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Alapvető követelmény
Minden program, projekt esetében
vizsgálni és részletesen igazolni kell a
VKI követelményeinek való
megfelelést, illetve a mentesség
indoklását a társadalom bevonásával
kell elvégezni.
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Vizsgálatok szerepe az új
fejlesztések tervezésében
• Követelmények jogszabályi szintű rögzítése
• Intézményi és ágazati jó gyakorlat
kialakítása, „karbantartása”
• A programok, tervek illetve beruházások
döntési folyamatába és engedélyezési
rendszerébe illesztése
• Az SKV, KHV eljárásban a VGT szempontok
érvényesülésének biztosítása (konkrét
szabályozási javaslat az OVGT-ben).
• Társadalmi részvétel fejlesztése, információk
biztosítása
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Új fejlesztések
• VKI: A célok elérése kivételes esetben
meghiúsulhat a felszíni víztest fizikai jellemzőiben
vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében
bekövetkezett új változások, illetve új emberi
tevékenységek (pl. nagy infrastruktúrális
projektek) hatására.
• Igazolni kell, hogy nincs jobb megoldás,
ugyanakkor elsőrendű közérdek, és/vagy a
környezet és a társadalom számára a VKI
célkitűzéseinek teljesítésével elérhető előnyöket
felülmúlják az emberi egészség terén bekövetkező
új változások vagy módosulások, valamint az
emberek biztonságának megőrzésében vagy a
fenntartható fejlődésben jelentkező előnyök
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Értékelési eszközök
Politika, stratégia, terv és program szinten:
• Stratégiai környezeti vizsgálatok
• Előzetes, köztes és utólagos értékelések Jogszabályok
hatásvizsgálata
• Vizsgálati elemzés a Kvtv. (1995 évi LIII.) 43.§ (1)-(3) alapján
• Tervezés során készülő hatásvizsgálatok, elemzések,
megvalósíthatósági elemzések
/Országos koncepciótól a települési rendezési tervig/

Projekt szinten:
Környezeti Hatásvizsgálat
• Környezeti felülvizsgálat
/kiemelt nagyprojektektől a kisebb egyedi projektekig/
A különböző értékelési és vizsgálati eszközök
összekapcsolása, együttes alkalmazása, időbeli és
tervezési szintek közötti kapcsolatok, alkalmazások
kiépítése
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Elvárás a VGT-vel, avagy a VGTért felelős szervekkel szemben 1.
• A meglévő jogszabályok felülvizsgálata,
módosítása és új szabályozási javaslatok
• A VKI célok elérése érdekében szükséges
intézkedések 2012-ig történő előkészítésének
programterve, szempontrendszere, irányelvei
• Átfogó és célirányos egyeztetési folyamatok
kialakítása (általánosra pl. OVT, RVT, AVT)
• Célzott üzenetek megfogalmazása az
ágazatok irányába
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Elvárás a VGT-vel, avagy a VGTért felelős szervekkel szemben 2.
• A VKI célok értékelésére vonatkozó elvárások
kidolgozása
• Az egyes programozási, fejlesztési, illetve
értékelési feladatokban a teljesítés segítése
• Intézményi fejlesztésre vonatkozó elvárások
(monitoring és indikátor rendszerek)
• Képességfejlesztés, szemléletformálás,
tudatosítás irányelvei és megvalósítás
koordinálása
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Elvárás fejlesztési programokkal
és a programokért felelős
szervekkel szemben 1.
A megfelelő tervezési környezet számára a
jelenlegi jogrendszer és fejlesztési
rendszer felülvizsgálata, és a meglévő
vívmányok megőrzése mellett a hiányok
pótlása és a tervezésre (ill. a teljes tervi
életciklusokra: előkészítés, tervezés,
megvalósítás, monitoring, értékelések
visszacsatolása) vonatkozó szabályozás
összehangolása, életre hívása.
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Egy kapcsolódó tapasztalat(!):
Indikátorok tervezése, mérése és teljesítése –
elemzés és módszertan készítése az NFT
ROP hatékonyságjavítását célzó értékelő
tanulmány megállapítása:
„A program szintű indikátorok esetében a ROP monitoringjához
meghatározott indikátorok csak részben alkalmasak a ROP
célkitűzéseinek megvalósulását megfelelően bemutatni, mérni.
Szinte minden esetben többségben vannak az output indikátorok, és
jóval nagyobb hangsúlyt kellene már intézkedés szinten is helyezni
az eredményindikátorokra.”
/MTA Regionális Kutatások Központjának Nyugat-Magyarországi
Tudományos Intézete 2007/
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Elvárás fejlesztési programokkal és a
programokért felelős szervekkel
szemben 2.
• Országosan összehangolt tervezési és végrehajtási fejlesztési
folyamatok kereteinek, eljárási rendjének meghatározása és
irányítása (lásd finn közigazgatás szabályozását!)
• Szakmai tartalom és megfelelőség garanciális elemeinek
szabályozása, pl.:
–
–
–
–

