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AZ ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA
A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSÉRŐL
Az európai vízgazdálkodási norma, a Víz keretirányelv új szemlélet bevezetésére kötelezte a tevékenység szereplőit. Elsődlegesen a biológiai állapot vizsgálata alapján kell minősíteni a vizeket, és e
minősítés ismeretében kell meghatározni a szükséges beavatkozásokat. A Víz keretirányelv magyarországi bevezetésének utolsó szakasza, a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés (VGT) nagy lehetőség
a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelme, értékeinek megőrzése szempontjából.
Az első tervet (VGT-1) 2010-2015-ben kell végrehajtani. 2015 decemberében kezdődik majd a második hatéves terv (VGT-2) végrehajtása. Célunk, hogy a VGT-1 és a VGT-2 megalapozott, használható koncepciókkal járuljon hozzá a vizek és élő környezetük értékeit védő munkákhoz.
A civil zöld szervezetek - az elmúlt időszakhoz hasonlóan - együttműködő partnerek és aktív résztvevők szeretnének lenni a VGT folyamatában, erre kormányrendelet is kötelez bennünket. Jelen
állásfoglalásunkban - tekintettel a 221/2004. Korm. számú rendeletre is - kéréseket fogalmazunk
meg a vízgyűjtő-gazdálkodás kormányzati felelőseinek az együttműködés előmozdítása érdekében.
I.
Az adatok, értékelések, tervek nyilvánossága; határidők
A társadalmi konzultáció lehetőségének biztosítására honlapon kell közzétenni az adatokat, értékeléseket, a feltárt jelentős vízgazdálkodási problémákat, a még megoldandó feladatok közbenső felülvizsgálatát. A közzététel hivatalos, vizeink.hu honlapján 2010 óta csak egyetlen új anyag jelent
meg: a 2013 nyarán közzétett, "A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és
munkaprogramja 2013-2015" című dokumentum tervezete. 2014 januárjáig lehetett véleményezni.
Sok hozzászólást és javaslatot küldtünk, most várjuk a véglegesített munkaprogramot.
A VGT-ben szereplő ütemezés időpontjai - melyek szerepelnek a munkaprogram tervezetében is mások, mint a jelenlegi folyamaté.
A hivatalos VGT határidők:
2012. december 22. -

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és
munkaprogramja

2013. I.-II. félév -

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemtervének és munkaprogramjának társadalmi vitája

2013. II. félév -

A társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a vízgyűjtőgazdálkodási terv ütemterv és program véglegesítése

2013. december 22. -

Figyelembe véve a vízvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat a feltárt jelentős vízgazdálkodási
problémák és megoldandó feladatok összefoglalása és nyilvánosságra hozatala
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Megértjük a kormányzati átszervezések miatti nehézségeket, és nem is kifogásoltuk, hogy a munkaprogram tervezete több mint fél évvel a kitűzött időpont után került nyilvánosságra (2012 decembere helyett 2013 júliusában).
Kérések
1. Kérjük, hogy a VGT-2 dokumentumok készítésének határidőit igazítsák a munkaprogram közzétételéhez; az új időpontokat mielőbb hozzák nyilvánosságra, függelékként csatolva a
munkaprogramhoz.
2. Várjuk, hogy a vizeink.hu honlapon tegyék közzé a VGT-1 2010 óta folyó munkáinak összefoglalását, a VGT-1 eddigi eredményeit, ismertessék a már megvalósult beruházásokban a vízvédelmi,
természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesülését.
II.
A társadalom-bevonás stratégiája
A VGT-1 előkészítésének társadalmi vitája során szerzett tapasztalatok elősegítenék a VGT-2 tervezését.
A VGT-1-hez 2006-ban készült hivatalos civil stratégia már a VGT-1 társadalom-bevonási folyamatában is változott. A civil stratégiát módosító legfontosabb javaslatunkat a vízügyért felelős miniszter a VGT-1 készítésénél figyelembe vette: Nem az ún. konzultációs anyagokhoz, hanem a
VGT-1 dokumentumaihoz fűzhettünk észrevételeket. Ennek a VGT-2-nél is így kellene maradnia.
Sajnálatos, hogy a véleményezésre közzétett VGT-2 munkaprogramban a társadalom bevonásának
stratégiája ugyanaz, mint a VGT-1-ben közzétett civil stratégia. Pedig módosítani kellett volna
nemcsak tartalmi, hanem formai szempontból is. A teljesség igénye nélkül, néhány átdolgozást
igénylő szempont.
- A VGT-1-től eltérően a VGT-2-ben nem készülnek külön alegység tervek, hanem csak országos
és részvízgyűjtő terv, azaz nem 47 db, hanem csak 5 db dokumentumcsomagot kell véleményezni.
Emiatt az egyeztetések módszertana, a. fórumok szervezése is nyilván más lesz.
- A dokumentumban szereplő intézmények köre alapvetően megváltozott, például már nincs
KVVM. A többi szereplő intézményt is átszervezték. Nemcsak az intézmények elnevezése változott, hanem a hatáskörük is.
Kérés: Készítsenek a VGT-2-höz új stratégiát a társadalom bevonására. Ehhez vegyék figyelembe a
VGT-1 civil egyeztetéseinek tapasztalatait.
Komárom, 2014. április 26.
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