Beszámoló a Nők a Balatonért Egyesület NCTA-2014-10803-E számú pályázata keretében
2015. július 1. - október 30. között végzett tevékenységről
1. A projektet érintő tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve a
projekt legutóbbi beszámolója óta.:
Időbeli módosításokra volt szükség a projekt tervezett ütemtervéhez képest. Módosításra (késedelmes kezdés és befejezés) a 3.2 és az 5.4 feladatok esetén került sor.
2. A megvalósult tevékenységek bemutatása:
Budapest 2015-07-21 -- A civil zöld VGT munkacsoport levélben kérte a vízügyekért felelős helyettes államtitkárt az észrevételezési időszak meghosszabbítása érdekében. Sikerült néhány hét
hosszabbítást szereznünk.
Csopak, 2015-07-30 -- NABE VGT munkacsoport ülés
Budapest, 2015-08-05 -- Munkamegbeszélés a VGT SKV-t író Respect kft-vel
Budapest, 2015-08-11 -- Részvétel OVF fórumokon
Budapest, 2015-08-13 -- Újabb megbeszélés a VGT SKV-t író Respect kft-vel
Balatonföldvár, 2015-08-24 -- A NABE első hírlevele a VGT-2-ről
Győr, 2015-08-28 -- Részvétel OVF fórumon
Balatonfüred, 2015-08-31 -- Részvétel OVF fórumokon
Budapest, 2015-08-31 -- A civil zöld vgt-munkacsoport elküldte az OVF illetékeseinek az országos tervhez írt véleményét.
Budapest, 2015-09-01 -- Részvétel OVF fórumokon
Balatonföldvár, 2015-09-11 -- A NABE második hírlevele a VGT-2-ről
Siófok, 2015-09-18 -- Részvétel a Balaton Fejlesztési Tanács VGT-vel foglalkozó ülésén
Csopak, 2015-09-21 -- Elkészült a NABE konferencia résztvevőknek számára a dosszié, és a széles körben terjesztendő NABE-VGT matrica
Fonyód, 2015-09-22 -- Az első NABE fórum
Gyenesdiás, 2015-09-29 -- A második NABE fórum
Balatonföldvár, 2015-10-07 -- A NABE harmadik hírlevele a VGT-2-ről
Budapest, 2015-10-08 -- Részvétel az Országos Környezetvédelmi Tanács VGT-vel foglalkozó
ülésén
Siófok, 2015-10-20 -- Részvétel a balatoni VGT-vel is foglalkozó BFT konferencián
Gyenesdiás, 2015-10-21 -- A harmadik NABE fórum
Balatonarács, 2015-10-26 -- A negyedik NABE fórum
A beszámolási időszakra vállalt feladatokat - az összegző, "a balatoniak véleménye a VGT-ről"
tárgykörű dolgozat kivételével - teljesítettük. Balatoni lakosok és más érdeklődők számára széles

körben terjesztettük a VGT-ről a beszámolási időszakban hozzáférhető információkat. Sikerült
azokat a témákat összegyűjteni, mellyel a balatoni polgárok szeretnék kiegészíteni a 2021-ig tartó
időszak vízgazdálkodási terveit. Különféle hivatalos fórumokon szóban és írásban is képviseltük a
balatoni polgárok véleményét, javaslatait.
Az 5. pontban részletezett ütemterv kényszerűen módosult a VGT közzétételének késedelmei
miatt. Ehhez alkalmazkodva, a 4. feladathoz csak késve, november végén tudtunk hozzákezdeni,
és decemberben fejezzük majd be.
A projekt minden írásbeli melléklete a http://balaton.kornyezetvedok.hu projekt-honlapról elérhető, PDF formátumban. Letölteni a címoldal második kockájában lévő, 2. részbeszámoló mellékletei link alól lehet. A mellékletek annotált tartalomjegyzéke feltünteti, hogy a dokumentum
melyik részfeladathoz tartozik.
3. Az elért eredmények bemutatása:
A pályázat fő célja, hogy a balatoni polgárok javaslatai beépüljenek a 2015-2021 időszak beruházási terveibe. Javaslatokat a Balaton természeti értékeinek védelmében megvalósuló, vagy pont
fordítva, elhagyásra ajánlott beruházásokról gyűjtöttünk, két úton: négy fórumon párbeszédes
formában, valamint elektronikus levelezés útján.