Felelősség, számon kérhetőség,
Beszámolási kötelezettség (cél és indikátor rendszer)
Értékorientált megközelítés (nem kizárólag pénzérték!)
Különböző közcélú adatokhoz való hozzáférés biztosítása a
közigazgatáson belül, összehangolt adatbázisok
– Hatáskörök összehangolása, együttműködési kötelezettségek és
mechanizmusok kialakítás

• Érdekeltek, érintetek bevonása, részvételének átfogó
összehangolt szabályozása, garanciális elemek kialakítása
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Elvárás fejlesztési programokkal és a
programokért felelős szervekkel
szemben 3.
• Kiemelt mechanizmusok összehangolt szabályozása:
• Integrált (fenntarthatóság fókuszú) hatásvizsgálatok
• Összehangolt monitoring (intézményi egymásra utaltság és
átfedések)
• Tervszerződések bevezetése (lásd Franciao.)

• A hazai EU-s programozási és tervezési szabályok
rendszerének újra gondolása
• Általános és ágazati tervezési szabályok áttekintése
• Az oktatás, képzés, kompetencia fejlesztés többszintű
rendszerének szabályozásának áttekintése a
szükséges kompetenciák tekintetében
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Néhány kiemelt terület: Információk
biztosítása
• Információs rendszerek fejlesztése
–
–
–
–

Adatkezelés fejlesztése,
központi adatbázisok integrálása,
adat karbantartás,
engedélyezéshez szükséges adatgyűjtés,
adatfeldolgozás fejlesztése

• Monitoring rendszerek fejlesztése
– A monitoring rendszer megfelelő kialakítása,
működtetése alapvető VKI követelmény
– Jelenleg komoly hiányosságok vannak, ezért az
Intézkedési Program egyik markáns eleme lesz
a monitoring fejlesztés
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OK(OK)?

DPSIR

Ok Terhelés Állapot Hatás
Válasz (intézkedés)

A víz állapotára hatással lévő folyamatok,
tevékenységek okainak feltárása VKI elvárás,
nem elég a terhelés, állapot, hatás nyomon
követése.
Tudatosítani kell, hogy az adoR intézkedés
(VGT és más is!) (response) az okokra (driving
force), terhelésre (pressure), állapotra (state)
vagy a hatásokra (impact) irányul.
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Néhány kiemelt terület: Társadalmi
részvétel
1. Tájékoztatás, nyilvánosság
–
–

Adatok elérhetőség biztosítása minden szinten
A teljesítmény értékelése (ún. naming and
shaming)

2. Részvétel a tervezési és értékelési
folyamatokban
3. Társadalmi részvételre képesítés: érintett
(résztvevői) és program/projektgazda
(tervezői, döntéshozói, igazgatási) oldalról
egyaránt
4. Részvételt segítő, támogató rendszerek
kialakítása (kommunikációs, nyilvántartás
stb.)
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Szemléletformálás,
képességfejlesztés
• Vízügyi igazgatóságok munkatársainak képzése
minden szinten
• Fejlesztési szervezetek munkatársainak képzése
minden szinten
• Döntéshozók (politikai és szakmai is) képzése
minden szinten
• Közreműködő hatóságok, önkormányzatok
szakembereinek képzése (pl. településfejlesztés, rendezés)
• Szaktanácsadás fejlesztése
• Tervezők, értékelők felkészítése
• Szemléletformálási kapacitások fejlesztése
• PR, tájékoztatási tevékenység folytatása
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Köszönjük a figyelmet !
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