Meghívó
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv stratégiai környezeti vizsgálatának
2. Szakmai Fórumára

Tisztelt VGT SKV Fórumtag!
Ezennel meghívjuk a Víz Keretirányelv előírásainak megfelelően készülő
országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során készülő stratégiai
környezeti vizsgálat 2. 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:
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

A Fórum 2009 folyamán 4 alkalommal tart ülést, amelyek várható
időpontjai:
1. ülés:
2. ülés:
3. ülés:
4. ülés:

2009. március 4.
2009. július 30.
2009. szeptember
2009. november

Az 2. fórum helyszíne:

MTA TAKI

Az 2. fórum célja: A VGT SKV keretében az eltelt időszak tervezési
anyagaira
és
folyamataira
vonatkozóan
elkészített
vizsgálati
eredményeket, javaslatokat bemutató 1. SKV jelentés megismertetése,
megvitatása.
A VGT SKV 2. Fórum programját és a szükséges háttéranyagokat július
24-ig megküldjük.
Kérjük, hogy ha eddig nem tette meg regisztráljon a www.vizeink.hu
oldalon, hogy a VGT SKV Szakmai fórum tagok számára nyitott
felületen tarthassuk egymással a kapcsolatot, véleményeket és
javaslatokat fogalmazhasson meg a VGT SKV-val kapcsolatosan.
A regisztrálást követően Ön számára is láthatóvá, hozzáférhetővé válik
az SKV Szakmai Fórum.
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
2009. július 10.
Mellékletek:
(1)

A VGT SKV 2. Fórum tervezett programja

dr. Ijjas István

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.
14.05-15.00 – az SKV 1. szakasz folyamatának és főbb megállapításainak
ismertetése, SKV-Csoport munkatársai, Respect Kft.
Főbb témakörök:
•
•
•
•
•
•
•

A tervezési és a döntéshozatali folyamatok
Vízgazdálkodási problémák jelentőségének megjelenése
VGT célkitűzésrendszere
Környezetpolitikai, fenntarthatósági célkitűzések és a VGT
Intézkedések rendszere és a célkitűzések, prioritások
Kapcsolódó és párhuzamos tervek programok összefüggései
Végrehajtás egyes kérdései

15.00-16.45 – Az eredmények megvitatása, véleménygyűjtés, Szilvácsku
Zsolt, Respect Kft.
16.45-17.00 – következő Fórum időpontjának egyeztetése és zárás,
Szilvácsku Zsolt és Ijjas István

