Beszámoló a Nők a Balatonért Egyesület NCTA-2014-10803-E számú pályázata keretében
2015. március 1. - június 30. között végzett tevékenységről
2. A megvalósult tevékenységek bemutatása
02-18 Civil vgt-munkacsoport alakuló ülés -- tagjai: Reflex, WWF, NABE, BITE, Magosfa, Dráva
Szövetség, Holocén, E-misszió
03-02 NABE munkacsoport megalakulás -- tagjai: Szauer Rózsa, Pálfi Ferencné, Piliszky Zsuzsa,
Hajósy Adrienne
03-12 NABE munkacsoport ülés -- a projekt-tevékenységek ütemterve
03-12 Egyeztetés a Horváth Gergővel, az Ökotárs munkatársával
03-22 A Víz világnapja -- 20 rendezvény a Balaton körül
04-11 NABE küldöttgyűlés -- VGT napirendi pont és vita
04-21 Balaton RTV ülés -- információk gyűjtése
04-25 OT szekció -- OT állásfoglalás a vízgyűjtő-gazdálkodás civil teendőiről
05-18 Civil vgt munkacsoport ülés -- közös, átfogó JVK vélemény
05-29 NABE vgt-munkacsoport ülés -- balatoni JVK vélemény, a projekt tevékenységek átütemezése
06-10 VGT fórum (FAV) -- információk gyűjtése, NABE tájékoztatás balatoni problémákról
06-17 VGT fórum (monitoring) -- információk gyűjtése, NABE tájékoztatás balatoni problémákról
06-22 OVT ülés -- információk gyűjtése
A pályázat időütemezésének alapja EU irányelvben és kormányrendeletben rögzített időpont, 2014.
december 22. volt. Eddig kellett volna a vízgyűjtő-gazdálkodásért felelős belügyminiszternek hivatalos
honlapon nyilvánosságra hozni a VGT-2 tervezetét. Tevékenységeink első átcsoportosítását a
belügyminiszter hivatalos közleményében megjelent ígéret (2015. március 22.) alapján végeztük.
A tervezetet végül 2015. június 22-én tették közzé a vizeink.hu-n. A fél éves késedelem miatt a projekt
céljainak megvalósíthatósága érdekében konkrét tevékenységeinket teljes mértékben újra kellett
tervezni. Az áttervezés nem érinti a szerződés 1. mellékletében föltüntetett időintervallumokat
(óvatosak voltunk). Azonban így a VGT-2 tervezetről a fórumainkra készítendő anyagok írására csak
néhány hetünk maradt, az előzetesen tervezett néhány hónap helyett. Beleértve ebbe a sokszáz oldalas
VGT-2 tervezet tanulmányozását, és a tervezők hivatalos tájékoztató fórumain való részvételt is.
A projekt első időszakára tervezett előkészítő fő tevékenységet (lakossági figyelemfelkeltés) a
kormányzat fél éves késedelme szervezési szempontból nem befolyásolta, tartalmi szempontból annál
inkább. Nem tudtunk mást mondani az érdeklődőknek, minthogy "Lesz!", de hogy konkrétan mi lesz,
azaz milyen vízügyi beavatkozásokat terveznek 2021-ig a Balatonra, az csak június végén derült ki.
A projekt valamennyi írásbeli melléklete a http://balaton.kornyezetvedok.hu projekt-honlapról tölthető
le, PDF formátumban. A mellékletek annotált tartalomjegyzéke feltünteti, hogy a dokumentum melyik
részfeladathoz tartozik.
3. Az elért eredmények bemutatása
A terv szerint megtartottuk a projektindító megbeszélést, megalakult a NABE munkacsoportja,
elkészült egy óvatos belső ütemterv, majd egy módosított ütemterv, amely a VGT-2 közzétételének
napjához képest határozza meg a tevékenységeket.
A fórumok előkészítése két alkalomhoz kötődött. A Víz világnapján (március 22.) megtartott
rendezvényeken felhívást tettünk közzé a VGT civil tevékenységeihez történő csatlakozásról, és

gyűjtöttük az érdeklődők emailcímeit. A NABE tavaszi küldöttgyűlésén (április 11.) napirendi pont
keretében tárgyaltuk a projekt tevékenységeit.
Működik a projekt információs lapja (http://balaton.kornyezetvedok.hu), gyűjtjük az érdeklődők
emailcímeit a hírlevélhez, eddig közelítőleg 200 címmel rendelkezünk.
A pályázatban feltüntetett indikátorok eddig elért értékei a tervekkel összevetve:
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A várt és elért eredmények között eltérések:
A belső ütemterv idősávjait június végén azért kellett átalakítani, mert a VGT2 tervezetét csak június
22-én tették közzé. A VGT2-ről a fórumokra tervezett tájékoztató anyagok késésben vannak a belső
ütemterv szerint.
