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Alapgondolata: 

a víz örökség, 
ennek megfelelően szükséges óvni, 

a gazdálkodásnak biztosítania kell a 
vízek hosszú távú megőrzését 



Célkitűzések: 

Vizes élőhelyek védelme, állapotuk javítása 

Fenntartható vízhasználat 

Szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése 

Felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése 
és továbbiak  megakadályozása 

Árvizek és aszályok hatásának mérséklése 



  A felszíni és felszín alatti vizek állapotának javítása,  

a „jó állapot” elérése 2015-ig (legkésőbb 2027-ig) 

  Felszíni vizek (folyók, patakok, tavak):  

jó vízminőség + jó ökológiai állapot 

  Felszín alatti vizek:  

jó vízminőség + jó mennyiségi állapot 





 Érintett az erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, 
turizmus, halászat, horgászat, víziközlekedés, 
területfejlesztés, ipar, közszolgáltatások stb. 

 A vizek állapotának javítását célzó intézkedések 
kiválasztásához azok társadalmi és gazdasági 
hatásait és az érintettek véleményét is figyelembe 
kell venni 



•  2007: Ütemterv, munkarend megvitatása  

•  2008: Jelentős vízgazdálkodási problémák 
megvitatása  

•  2009: Tervezett intézkedések megvitatása 

•  2009. dec.: Végleges tervek 
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•  Párbeszéd elindítása, elmélyítése a tervezők 
és érdekeltek közt 

•  Vélemények összegyűjtése 

•  Egymás szempontjainak megismerése 

•  További egyeztetést igénylő pontok 
azonosítása 
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köszöntők, VKI alapvető ismeretek 
az alegység jelentős problémáinak megoldására javasolt 

intézkedések bemutatása 
napirend ismertetése 
felszólalások, vélemények 
kávészünet 
felszólalások, vélemények 
összefoglalás, a fórum zárása 

(kérdőívek kitöltése) 



•  Frissítők 
•  Mellékhelyiségek 
•  Jelenléti ív 
•  Mobiltelefonok 
•  Minden résztvevőt meghallgatunk 

–  felszólalás maximum 4 perc 
–  felszólaló mutatkozzon be 

•  Véleményeket feljegyezzük 
•  Vélemények megfogalmazása 

–  a személyeskedő, másokat sértő 
hozzászólásokat kerüljük! 

•  Kérdőív 



•  Van-e olyan kiegészítése, módosító javaslata vagy 
naprakész információja, amelyet fontosnak tart a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervben való érvényesítésre? 

•  Egyetért-e a javasolt célokkal, intézkedésekkel, 
koncepciókkal? Ha nem, mi az, amit módosítana? 

•  A javasolt intézkedések közül melyeket tartja reálisan 
megvalósíthatónak rövidtávon (2015-ig), és melyeket 
közép vagy hosszú távon (2021-ig, illetve 2027-ig)? 

•  Az Ön szervezete milyen szerepet tud vállalni a 
tervezett intézkedések megvalósításában, a vizek 
állapotának javításában rövid, közép, illetve hosszú 
távon? 





•  Köszönjük, hogy elmondták véleményüket! 

•  A véleményeket feljegyeztük, az emlékeztető 
pár napon belül felkerül a vizeink.hu-ra 

•  További észrevételeket tehetnek a vizeink.hu-n 

•  Minden véleményt eljuttatunk a tervezőkhöz 

•  Kérem, töltsék ki a kérdőíveket! 

•  A viszontlátásra! 




