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RESPECT Kft. 2 

Az előadás célja és felépítése 

  CÉL: A környezeti vizsgálat (SKV) 
alkalmazási folyamatának áttekintése 

  TÉMAKÖRÖK:  

  SKV keretei és megközelítés módja  

  VGT PP és az SKV PP kapcsolata, elemei 



I. Az SKV keretei és megközelítési 
módjai 



RESPECT Kft. 4 

AZ SKV és jogszabályi keretei 

  EC 42/2001 SEA Directive 

  Protocol on Strategic Environmental 
Assessment (Kiev, 2003) of ESPOO 
Convention (Espoo, 1991)  

  92/43/EEC Habitat Directive, 6. cikk 3. és 4. 
bekezdés 

  2005/2 (I.11.) Kormányrendelet 
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Az SKV-ék minőségi és 
teljesítményértékelési kritériumai 

A jó minőségű SKV folyamat tájékoztatja a tervezőt, a döntéshozót és az 
érintett lakosságot a döntések fenntarthatósági alapelveknek való 
megfelelőségről, hozzásegít a megfelelő alternatívák megtalálásához és 
egy átlátható, nyitott döntéshozatali folyamatot biztosít. Ezzel erősíti a 
döntések hitelességét és elősegíti a projektszintű vizsgálatok költség- és 
időbeli hatékonyságát. Ennek érdekében: 

•  integrált 

•  fenntarthatóság vezérelt 

•  koncentrált 

•  felelős 

•  részvétel alapú 

•  iteratív 

(forrás: International Impact Assessment Assotiation, 2002)   
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SKV alapelemei  
Az Európai Bizottság 2001/42 EK irányelve és a 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet 

értelmében az SKV a jelentős környezeti hatású tervek és programok környezeti 
szempontú értékelésének és befolyásolásának eszköze. A vizsgálat legfontosabb 
lépései a következők: 

  a vizsgálat módszertani felépítésének kialakítása, illeszkedése a célzott 
terv, program készítési folyamatához, az adott tervezési és döntéshozatali 
rendszer sajátosságaihoz; 

  a vizsgálat tartalmának, kiterjedésének és részletezettségének 
meghatározása (scoping); 

  írásos tanulmány(ok)/jelentések készítése, amelyek a valószínűsíthető 
környezeti hatások feltárására, elemzésére, felbecsülésére is kiterjed(nek); 

  részvétel és konzultáció az egész tervezési és vizsgálati folyamat alatt 
(hatóságok, társadalom, civil szervezetek, esetleg más tagállamok 
képviselőinek részvételével); 

  a vizsgálat, a jelentés és a tanácskozások, illetve a részvétel 
eredményeinek figyelembe vétele a döntéshozatali folyamat megfelelő 
szakaszaiban, még a megvalósítást megelőzően; 

  közérthető összefoglalók a vizsgálat, a tanácskozások és a részvételi 
folyamatok eredményeiről; 

  a megvalósítás nyomon követése, értékelése. 
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SKV tervezett módszertani lépései  1. 

1. A  VGT készítési folyamatának vizsgálata a 
környezeti és fenntarthatósági szempontok 
érvényesítése szempontjából 

2. A tervezési és programozási felelősök, valamint az 
SKV készítői közötti egyeztetések, és azok 
folyamatának és dokumentálási rendjének kialakítása 

3. A VGT társadalmi részvételi (Public Participation) 
eljárások folyamatához illesztett VGT SKV 
egyeztetések és dokumentálás rendjének kialakítása 
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SKV tervezett módszertani lépései  1. 

  A programozási folyamat áttekintése, feldolgozása 
  A programozási folyamatban tervezett döntési 

pontok azonosítása, jellemzése a környezeti 
szempontokra való fogékonyság szempontjából 
(döntési ablakok) 

  Az SKV folyamatának, lépéseinek a döntési 
ablakokhoz illesztése: 

  Kapcsolódás a tervezői döntésekhez 
  Kapcsolódás a terv elfogadási folyamatának 

döntéseihez (VKKI, RVT, OVT, KvVM, OKT) 
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SKV tervezett módszertani lépései  1. 
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SKV tervezett módszertani lépései  2. 