4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében
A VGT2 előkészítő anyagának (Jelentős kérdések, JVK) véleményezésével elkészültünk. Tekintve, hogy
a tervezők első válasza szerint nem veszik őket figyelembe, most küzdünk egy második válaszért,
különösen a Balaton kotrásának témakörében. Közreműködtünk a vgt-munkacsoport JVK
véleményezésében.
A környezetvédő civilek idei országos találkozója elfogadta a "Vizeink" szekció állásfoglalását. A
szekciót a NABE a WWF-fel és a Reflex-szel közösen szervezte.
Mind a Víz világnapon, mind a NABE tavaszi küldöttgyűlésén figyelemfelkeltő tájékoztatást tartottunk
a VGT2 jelentőségéről.
A vízgyűjtő-gazdálkodás fórumai hozzá fognak járulnak a NABE ismertségének és elismertségének
növekedéséhez, e cél elérése érdekében a kezdő lépéseket megtettük. Az OT szekció és a vgtmunkacsoport tevékenységében való részvétel a civil környezetvédő közösségen belül, a különféle
hivatalos fórumokon való aktív részvétel pedig a Balaton régióban járulhat hozzá egyesületünk
tekintélyének növekedéséhez.
5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok
A fő problémánk az volt, hogy nem tudtuk igazi tartalommal megtölteni figyelemfelkeltő
kampányunkat. A sejtelmes "Valami lesz!" négy hónapon keresztül történő hangoztatása komolytalanná
tette volna a közös cselekvés szorgalmazását.
Tanulság:
Csak kellő óvatossággal szabad jogszabályok betartására alapozott projekt tevékenységeinek
időütemezését tervezni.
A projekt tervezésekor még a tavaly decemberi határidőt tekintettük kiindulási alapnak. A szerződés
kötésekor pedig a belügyminiszter hivatalos bejelentését, miszerint a közzététel időpontja 2015. március

22. (a Víz világnapja). Elhittük, valamint utána azt is, hogy "Már csak néhány nap!".
Szakmai szinten nem szükséges korrekció, mert a projekt alapvetését nem érte sérelem ("Jobban kell
bízni a természetes folyamatokban.").
Szervezési szinten azonban másként járnánk el, nem alapoznánk munkatervet betarthatatlannak
bizonyuló ígéretekre, és nem kérnénk a bennünk bízókat bizonytalan időpontra közös cselekvésekben
való részvételre.
7. Nyilvánosság és kommunikáció
A tervezet közzétételének féléves késedelme miatt se a vízügyi szervek és hatóságok, se a civilek nem
tudtak a VGT2-nek sajtómegjelenéseket biztosítani.
Kivételt képeznek a Víz világnap hagyományos NABE rendezvényei, melyekről a helyi média évről évre
sok hírt ad. Ezekben a hírekben szerepel egy-egy említés a VGT2-ről.
Említést érdemel a Lánchíd rádió Zöldgömb műsora, ahol egy 20 perces blokkban hárman (Tahy Ágnes
- OVF, Lajtmann József - Reflex és Hajósy Adrienne - NABE) beszélgettünk a VGT2 tervezetének
késedelméről, illetve a társadalmasítás várható menetrendjéről.
Az OVF - a VGT2 tervezéséért felelős kormányzati szerv - fórum-hozzászólásainkat - majd csak a
későbbiekben nyilvánosságra kerülő - emlékeztetőkben rögzíti, illetve a vizeink.hu oldal anyagai közé
fölveszi írásos véleményeinket.
Megjelenések az országos médiában:
http://os.mti.hu/hirek/105502/a_nok_a_balatonert_egyesulet_kozlemenye,
http://os.mti.hu/hirek/106573/a_nok_a_balatonert_egyesulet_kozlemenye,
http://mno.hu/zoldgomb, ahol a 2015-05-09 link alatt található a riport.
8. A következő időszakra vonatkozó terv
Július - augusztus:
- A szeptemberi fórumok előkészítése
- Szakmai szinten: 2 hírlevélben hívjuk föl a figyelmet a szeptemberre tervezett fórumokra. A honlap a
fórumokat megalapozó (rövid) szakmai anyagokkal bővül, ezek linkjeit ugyancsak a hírlevelekben tesszük
közzé.
- Szervezési szinten: előadók fölkérése, meghívók szétküldése, plakátok kiragasztása, a médiaérdeklődés
fölkeltése.
Erre a két hónapra esik a VGT2 tervezőivel a legtöbb egyeztetés és fórum. Ezek pontos menetrendje még
nem ismert.
Szeptember:
Négy alkalommal, különböző településeken a Balaton körül lakossági fórum.
Balatonföldvár - Csopak - Fonyód, 2015. július 30.
Összeállította: A NABE munkacsoportja