Hírlevelekben tájékoztattuk az érdeklődőket a VGT-vel kapcsolatos eseményekről, és a pályázat
keretében végzett tevékenységünkről. A hírlevél címlistája örvendetes módon bővült, a kezdeti
kb. 200 cím több mint duplájára növekedett. (Mostanig csak négyen iratkoztak le róla.)
A pályázat feladatainak időütemezését rugalmasan kellett változtatni menetközben többször is,
alkalmazkodva a VGT felelősének (Országos Vízügyi Főigazgatóság) állandósult késéseihez.
A pályázatban vállalt munkák közül csak egy szenved késedelmet: az OVF-nek készülő írásos
anyag nem készült el a tervezett határidőre, mert ennek a november 16-án közzétett VGT tervezethez kell formálisan kapcsolódnia. Az anyag tartalma (javaslatok és észrevételek) megvan, de a
fogalmazványt a VGT novemberi tervezetének szövegéhez illeszkedve kell majd szerkeszteni.
A projekt minden írásbeli melléklete a http://balaton.kornyezetvedok.hu projekt-honlapról elérhető, PDF formátumban. Letölteni a címoldal második kockájában lévő, 2. részbeszámoló mellékletei link alól lehet. A mellékletek annotált tartalomjegyzéke feltünteti, hogy a dokumentum
melyik részfeladathoz tartozik.
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4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében:
A pályázat fő célja, hogy a balatoni polgárok javaslatai beépüljenek a 2015-2021 időszak beruházási terveibe. Javaslatokat a Balaton természeti értékeinek védelmében megvalósuló, vagy pont
fordítva, elhagyásra ajánlott beruházásokról gyűjtöttünk.
Az észrevételezési időtartamban sikerült elfogadtatni, hogy a VGT tervezés során érdemes az
érintetteknek véleményt formálni, nem teljesen reménytelen, hogy beépüljenek a mostani tervekbe, A fórumokon megjelent hivatalos OVF képviselők és VGT tervezők közvetlenül válaszoltak a
felvetett javaslatokra, azonnal elfogadólag, illetve további megfontolásoktól függővé téve őket.
Arra is van esély, hogy a későbbi időszakban, a tervek megvalósításának évei alatt - hivatkozva a
VGT észrevételezésében történő részvételre - egyes elutasított javaslatnak mégis érvényt lehet
majd szerezni.
Főként ökológiai szempontból fontos - esetleg csak hosszabb távon eredményt hozó - javaslatokat gyűjtöttünk. Beleértve ebbe - pénzügyi vonatkozásoktól mentes - javaslatokat: a Balaton védelmében szükség van néhány jogszabály módosítására, vagy a vízhasználat (és jogi szabályozása)
szempontjából alapvető definíciók pontosítására, így az ökológiai vízigény fogalmának pontosítására. A legtöbb javaslatnak (például a kotrási tevékenység felújítása) természetesen van pénzügyi
vonatkozása, ezért megvalósulásuk vagy elmaradásuk majd csak a jövőben dől el.
A vízgyűjtő-gazdálkodás fórumai hozzájárultak a NABE ismertségének és elismertségének növekedéséhez. Az elmúlt hónapokban meghívásokat kaptunk mind a Balaton régió, mind országos
hatókörű vízügyekkel foglalkozó szervezetek rendezvényeire, mint a Balatonnal foglalkozó civilek
képviseletében fellépő szervezet.
(Legutóbb éppen a Balaton vízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsának ülésén köszönték meg a VGT
társadalmasításában végzett munkánkat, ez az ülésen hozott határozatban is szerepel.)
A VGT észrevételezés, és különösen a fórumok szervezése során a balatoni települések önkormányzataival és más civil szervezeteivel meglévő NABE kapcsolatok erősödtek, tervek születtek
jövőbeni együttműködésekre.
A vizes kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek ad hoc munkacsoportot hoztak létre a VGT észrevételezését segítésére. Az országos tervhez közös véleményeket fogalmaztunk meg, a négy magyar vízgyűjtőn tevékenykedő szervezetek helyi véleményeinek összegzéseként. Megismertük
egymás tevékenységét, munkastílusát. A VGT megvalósításának évei alatt (2015-2021) szükséges
civil tevékenységet segíteni fogja az ad hoc munkacsoport és szerzett tapasztalatai akkor is, ha
formálisan megszűnik a csoport.
A projekt minden írásbeli melléklete a http://balaton.kornyezetvedok.hu projekt-honlapról elérhető, PDF formátumban. Letölteni a címoldal második kockájában lévő, 2. részbeszámoló mellékletei link alól lehet. A mellékletek annotált tartalomjegyzéke feltünteti, hogy a dokumentum
melyik részfeladathoz tartozik.

