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Lehet‐e a társadalom bevonása nélkül tervezni?
 Lehet, de nem érdemes
 Jogszabályi keretek Magyarországon:
 2003. évi CXX tv egyes törvények
környezetvédelemmel kapcs. rendelkezéseinek
módosításáról (köztük a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. tv. módosítása)
 219/2004, 220/2004 és 221/2004 Korm. rendeletek
 30/2004 és 31/2004 KvVM rendeletek
 2/2005 Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról
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Miért érdemes bevonni a tervezésbe az
érinte:eket?
 A társadalmi bevonás céljai:
 Az érintettek érdekeinek megismerése, ütköztetése,
összehangolása
 A dialógus eredményeképpen kreatív, innovatív
megoldások megfontolása
 A döntéshozatal hatékonyabbá, átláthatóbbá tétele
 A döntések minőségének javítása
 Végrehajtható és elfogadott lépések kerüljenek
bevezetésre
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Elég nagy‐e a társadalom
bevonáshoz az eszköztárunk?
 Sokféle eszközt összehangoltan használunk:
 Figyelemfelhívó üzenetek, sajtó
 Érintettek felmérése, elemzése, értesítése
 Konzultációs anyag
 Lakossági fórumok
 Szűk körű egyeztetések
 Dokumentumok web‐konzultációja, postán kapott
vélemények
 Vizeink.hu szolgáltatásai
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A Három Testőr
Konzultációs anyagok, ezek írásbeli és szóbeli
véleményzése
2. Fórumok
3. Szűk körű egyeztetések
1.

2008.12.16.

VGT

6

Hogyan készül a konzultációs anyag?
Lépésről‐lépésre:
1. Terv kézirata (tervezők)
2. Útmutató a tervezőknek a tervösszefoglaló
szerkezetére (PP= társadalom bevonásért felelős
munkacsoport)
3. Tervösszefoglaló PP‐hez (tervezők)
4. Konzultációs anyag (PP)
5. Konzultációs anyag jóváhagyása (Kövizigek)
6. Konzultációs anyag VIZEINK.HU‐ra feltöltése, aktív
terjesztése (PP)
7. Konzultációs anyagra érkező vélemények fogadása,
összefoglalása
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Hogyan bonyolítjuk a fórumokat?
 Alaposan tervezzük és gondosan végrehajtjuk :
1. Érdekcsoport elemzés (PP és PR Kövizigektől)
2. Tervezők részletes megismertetése a társadalom
bevonása folyamatával és feladataival (2009. január)
(PP)
3. Fórumok szervezése (PP, Kövizig PR)
4. Fórumok lebonyolítása (2009. május‐június)
1.

2.
3.

5.
2008.12.16.

Területi tervező: indító prezentációt készít, részt vesz,
válaszol a felmerülő kérdésekre
VKI koordinátor: részt vesz, válaszol a felmerülő kérdésekre
PP: facilitál, jegyzőkönyvet készít

Fórumok utómunkálatai: jegyzőkönyv VIZEINK.HU‐
ra feltöltése, átadása a tervezőknek (PP)
VGT
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Mire valók a szűk körű
egyeztetések?
 Az alegység, részvízgyűjtő és országos szintű tervek

készítése kapcsán felmerült szakmai kérdések,
konﬂiktusok alapos körbejárását szolgálja
 Biztosítja a legfontosabb érdekcsoportok aktívabb
részvételét a tervezési folyamatban
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Mire jó a VIZEINK.HU?
 A célközönség a PP folyamatban érdekeltek köre
 Elsődleges feladata a tervezési folyamat során

keletkezett tervezési dokumentumok
 Hozzáférhetővé tétele egy átlátható rendszerben
 A vélemények hozzáfűzése, ütköztetése, naplózása

dokumentum alapon

 Fontos feladata alapinformációk szolgáltatása

projektről, annak eseményeiről
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Mire nem jó VIZEINK.HU?
 Általános hírportálként történő üzemelés
 A projekt feladatai közé nem tartozó funkciók