4. Értékelési kritériumok meghatározása 

5. A helyzetértékelés környezeti fenntarthatósági 
szempontú értékelése 

6. Az egyes intézkedéscsoportok környezeti 
fenntarthatósági szempontú értékelése 

7. A terv környezeti fenntarthatósági szempontú 
minőségének, hatékonyságának, konzisztenciájának 
és koherenciájának összefoglaló értékelése 
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SKV tervezett módszertani lépései  2. 
Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén kitér a vizsgálat 
  a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez 

utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre), 
  a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, 

településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biológiai sokféleségre, 
  a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő 

élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, 
fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá 

  az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint 
társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, kulturális 
örökségében, területhasználata feltételeiben - várhatóan fellépő változásokra. 

A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén kitér a vizsgálat 
  új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére, 
  környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 

gyengítésére vagy korlátozására, 
  a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, terület-felhasználási módtól 

való eltérés fenntartására vagy létrehozására, 
  olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, 

amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak, 
  a természeti erőforrások megújulásának korlátozására, 
  a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi 

természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására.  
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SKV tervezett módszertani lépései  3. 

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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SKV tervezett módszertani lépései  3. 

Tervezett 
intézkedé-
sek típusai 

Javaslatok a végrehajtás, a követő intézkedések során 
kiemelt figyelemre érdemes szempontokra 

menedzsment kommunikáció monitoring értékelés 

1. 



II. A környezeti vizsgálati folyamata és a 
PP 
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SKV folyamatának áttekintése  
Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, I. Szakasz 2008.12.10-2009.04.30. 
        VGT SKV Tanácsadói Fórum 1. ülése 2009 március 
SKV tematika és a  megalapozó jelentés közzététele a VIZEINK.HU weblapon, és kiküldése a környezet védelméért felelős szerveknek 2009 március 
SKV tematikával és a megalapozó jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása, szükség esetén konzultációk 2009 március-április 
Az országos VGT 2009 márciusi változatával kapcsolatos SKV vizsgálatok és egyeztetések a tervezőkkel 
         VGT SKV Tanácsadói Fórum 2. ülése  2009 március 
1. SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon, és megküldése a környezet védelméért felelős szerveknek 2009 április 
Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, II. Szakasz 2009.04.30-2009.09.15. 
1. SKV jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása és konzultációk a VGT érintettek számára szervezett fórumai keretében 2009 május-június 
Az országos VGT 2009 szeptemberi változatának készítéséhez kapcsolódó SKV egyeztetések, vizsgálatok 
Részvízgyűjtőkön (4 db) és országos szinten (1 db) SKV társadalmi egyeztetési fórum 2009. május-augusztus 
       VGT SKV Fórum 3. ülése 2009 augusztus 
Országos VGT 2009 szeptemberi változatához kapcsolódó 2. SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon, és megküldése a környezet 
védelméért felelős szerveknek 

2009 szeptember 

Országos VGT Stratégiai Környezeti Vizsgálata, III. Szakasz 2009.09.15-200912.22. 
2. SKV jelentéssel kapcsolatos vélemények feldolgozása 2009 szeptember-

október 
Országos VGT végleges változatához kapcsolódó SKV vizsgálatok és egyeztetések, konzultációk a tervezőkkel 
Országos VGT végleges változatához kapcsolódó 3. záró SKV jelentés elkészítése 
      VGT SKV Fórum 4. ülése 2009 november 
Országos VGT végleges változatához kapcsolódó 3. záró SKV jelentés publikálása a VIZEINK.HU weblapon és megküldése a környezet 
védelméért felelős szerveknek 

2009 december 
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Mi az SKV szerepe a tervezés folyamatában? 

A tervezés folyamata 

Megbízó 

 stratégiai környezeti vizsgálat folyamata 

SKV egyeztetési folyamata 

Program 
dokumentum 

és az 
SKV jelentés 

„Politikai” 
döntéshozók 

Az SKV 
figyelembevételéről 

szóló jelentés 

A terevezés társadalmi egyeztetés folyamata 

?

