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Jegyzetek 

Dátum: 2009. július 30. 13:35 

Az egyeztetés tárgya: VGT SKV II. Egyeztet� fóruma 

Helyszín: MTA TAKI Tanácsterem, Budapest 

Résztvev�k: a meghívottak a jelenléti ív szerint 

 

 

1. Szilvácsku Zsolt megnyitja a megbeszélést, örül, hogy a nyár közepén ilyen sokan eljöttek. A tervezés 

és az SKV munkaterve nincs szinkronban, korábban megjelenik az SKV mint az els� tervváltozatok 

napvilágot látnának. 14 tervezési háttéranyagot vizsgáltak meg eddig, ez alapján megfogalmazott 

megállapításokat tartalmazza az els� SKV jelentés változata. A lényegét, a f�bb megállapításait most 

bemutatja, azokra várja a véleményeket. Az SKV készít�i a legtöbb elkövetkez� fórumon, 

egyeztetésen jelen lesznek, ott a környezeti szempontokat beemelik a konzultációkba. 

2. »SzZs« a VGT készítésének a folyamatát vizsgálva a f�bb megállapításainkat a jogszabályok által 

meghatározott folyamat fényében vizsgáltuk meg. »Ezután került bemutatásra az SKV jelentés.«  

2.1. Alegységek szintje 

2.2. Részvízgy�jt�k szintje: részvízgy�jt�-gazdálkodási tanács véleményezi a terveket. Nincs itt szó 

arról, hogy ki fogadja el. 

2.3. Az országos szint (döntési szint): az országos tervet a VKKI állítja össze, az Országos Vízgy�jt�-

gazdálkodási Tanácshoz továbbítja, de nem dönt róla a jogszabály szerint. A tervet a miniszter 

hirdeti ki rendeletben.  
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2.4. A vízgy�jt�-gazdálkodási tanácsok nem döntéshozatallal felruházott testületek, hanem 

konzultációs, egyeztetési színterek. Az SKV számára az a fontos hogy mikor ki dönt a 

folyamatban a tervek elfogadásáról, véglegesítésér�l. 

2.5. A jogszabályok az év elején jelentek meg, akkor javasoltuk, hogy harmonizálják az egyes 

közrem�köd�k tevékenységét, világosan lehessen látni a szerepeket, tevékenységeket, 

jogosultságokat. Mindez a folyamat transzparenciája szempontjából lett volna fontos, de csak 

részben került beépítésre. 

2.6. Kiemelten kell foglalkozni avédett, azon belül is a természeti területek, kiemelten a Natura 

2000 területek kezelési szempontjainak beépítésével.  

2.7. A vízgy�jt�-gazdálkodási tanácsok összetétele problematikus, mert jelent�s a részvétele a 

tervezésben érdekelteknek. Fontos lenne er�síteni a tanácsadói szerepet, ezek a fórumok 

nem az államigazgatási egyeztetések helyei. 

2.8. A VGT a súlyánál fogva nem miniszeri rendeleti szinten kellene kihírleni, hanem magasabb 

jogszabályi szinten. 

3. Gayer József (KvVM): kormányrendelet vagy miniszteri rendeletben kerül kihirdetésre? Valójában 

miniszteri rendeletben lesz kihirdetve. A jogászok állapították meg hogy ennek a tervnek megfelel� a 

miniszteri rendeleti szint. 

4. XY: kérdés hogy az SKV-nak kell-e foglalkozni azzal, hogy a törvénykezési szintek közül melyik lesz a 

megfelel� 

5. »SzZs«: igen, a VGT környezeti célkit�zéseinek érvényesítése szempontjából jelent�s kérdés az 

elfogadási szint, az SKV-nak ez is feladata. 

6. »GJ«: felesleges er�lködni a jogszabályi szint kérédésén. A másik kérdés hogy milyen legyen az 

összetétetele a tanácsoknak, ez egy társadalmi konzultáció eredménye.  

