
Meghívó 
 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálatának 
 

Szakmai Fórumára 
 
 
Tisztelt VGT SKV Fórumtag! 
 
Kérjük, fogadja el felkérésünket a Víz Keretirányelv előírásainak 
megfelelően készülő országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során 
készülő stratégiai környezeti vizsgálat Szakmai Fórumára, a VGT 
Stratégiai Környezeti Vizsgálati Fórumra (VGT SKV Fórum). 
 
Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéshez kapcsolódóan, az EU és a 
hazai elvárásoknak megfelelően stratégiai környezeti vizsgálatot kell 
végezni. A vizsgálat elvégzésének felelőse a RESPECT Kft., amely az ÖKO 
zRt. által vezetett konzorcium tagja, de a tervezéstől független szakértői 
csoportot alkot. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés által érintett 
szakmai körök képviselői számára biztosítsuk a projekt ideje alatt, hogy 
az SKV készítésének jelentősebb mérföldköveinél véleményt 
formálhassanak, és személyesen megvitathassák az SKV eredményeit és 
tervezett tevékenységeit. A hatékony és eredményes egyeztetés 
elősegítése érdekében hozzuk létre a VGT Stratégiai Környezeti 
Vizsgálati Fórumot. A fórum tagjai az alábbi szakmai körök szakértői 
lesznek: 
 

Vízgazdálkodási Társulatok Szövetsége 
Magyar Vízi Közmű Szövetség 
Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 
Magyar Hidrológiai Társaság 
Magyar Tudományos Akadémia 
Egyetemek 
Területfejlesztési szakemberek 
Ökológia, természetvédelem 
Mezőgazdaság, Vidékfejlesztés 
Környezet-egészségügy 
Hatóság (OKTVF) 
Környezet- és természetvédelmi civil szervezetek 
Önkormányzatok érdekképviselete 
 
Tervezők, KvVM, VKKI, SKV-csoport 

 
Kérjük, hogy az első VGT SKV Fórumon tegyenek javaslatot további 
szakértők bevonására, ha ezt szükségesnek tartják. 
 



A Fórum 2009 folyamán 4 alkalommal tart ülést, amelyek várható 
időpontjai: 
 

1. ülés: 2009. március 4. 
2. ülés: 2009. április 
3. ülés: 2009. augusztus 
4. ülés: 2009. november 

 
Az 1. fórum helyszíne: MTA TAKI 
 
Az 1. fórum célja: A VGT és az SKV kapcsolatának bemutatása, a VGT 
SKV módszertanának és tematikájának megismertetése és az alábbi 
kérdésekre vonatkozóan a meghívottak véleményének megismerése: 
 
Levelünkhöz mellékeljük a VGT SKV 1. Fórum programját és a szükséges 
háttéranyagokat. 
 
Az SKV anyagok nem csak a Fórum keretében lesznek megvitathatók és 
véleményezhetők, hanem regionális szakmai fórumokon is. Az SKV 
háttéranyagokat és jelentéseket - hasonlóan a VGT társadalmi 
konzultációs anyagaihoz – a www.vizeink.hu weboldalon is elhelyezzük, a 
Fórumot követően, és egyebek mellet ezzel is biztosítjuk, hogy az 
érdekeltek széles köre részt vehessen az SKV folyamatban. 
 
Tisztelettel, 
 

dr. Szilvácsku Zsolt    dr. Ijjas István 
 
2009. február 
 
Mellékletek: 
 

(1) VGT SKV tematika 
(2) VGT SKV módszertana 
(3) Meghívottak listája 
(4) VGT SKV 1. Fórum programja 
(5) Magyarország Jelentős Vízgazdálkodási Kérdései című jelentést 



A vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálat 
Szakmai Fórumának 

 
Tervezett programja 

 
13.45-14.00 érkezés 
 
14.00-14.05 – Köszöntő, Szilvácsku Zsolt, Respect Kft. 
 
14.05-14.15 – VKKI és a Konzorcium rövid bemutatása, Perger László 

VKKI 
 
14.15-14.40 – A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (VGT) folyamata és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervek más tagállamokban már 
elvégzett stratégiai környezeti vizsgálatának 
hasznosítható tapasztalatai, Ijjas István, BMGE 

 
14.40-15.00 – az SKV módszertan és tematika ismertetése, Szilvácsku 

Zsolt, Respect Kft. 
 (Mindkét dokumentumot mellékeltük) 
 
15.00-16.30 – Véleménygyűjtés, Szilvácsku Zsolt és Karas László 
 
Kérjük a résztvevőktől, hogy a fórumra készülve, az alábbi kérdésekre 
vonatkozó válaszukat, véleményüket gondolják át: 
 
(1) Mi a véleménye a VGT SKV módszertannal és tematikával 
kapcsolatosan? 
 
(2) Egyetért-e azzal, hogy a vízgazdálkodásnak a VKI és a VGT céljai 
szempontjából azok a jelentős kérdései, amelyeket a 2008. november 
végén a www.euvki.hu honlapra feltett, Magyarország Jelentős 
Vízgazdálkodási Kérdései című jelentés vagy, a www.vizeink.hu 
honlapra 2008. december 22-én feltett Az országos terv háttéranyaga 
alcímű dokumentum tartalmaz? Kérjük, nézzék át az előbbi 
dokumentumokat a jelentős vízgazdálkodási kérdések szempontjából! 
 
(A Magyarország Jelentős Vízgazdálkodási Kérdései című jelentést 
mellékeltük a meghívóhoz.) 
 
(3) Melyek azok az alapelvek (kb. 3-5), amelyek érvényesítését fontosnak 
tartja a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezése és megvalósítása során? Azokra 
az alapelvekre gondolunk, amelyek érvényesülése a VKI és a VGT 
célkitűzéseinek érvényesülését elősegítik. 
 
16.30-17.00 – következő Fórum időpontjának egyeztetése és zárás, 

Szilvácsku Zsolt és Ijjas István 
 



ADATLAP 
 

 a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése” címűKEOP 2.5.0 projekt keretében működtetett 
VIZEINK.HU honlapon történő dokumentumok publikálásához  

 
 
 

1. A beküldő szervezet neve: 
 

1.1. Kontakt személy: 
 

1.2. Telefonszám:                                        1.3. E-mail: 

 

 

2. A dokumentum címe: 

 

 

2.1. A dokumentum típusa:                     2.2. A dokumentum státusza: 

 

2.3. A dokumentum verziószáma:             2.4. A dokumentum zárásának időpontja: 
 
2.5. A publikálás kezdete:                       2.6. A publikálás vége: 
 
 
 
3. A dokumentum helye a tervezési rendszerben: 

 
országos                        regionális                             helyi 
 
 

4. Kulcsszavak: 
 
 
 
 
5. Egyéb fontos kérés a honlapon történő publikációval kapcsolatban: 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben az adatlap kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük írjon a vizeink@respect.hu címre!
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