?

?
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SKV egyeztetései 

SKV partnerség 

A 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet előírásai és a bevált SKV gyakorlat szerint a 
stratégiai környezeti vizsgálat folyamata során több lépésben szükséges 
egyeztetni. A rendeletben foglaltak és a nemzetközi gyakorlat értelmezése 
szerint az SKV-ban a konzultációs, egyezetési folyamatok kezelésének 
három szintje különböztethető meg. 

1.  Tervezői és a döntéshozói szint 

2. Környezet védelméért felelős közigazgatási szervek 

3. Érintett személyek és társadalmi csoportok 
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SKV PP 

Érintett személyek és társadalmi csoportok bevonása 

A legszélesebb körű partnerség az SKV folyamatában Internetre és csoportos 
konzultációkra épül, kapcsolódva a VGT társadalmi partnerségi 
folyamatához.  

Az országos terv változataihoz készülő SKV jelentések egyrészt az erre a 
célra létrehozásra kerülő VGT Tanácsadói Fórum ülésein és a VGT 
társadalmi partnerségi folyamatában, a különböző érdekcsoportok és 
érintettek képviselői számára szervezett, országos (1 db) és regionális 
SKV egyeztetéseken (4 db) kerülnek megvitatásra. 

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 lesz lehetőség. 
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Kapcsolat 

RESPECT Consulting 

dr. Szilvácsku Zsolt, tanácsadó 
         hatásvizsgálati üzletágvezető 

 E-mail: zsolt.szilvacsku@respect.hu 
 Telefon: 30/9593-114 

www.respect.hu 



A vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálata 
Szakmai Fórum 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamata 

Más tagállamok vízgyűjtő-gazálkodási tervei és  
stratégiai környezeti vizsgálatuk tapasztalatai  

Dr. Ijjas István  



A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés „hajrája” 

2008.november 28. Jelentés Magyarország jelentős vízgazdálkodási  
                                 kérdéseiről végleges változat nyilvánosságra hozása 
2008.december 22. VGT országos háttéranyagának nyilvánosságra hozása 
2009.január 31. Háttéranyag véleményezésének határideje. 
2009.április 30. Előzetes vízgyűjtő-gazdálkodási terv nyilvánosságra hozása 
2009. május-június Vitafórumok 
2009.július 31. Előzetes vízgyűjtő-gazdálkodási terv véleményezésének  
                        határideje 
2009.december 22. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv jóváhagyásának határideje 

2009. május közepe  Duna előzetes vízgyűjtő-gazdálkodási tervének 
                                nyilvánosságra hozása 
2009. május-június    Duna VGT társadalmi vitája 
2010. február   Duna VGT jóváhagyásának határideje (Miniszteri Értekezlet)    

2009.április 2-3. Második Európai Víz Konferencia   



Magyarország az EU társadalom részvételét segítő honlapján 

http://water.europa.eu/participate  



Hogyan tovább ? 

Mintapéldán mutatok be néhány fontos részletet: 

A Temze Vízgyűjtő Kerület Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

Miért mintapélda? Késében vagyunk, hasznosítsuk, 
amit érdemes. Csak azt! 

Cél: 
Legalább olyan tervet készítsünk, vagy inkább jobbat! 

Más tagállam közzétett terveiből is sokat lehet tanulni!  









A Temze Vízgyűjtő Kerület térképe 

A kék vonalak a fejlesztési régiók határai – A régiókból jön a fejlesztési támogatás.  
A piros vonal a vízgyűjtő határa. 



Angliában és Velszben 11 vízgyűjtő kerület van 
(ebből kettő nemzetközi) 

Minden vízgyűjtő kerületre egységes módszertannal,  
tartalommal és szervezéssel készülnek a dokumentumok 

Egységes módszerrel folyik a konzultáció is.  