7. Ijjas István (BME): Minden szerepelt benne amit korábban javasolt. A szakmának alapvet� igénye hogy 

magasabb szinten legyen kihirdetve. Nem szabad a szakmának felvállalni azt hogy majd a szakma 
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finanszírozza a megvalósítást. Ez minden id�k legnagyobb vízgazdálkodási terve, kulcskérdés, hogy 

meg kell oldani a jogszabály magasabb szintre emelését! Nem szabad felvállalni a felel�sségét annak, 

hogy a KvVM kizárólagos megvalósítója legyen egy és els� személyben. A Kormány legyen jóváhagyó, 

nem az országos tanács. Vannak olyan konkrétumok amelyekre fel lehet hívni a tervez�k figyelmét (ez 

az egyik feladata a tervez�knek!). Nem jelentkezik a Duna vízgy�jt� gazdálkodási tervvel való 

kapcsolat. hiányzik bel�le a magyar dunai hajózás fejlesztése. ez egy nagy költségvetés� projekt, és 

teljesen hiányzik a dunai VGT-b�l!!! Ezt a fórumot is fel kellene használni arra, hogy üzenjünk a 

tervez�knek. Hagsúlyozza, hogy a most szétosztott SKV jelentéstervezethez tanácsokat adott, de 

nem mindenben tükrözi az � álláspontját. 

8. »GJ«: a nagy Duna terv és a dunai infrastruktúra projektek nem kapcsolódnak össze. A dunai 

fejlesztésekr�l Pozsonyban volt egy egyeztetés. Ott is el�került, hogy a magyar tervek nem 

tartalmazzák a hajózásfejlesztést.  

9. Aradi Csaba (HNP): szerinte is fontos, hogy milyen jogszabályi szinten kell kezelni a VGT-t és azt is 

hogy mennyi és milyen tárcák vesznek részt annak kialakításában. Nem csoda hogy a több szakmánál 

is felmerültek a VGT intézkedések hatásai, ezért is kell magasabb szintre kerülnie a tervnek és nem 

csak egy tárcának az ügye kell hogy legyen. Nem biztos hogy a KvVM-t�l vesznek el pénzeket, mert 

már nincs mit elvenni, hiszen alig 6 Mrd-ra csökkent a költségvetés. Nem véletlen hogy itt vagyunk az 

MTA TAKI-ban, mert az is kérdés,hogy milyen hatása van annak a közegnek ami a csapadékvíz nagy 

részét befogadja. 

10. Magyar Gábor (WWF): a jogszabályi hierarchiában nagy akadás lesz, mert olyan dolgok lesznek a 

miniszteri rendeletben, amelyek problémát okoznak a magasabb jogszabályi szinteken. A másik 

kérdés hogy a Natura 2000 végrehajtsa kapcsán pl a bizottság eljárást indított egy sok tagország felé 

mert adathiány volt. Ugyanaz a helyzet a VGT-vel kapcsolatban is. ott sincs adat!!! 

11. »SzZs«: mindenkinek világos a VGT célok és prioritások köre, biztos hogy jól van az jelenleg 

értelmezve? 

12. Perger László (VKKI): Mi a szerepe az SKV-nak? Ezt kell els�ként tisztázni. Szerinte az is hogy az 

egyéb országos programok milyen kapcsolatban vannak a VGT-vel? Alapvet�en ez a feladata, 

figyelemfelhívónak kell lennie. Össze kell szedni az országos terveket, stratégiákat, amelyek 
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akadályozzák a VGT céljainak megvalósulását. A másik kérdés hogy milyen az elfogadási szintje és 

folyamata a terveknek? 3 szintet mindenképpen figyelembe kell vennie az SKV kapcsán. 

12.1. A tervezés szintje (VKKI-VIZIG-ÖKO konz) 

12.2. Tartalmi véleményezés a tanácsokban és a társadalmi konzultációban (ez kimaradt az 

áttekintésb�l) 

12.3. Ki fogadja el? Szerinte 2004-ben jelen meg a kormányrendelet, de már akkor gyenge volt az 

érdekérvényesítés, már ott is el lett kenve az elfogadási szint kérdése. A jogszabály módosítás 

is megkerüli a problémát. A tartalmi elfogását nem tartalmazza a jogszabály. Van egy felel�s 

hatóság (KvVM), ezért nincs más mint a felel�s hatóságnak elfogadnia a tervet.  

