legfontosabb 3 témát, fontossági sorrendben!
1.
2.
3.
E. Valamennyi érintettet szeretnénk bevonni a társadalmi egyeztetésbe. Ön szerint kiket kellene még
feltétlenül bevonni ezeknek a témáknak megvitatásába? Kérjük, adja meg a 3 legfontosabbnak tartott
szervezet nevét, és ha ismeri, elérhetőségét!