kiépítése
 Általános, nem speciﬁkált információk, internetes
linkek, kontaktok gyűjtése és közlése
 WEB GIS funkciók futtatása
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A stratégia környezeP vizsgálat
(SKV) főbb alapelvei
Screening: A felelős hatóság biztosítja, hogy minden szigniﬁkáns környezeti következményekkel járó
döntést megelőzően elkészülnek a megfelelő vizsgálatok.
Időzítés, ütemezés: A döntések előkészítése során megfelelően korai fázisban rendelkezésre állnak a
vizsgálatok eredményei.
Scoping: A vizsgálatok tartalmának, kiterjedésének és részletezettségének meghatározása
Egyéb tényezők ﬁgyelembevétele: kielégítő egyéb információk rendelkezésre állása, beleértve a
szociális és gazdasági szempontokat is.
Vizsgálat: A folyamat és az információk minősége egy hatásos, célratörő vizsgálat során biztosítható.
Részvétel: Időben, megfelelő kereteket ismerve bevonásra kerülnek az érintettek. Minden érintett
számára rendelkezésre állnak a szükséges információk a megfelelő időben, lehetőséget teremtve
arra, hogy az adott döntési szakaszban hatékonyan felhasználhatók legyenek.
Dokumentálás: Az eredmények azonosíthatók, elérhetők és érthetők minden résztvevő és érintett
számára.
Döntéshozatal és kiszámíthatóság: minden érintett számára egyértelmű, érthető, hogy a vizsgálati
eredmények hogyan kerültek ﬁgyelembevételre a döntéshozatal során.
Követő döntések és intézkedések: vizsgálat által érintett döntéshozatalai folyamat eredményeként
elfogadott terv vagy program, megvalósításának egyes szakaszaiban a megfelelő vizsgálatok és
információk biztosítása az esetleg szükséges módosítások megítélése érdekében.
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Miben több az SKV folyamat a PP‐nél?
„Politikai”
döntéshozók

Megbízó

programfejlesztés folyamata

Program
dokumentum
és az
SKV jelentés

stratégiai környezeti vizsgálat folyamata

Társadalom bevonása folyamata
2008.12.16.
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Az SKV
Figyelembe-v
ételéről
szóló jelentés
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Mit várunk a hatékony SKV
folyamathoz?
 Együttműködést minden résztvevőtől
 Szükséges tervezési anyagok rendelkezésre bocsátását

az SKV‐t végzők részére
 Tervezőktől rendelkezésre állást a személyes
konzultációkra
 Nyitottságot az SKV által felkínált észrevételekre,
javaslatokra
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A Nagy Csapat: kapus, hátvédek, összekötők, csatárok...
Szereplők

Konzultációs
anyag

Társadalmi
vitafórum

Szűk körű
egyeztetés

Média ügyek

PP csapat

Konzultációs
anyagot készít,
terjeszt,
véleményeket
kezel

Szervez,
lebonyolít,
jegyzőkönyvez,
véleményeket
kezel

Szervez,
lebonyolít,
jegyzőkönyvez,
véleményeket
kezel

Koordinál,
médiaanyagokat
készít, terjeszt,
interneten is

Területi tervező

Tervez,
összefoglalót
készít PP‐hez,
ellenőriz

Részt vesz, előad,
válaszol

Igényt jelzi. Részt
vesz, előad,
válaszol

Anyagokat
szakmailag
ellenőriz

VKI koordinátor

Jóváhagy

Részt vesz,
válaszol, képvisel

Részt vesz,
válaszol, képvisel

Nyilatkozik

Kövizig PR

Jóváhagy

Első címlistát ad,
meghívót
jóváhagy

Meghívót
jóváhagy

Nyilatkozik,
médiakapcsolatok
at mozgósít,
anyagokat
ellenőriz

Központi tervező

Tervez,
összefoglalót
készít PP‐hez,
ellenőriz

Igényt jelzi. Részt
vesz, előad,
válaszol

Anyagokat
szakmailag
ellenőriz
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Kapcsolatok
 PP:
 Karas László (RESPECT)
laszlo.karas@respect.hu
 Kerpely Klára és Ereifej Laurice (WWF)
klara.kerpely@wwf.hu
 VIZEINK.HU:
 Szabó Balázs (RESPECT)
 balazs.szabo@respect.hu
 SKV:
 Szilvácsku Zsolt (RESPECT)
 zsolt.szilvacsku@respect.hu
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Kérdések és válaszok
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ADATLAP
a Vízgyʶjtʩ-gazdálkodási tervek készítése” címʶKEOP 2.5.0 projekt keretében mʶködtetett
VIZEINK.HU honlapon történʩ dokumentumok publikálásához

1. A beküldʩ szervezet neve:
RESPECT Kft.

1.1. Kontakt személy:
Karas László

1.2. Telefonszám:

1.3. E-mail:

30-270 5182

laszlo.karas@respect.hu

2. A dokumentum címe:
A társadalmi bevonás feladatai a „Vízgyjt-gazdálkodási tervezés” KEOP 2.5.0/A projektben

2.1. A dokumentum típusa:

2.2. A dokumentum státusza:

prezentáció

végleges

2.3. A dokumentum verziószáma:

2.4. A dokumentum zárásának idʩpontja:

1.0

2008.12.16.

2.5. A publikálás kezdete:

2.6. A publikálás vége:

2008.12.22.

2010.01.15.

3. A dokumentum helye a tervezési rendszerben:

✔ országos

✔ regionális

✔ helyi

4. Kulcsszavak:
VGT projekt, társadalmi bevonás, web-konzultáció, területi vitafórumok, szk kör szakmai egyez

5. Egyéb fontos kérés a honlapon történʩ publikációval kapcsolatban:

Amennyiben az adatlap kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük írjon a vizeink@respect.hu címre!