12.4. Szeptember elején lefutnak az egyeztetések utána lesz egy tanácsülés, október 15-re lesznek a 

véleményekkel egybef�zött tervek, ekkortól kezd�dnek majd a tárcaegyeztetések. Lesznek 

olyan tárcák amelyek nem fogják elfogadni bizonyos részeket. vagy alku vagy visszatervezés. Ez 

egy iterációs folyamat, amelyet december 22-én be kell fejezni. Szerinte nem biztos hogy ez a 

folyamat tudja tartani a december 22-es határid�t és akkor borul az egész tervezés, a 

kimenetele bizonytalan. A tárcaegyeztetés partneri folyamat, nem tudni hogy ki milyen 

szempontokkal igényekkel fog fellépni. EZ EGY FONTOS körülmény, erre hívja fel az SKV a 

figyelmet, elemezze a kihatásait! 

12.5. Hogyan viszonyul az VGT a többi tervekhez? Egyesek keresnek már olyan országos terveket 

amelyek nem szerepelnek a VGT-ben. 

12.6. Az egyik bizonytalanság a Duna hajózhatóságának kérdése, ez a fejlesztés már akkor elindult, 

amikor a VKI/VGT még sehol sem volt. Sok tanulmány, sok észrevétel készült hozzá, de nem 

lett a folyamat a egyeztetések szintjén befejezve. Ha a beavatkozások a keretirányelv 

szempontjainak megfelel�en történnek, akkor a keretirányelv nem ellensége a dunai 

hajózásnak. A lényeg, hogy a tervezett, el�készített, futó programok egy VKI szemüvegen 

keresztül kerüljenek értékelésre, átgondolásra. 

12.7. Vagyis két szempont: SKV és más programok + jogszabályi szint. 
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13. Szirányi Andás (OKTV): újra elindult a hajózás tervezése, arra is van SKV folyamat jelenleg kialakítás 

alatt. A VITUKI készíti, a tematika már elkészült. A b�s-nagymarost is SKV-ztatják, ott is van már 

tematika, valamikor �sszel történnek új események. 

14. »GJ«: Az OVT ülét szeptemberre tervezték, de jól lenne harmonizálni a VGT tervezési folyamatával, 

mindenképpen szeretnék megvitatni a tervet. 

15. »PL«: ki kell találni, hogy mi az ideális id�pont? Tárcaegyeztetés el�tt vagy után legyen a az OKV-s 

megvitatás. Szeptember15 - október15. között a tárcaegyeztetésre alkalmas anyagot kell készíteni. 

Onnantól már csak a tárcaegyeztetések módosíthatják a terveket! 

16. Dezs� Éva (KvVM): nagy nehézséget lát a tárcaközi egyeztetések lebonyolítása kapcsán. Különösen az 

önkormányzati tárcát látja problémásnak. A végrehajtás állami feladatai jól kezelhet�k, de az 

önkormányzati és más kezelhetetlen szerepl�k közrem�ködését problémásnak látja. Senki sem fogja 

2015-re megcsinálni, fel kellene osztani a szakaszokra a megvalósítást. Még egy kérdés: miért 

nincsenek a folyamatban lév� projektek a jelentésben, miért nem szerepelnek benne? Az SKV-nak ezt 

is figyelembe kellene vennie (Kis-Balaton, Balaton). 

17. »PL«: Az SKV-t az országos tervre kell csinálni, nem alegységi vagy részvízgy�jt�re. 

18. Konkoly Márta (FvM): a döntési szint minimum kormányrendelet. Az FvM nagyon érintett, sok 

kérdésben el is mondja a véleményét. Elég lesz az id� a tárcaközi egyeztetésekre, az iterációs 

feladatokat ki fogja koordinálni? Nem férünk bele az id�be. 

19. »SzZs«: ki hozza meg a tárcaegyeztetés el�tti közbüls� tervváltozatról a döntést, a KÖVIZIG-ek? 

Nem lehetne elébe menni a már most is látható problémáknak?  