Minden vízgyűjtő-kerületre egy VGT és SKV készül 



Vízgyűjtő-kerületek 
Angliában és Velszben 

TEMZE 

Anglian  
Dee  
Humber  
Northumbria  
North West  
Severn  
Solway Tweed  
South East  
South West  
Thames  
Western Wales 



Temze vízgyűjtő néhány jellemző adata: 

16133 km2    13 millió lakos 
18 részvízgyűjtő (kisebb tervezési egység) 
     a VGT fő részében minden egység egy oldal 
     a mellékletekben részegységenként minden 
     víztest egy oldal 
     A teljes anyagot bocsátották vitára 
     Érdemes tanulmányozni az összeszerkesztés 
     módját! 
449 folyó és csatorna víztest 
45 felszínalatti víztest 
46 tó víztest 



A Temze részvízgyűjtői – a tervezés alsóbb szintű egységei 



Temze Vízgyűjtő Kerület Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezése 

Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések Jelentés 
Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2007. július 24. 
Hozzászólási határidő: 2008. január 24. 
Stratégiai Környezeti Vizsgálat - Megalapozó Jelentés 
Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2007. október 12. 
Hozzászólási határidő: 2007. november 16. 
Előzetes Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (fő része 72 oldal) 
Stratégiai Környezeti Vizsgálat – Környezeti Jelentés  
Előzetes Hatásvizsgálat  (fő része 64 oldal) 
Élőhely Irányelv Vizsgálata  
Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2008. december 22. 
Hozzászólási határidő: 2009 június 22. 
Összesen 1324 oldal 
Visszajelzés a vélemények figyelembe vételéről  !!!! 
Nyilvánosságra hozás időpontja: 2009. szeptember 22.  



Vélemény nyilvánítás lehetőségei: 
      Honlapon közölt interaktív kérdőív kitöltése  
      Levél írása 
      Részvétel a társadalmi találkozókon 

Jól megfogalmazott konzultációs kérdések, de 
minden egyéb észrevételt kértek. 

Több mint 500 felkérő levelet küldtek szét a  
konzultációban való részvételre 



A Temze vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésének  
eredményei és tanulságai 



Forgatókönyvek/alternatívák 

„A” forgatókönyv  
     Ami folyamatban van és  
     amit biztosan végre kell majd hajtani 

„B” forgatókönyv  
    Amit el kell végezni, ha  a tervet elfogadják 

„C” forgatókönyv  
    Amit meg kellene csinálni,  
    ha biztosak lehetnénk abban, hogy megvalósíthatók  
    és nem aránytalanul költségesek 



A Temze vízgyűjtő kerület víztestjeinek javasolt célállapotai  



Folyók jelenlegi ökológiai állapota  
és ökológiai potenciálja  
folyóhosszban kifejezve 

Folyók jelenlegi biológiai állapota  
folyóhosszban kifejezve 



A folyók becsült ökológiai állapota 
és ökológiai potenciálja 2015-ben 
folyóhosszban kifejezve 

A folyók becsült biológiai állapota 
és ökológiai potenciálja 2015-ben 
folyóhosszban kifejezve 



Folyók jelenlegi ökológiai állapota  
és ökológiai potenciálja  
víztestek számában kifejezve 

Folyók jelenlegi biológiai állapota  
víztestek számában kifejezve 



Vízfolyás víztestek célállapotai az egymást követő ciklusokban 
folyóhosszban kifejezve 



A felszínalatti vizek állapotának tervezett javulása  
a jó mennyiségi és jó kémiai állapot irányába  



A feltételezett ökológiai célállapotok London részvízgyűjtőjén 





Egy ír vízgyűjtő 
kerület 
víztestjeinek 
javasolt 
célállapotai 

Vízfolyás 
víztestek 

Tó 
víztestek 



Következtetések, tanulságok 



Gondolatok a Stratégiai Környezeti Vizsgálattal kapcsolatban 

1) Az SKV a pozitív és a negatív hatásokat is vizsgálja. 
A VGT célja olyan intézkedések tervezése, amelyek javítják a  
vizek állapotát (mellékhatások lehetnek, ezeket vizsgálni kell) 
A VKI előírja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben mindig 
meg kell vizsgálni azt, hogy a tervezett intézkedéseknek 
nincsenek-e negatív hatásai és a pozitív és negatív hatások  
mértékét is meg kell határozni.  
A prioritásokat is figyelembe kell venni a VKI-ben előírt feltételekkel. 
    Lehetséges hozzáadott érték: mit csinálhattak volna jobban 
    a tervezők 