5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások, tanulságok:
A VGT tervezetet majdnem egy év késedelemmel tették közzé, továbbá nem egy, hanem két tervezetet írt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A másodikat 2015. november 16-án tették közzé,
december 9-i véleményezési határidővel. Ehhez alkalmazkodva, a 4. feladathoz, csak késve, november végén tudtunk hozzákezdeni, és decemberben fejezzük majd be.
A projektben tervezett négy fórumot ugyancsak késve kezdtük, szeptemberben és októberben
tartottunk két-két fórumot, sajnos, mind a négyhez csak a VGT első tervezetét használhattuk
vitaanyagként.
A fő tanulság, hogy mások tevékenységéhez kapcsolódó munkák tervezése során több figyelmet
kell szentelni annak, hogy mások - esetleg extremális mértékben is - késnek feladataik végrehajtásával. Kapcsolódó feladatokhoz nem lehet határidő-betartáson alapuló ütemezést tervezni.
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 időpontot jelölnénk meg feladat végrehajtásának kezdetére, hanem a munkakezdéshez szükséges előfeltétel teljesülését.
7. Nyilvánosság és kommunikáció:
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 illeszti írásos véleményeinket. A beszámolási időszakban 6 OVF fórumon vettünk részt,
mindegyiken hozzá is szóltunk a projekt tárgykörében. Az OVF fórumok létszáma alkalmanként
változó, 50-150 fő volt. Így a becsült összlétszám: 600 fő. A fórumokon hivatalból jelen voltak a
kormányzat vízügyi illetékesei.
Négy saját fórumunknak összességében 200 körüli résztvevője volt. A projekt munkáiról hírlevelekben számolunk be, a levelezőlistának jelenleg kb. 450 fő a tagja.
Fórumainkról az írott sajtó és a helyi TV-k is beszámoltak, vélhetően ezeken keresztül ismerték
meg a legtöbben a NABE projekt-tevékenységét.
A VGT SKV-t készítő Respect kft. megkereste a civil vgt munkacsoportot, hogy már a stratégiai
vizsgálat készítése közben beépíthesse szempontjainkat a tanulmányába.
Az Országos Környezetvédelmi Tanács foglalkozott a VGT-vel, az ülésen a NABE képviselője is
részt vett. A Tanács most készülő állásfoglalásába beépül majd néhány Balatonnal kapcsolatos
megállapításunk.
2015.09.29 greenfo.hu
http://greenfo.hu/sajtoszoba/sajtotajekoztatok/2015/09/29/a-balaton-es-vizgyujtogazdalkodas
2015.10.01 KeszthelyTV
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/6653/forum-a-balatonrol-/
2015.10.21 greenfo.hu
http://greenfo.hu/sajtoszoba/sajtotajekoztatok/2015/10/21/a-balaton-es-vizgyujtogazdalkodas-2

2015.10.21 Somogyi Hírlap
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kellemes-selymes-balatoni-iszap-mariara-a-nyiltviz-felol-erkezett-635016
2015.10.27 Veszprémi Napló
https://veol.hu/balatonfured/vizeink-vedelmeben-surgeto-feladatok-az-eghajlatvaltozasszoritasaban-1735190
2015.10.28 FüredTV
http://furedtv.hu/?p=videok&anyagid=4235
8. A következő időszakra vonatkozó tervek:
A projekt utolsó négy hónapjának szakmai és szervezési feladatai:
A VGT tervezőknek a szóló, "A balatoni polgárok észrevételei és javaslatai" című anyag összeállítása. Határideje: 2015. december 9.
Részvétel a civil vgt munkacsoport észrevételeinek összeállításában. Határideje: 2015. december
16.
Tájékoztató anyag a levelezőlistára a kormány által elfogadott VGT-2-ben elfogadott, illetve pont
fordítva, elvetett javaslatainkról. Határideje: A kormányhatározat megszületését követő harmadik
hét. (A határozat mellékletként tartalmazza majd a több száz oldalas VGT-2-t.)
NABE munkacsoport értekezlet a projekt értékeléséről és a projektet lezáró tevékenységek ütemezéséről. Határideje: 2016 január vége.
Részvétel az FFB vizes tervekkel foglalkozó ülésén, várhatóan már csak 2016 februárjában kerül
rá sor.
A projekt anyagainak, honlapjának és zárójelentésének véglegesítése. Határideje: 2016 február
vége.