20. »PL«: az elfogadási szintek többfélék. Azokat a fejezetek kiválasztották amelyek fontosak és 

megbeszélés tárgya: ezek az intézkedések fejezete. Ezeket függetlenül a többit�l lehet véleményezni. 

Ezek a tárcáknak szóló el�zetes anyagok, ezeket lehet véleményezni. A tervtartalmi felel�sség hol 

van? Az SKV ki tudja mutatni, hogy mi a helyes folyamat? A következ� feladata az SKV-nak hogy 

felhívja a figyelmet arra hogy a többi tárcának ki kell küldeni id�ben azokat az anyagokat amelyek 

várhatóan neurotikus kérdések lesznek. 
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21. »II«: nem világos a megvalósítás programja. A végleges terv végleges SKV-ja benyújtandó az OKT-

nak, amire egy hónapot kell adnia! Létezik egy államigazgatási rendszer a nemzetközi 

egyezményekhez, kötelezettségekhez kapcsolódó terveknek. Ezt semmiképpen nem szabad kihagyni, 

id�ben el� kell készíteni! A következ� költségvetési id�szakot már most el� kell készíteni, azokat be 

kell tenni a jelenlegi SKV-ba. Vannak még az országos szintnél is magasabb szintek: Duna vízgy�jt�-

gazdálkodási szintek, erre is tekintettel kell lenni (ICPDR). Magyarországnak fel kell használnia ezt a 

fórumot arra, hogy az érdekeit érvényesítse (hajózás). Várhatóan Magyarország szembekerülhet az 

európai közlekedési politikával. Egy gondolatként szerepelnie kell a BNMVCs-r�l. Ez a döntési 

rendszert tovább fogja bonyolítani, mert van még egy döntési szint, amely az európai bizottságánál 

van. A hajózással kapcsolatban szabadon hozzáférhet�k az információk (bosnagymaros.hu) itt 

megtalálhatók azok az információk, amelyek tervszinten léteznek. Jelenleg egy Szob-O.h. dunai SKV 

tender létezik, talán már le is zárult a tender, amelyet a magyar és a szlovák fél együtt felügyel. Ebben 

a kiírásban is benne van, hogy a VKI szempontjait figyelembe kell vennie. A vidékfejlesztési terveket is 

megvizsgálták a vízgazdálkodás szempontjából, ezt a bizottság rendelte meg, Magyarország dicséretet 

kapott, mert benne van, de feddést is mert nem dolgozott ki konkrétumokat. A VGT-ben lév� 

kötelezettségekkel kapcsolatban pl. az önkormányzatok felé kérdés hogy mennyiben tesznek eleget.  

22. »PL«: Márta véleményéhez csatlakozik a kormányrendelethez rendhez valócsatolás szerinte minimál 

célkit�zés kell hogy legyen, mert azt egy másik kormány megváltoztathatja. inkább a törvényi hátteret 

gondolja indokoltnak. 

23. »SzZs«: bemutatja a f�bb üzeneteket (slide-ok) 

24. Közben »PL«: minden intézkedés hatását vizsgálni kell az SKV-ban. Az ország teherbíró képességét is 

vizsgálva lesznek egyes intézkedések halasztó hatályúak vagy végrehajtandók az adott ciklusra nézve 

vagy meg át egy másik ciklusra. 

25. »SzZs«: vannak olyan víztestek, vagy intézkedési megoldások (pl. csatornázás), amelyek kiemelt 

prioritással rendelkeznek, fennáll a veszély, hogy más területek, intézkedési (pl. egyedi) megoldások 

nem kapnak megfelel� hangsúlyt, forrást. Ezek a negatív folyamatok visszahatnak azokra is amelyeket 

eredetileg kiválasztottunk és a VKI, VGT céljait veszélyeztethetik. 
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26. »PL«: az SKV készít�inek okosan kell egyeztetnie a tervez�kkel, mert felesleges konfliktusokat nem 

kell generálni. 

27. »SzZs«: csak a tipikus rendszerm�ködésekben rejl� problémákat, veszélyeket próbáljuk meg feltárni. 