2) A VKI kötelezően előírja a célkitűzéseket és ezt, hogy milyen 
esetekben lehet határidőt módosítani, enyhébb környezeti célokat 
megfogalmazni és erősen módosítottá nyilvánítani egy víztestet 
   Lehetséges hozzáadott érték: betartották- e a tervezők a VKI 
   előírásait 



3) Az SKV szélesebb értelemben vizsgálja a hatásokat.  
    Lehetséges hozzáadott érték: azoknak a jelentős hatásoknak a 
    kimutatása, amelyeket a VGT intézkedései a tágabban 
   értelmezett környezetben okoznak 

4) Jó megoldás volt az, hogy Angliában, Skóciában és Írországban 
már a jelentős vízgazdálkodási kérdések azonosításával együtt 
készítették az SKV megalapozó jelentését. 
    Lehet, hogy a következő ciklusban így kellene csinálni. 
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ha a környezeti hatások vizsgálatát más közösségi 
rendelkezések is kötelezővé teszik,  

    a vizsgálat felesleges ismétlésének elkerülése végett 
    a tagállamok összehangolt vagy együttes eljárásról 

rendelkezhetnek. 

Az SKV - nek hozzáadott értéket kell eredményeznie! 

Az SKV-nek nagyon fontos szerepe lehet, de az előbbieket 
figyelembe kell venni! 

A VGT SKV-je különleges eset! 



Meg kell fontolni az előbb bemutatott forgatókönyvek 
     alkalmazását: 

  „A” forgatókönyv - Ami folyamatban van és  
     amit biztosan végre kell majd hajtani 
     Ezeket más jogszabályok írják elő, mindenképpen 
     határidőre végre kell hajtani, nem lehet kivételes célkitűzést 
     választani. 

 „B” forgatókönyv -     Amit el kell végezni, ha  a tervet elfogadják 
     Óvatosan kell tervezni – ez látszik a Temze VGT-jében is. 
     Ami az elfogadott tervben 2015-ös határidővel benne lesz, 

Gondolatok a forgatókönyvekkel kapcsolatban 



„C” forgatókönyv -     Amit meg kellene csinálni,  
    ha biztosak lehetnénk abban, hogy megvalósíthatók  
    és nem aránytalanul költségesek 
   Ami bizonytalan azt nem szabad megcsinálni.  
   Az, hogy megvalósítható-e valami azt is jelenti, hogy 
   szakmailag megvalósítható-e és azt is, hogy biztosan eléri-e 
   azt  a hatást, amit szeretnénk.  



Az eddigi hazai SKV-k tapasztalatai 

Szellemes, nemzetközileg is korszerű módszereket  
alkalmaznak, de 
     sokszor túl sok tényezőt vesznek figyelembe, 
     nehéz az értékelés a különböző kritériumok szerint,  
     nem tudják a szükséges számú és szakértelmű értékelőt 
           bevonni 
     a nagy terjedelmű jelentésekben elvész a lényeg,  
     az igazán fontos hatásokat nem mindig ismerik fel   
     vagy téves következtetéseket  vonnak le 
             Példák: UMVFP – most folyik az EU értékelés a VKI alapján 
                           KEOP  -   szennyvízprogram negatív hatásait 
                                           nem ismerték fel 
Nem elég az, ha az SKV módszertanához nagyon jól értenek a  
szakértők,  
a véleményezendő szakterülethez is jól kell érteniük.  



Optimista vagyok 

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervét és 
az SKV-jét a legjobb hazai szakértők készítik. 

Ezért behozzuk a késést és 
a magyar VGT és SKV a legjobbak közé  
tartozik majd az EU-ban!  

Ehhez sok sikert kívánok! 



Köszönöm a figyelmet! 