28. »PL«: van egy kötelez� felülvizsgálati processzus. 

29. »ACs«: de ett�l a rendszerek m�ködésében még ezek a veszélyek benne rejlenek. Akár az EU-n 

belül is el�fordulhat hogy két direktíva megvalósításánál is konfliktus keletkezik ezekre nem vagyunk 

hatással. Az EU akár egy Natura 2000 területet érint� fejlesztésnél is kérheti a hatásbecslést. Általános 

jóság nincs! Van jó ivóvíz, jó ökológiai víz, jó lépvíz, stb. 

30. »SzZs«: Nagyon lényeges visszacsatolási és értékelési pont a felülvizsgálati folyamat, amelyeknek 

megfelel� adatokon és társdalmi részvételen kell alapulnia. 

31. »PL« a bizonytalanság nem abból fakad, hogy a rendszerb�l hiányzik az önellen�rzés, hanem, a küls� 

folyamatokból. Menet közben, a két tervezési ciklus között is van egy önellen�rzés. 

32. »SzZs«: folytatja a jelenlegi jelentésben szerepl� megállapítások bemutatását... 

33. »ACs«: a monitoringnál jelent�s probléma hogy nem elég csak az egyedszámot gy�jteni, hanem az 

egyéb körülményeket is, folyamatokat kellene monitorozni, a háttérváltozókat is fel kell tárni. ezek 

nélkül nincs a monitoringoknak értelme. A feldolgozás, adatmegosztás és visszacsatolás is fontos 

legyen! 

34. »II«: óvatosan kell fogalmazni, mert a VKI szándéka jó, a jelenlegi felmérés, adatgy�jtésre eddig nem 

volt példa, ha ezek megvalósulnának, akkor azt a leggazdagabb tagállamok sem tudnák finanszírozni. 

Többféle monitoringot tervez az irányelv, de ezekb�l csak azokat kell favorizálni, amelyekre valóban 

szükség van. Okosan, bölcsen kell élni ezzel az eszközzel. 

35. »SzZs«: monitoring integrálásénak bemutatása a a ppt szerint... Van-e még hozzászólás? 

36. »II«: nincs mit lezárni, születtek vélemények amiket be kell építeni. A tervez�knek ezt meg kell 

ismernie és ha találnak benne hasznos elemeket akkor azt be kell építeni a tervekbe. Végérvényben a 

társadalomnak kell eldöntenie azt hogy a tervb�l mi valósul meg. A tervez� akkor jár el okosan, ha 

óvatosan tervez és csak azokat kell részleteiben kidolgozni amikre a társadalom áldását adja.  
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37. »PL«: az SKV-nak valamilyen szinten kellene foglalkoznia a nemzetközi, határ menti kérdésekkel, 

vízgazdálkodási problémákkal. 

38. »II«: a határ menti víztesteket a szomszédos tervezés már min�sítette, ezen adatok megosztása még 

várat magára. 

39. »PL«: nincs információja arról hogy volt-e hivatalos adatmegosztás, ismeretei szerint inkább csak ad-

hoc jelleg� volt az együttm�ködés. Fontos lenne, hogy egy kézben legyen a határvizi egyeztetések 

feladata, az segíteni a folyamatot és a tervezést is. 

40. Fülöp Gyula (Respect): bemutatta és kiosztotta a jelenlév�knek a tematikus egyeztetések ütemezését 

és szerepét. 

41. Sinka Attila (MAVIZ): vízi közm� üzemeltet�k véleménye hol lesz meghallgatva a tematikus 

fórumokon? Magyar Vízi Közm� Szövetség szervezésében (maviz.org), szívesen tartanának ilyen 

fórumot. 

42. Fülöp Gyula (Respect): az önkormányzati és az intézményi fejlesztés témáknál kiemelten foglalkozunk 

az vízi közm�vek késéseivel. 

43. »SzZs« megköszöni mindenkinek a részvételt, tájékoztatja résztvev�ket, hogy a vizeinbk.hu oldalon 

hamarosan elérhet� lesz a mai nap jegyz�könyve, el�adása és az összes háttéranyag. 






