Beszámoló a Nők a Balatonért Egyesület NCTA-2014-10803-E számú pályázata
keretében
2015. november 1. - 2016. február 29. között végzett tevékenységről
1. A projektet érintő tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve a
projekt legutóbbi beszámolója óta.:
A szerződést 2016. március 2-én módosítottuk. A projekt futamideje 2016. április 30-ig tart,
az eredetileg vállalt 2016. március 30. helyett. A tartalmi elemek változása: 1 db új fórum
lesz áprilisban (vállalt számuk 4-ről 5-re nőtt), a tájékoztató füzetek száma 1 (eredetileg 2
volt), facebook oldal nem készül. A tartalmi változásoknak megfelelően kis mértékben
változott néhány feladat pénzügyi támogatása.
A szerződés módosítását a vízgyűjtő-gazdálkodás hivatalos anyagainak késedelmére
tekintettel kértük.
2. A megvalósult tevékenységek bemutatása:
2.1.
Balatonföldvár, 2015. november 1. -- A 4. hírlevél megjelenése.
Budapest, 2015. november 11. -- A vgt-munkacsoport megbeszélése a második tervezetről.
Siófok, 2015. november 25. -- Részvétel a Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
ülésén.
Balatonföldvár, 2015.
meghatározására.

december

10.

--

NABE

javaslat

az

ökológiai

vízigény

Budapest, 2015. december 16. -- A vgt-munkacsoport elküldte az OVF illetékeseinek az
országos terv második vitaanyagáról írt véleményét.
Budapest, 2015. december 18. -- Részvétel az Országos Vízgazdálkodási Tanács ülésén.
Budapest, 2016. január 28. -- A Koordinációs Tanács ülése - Beszámoltunk a VGT-2
"társadalmasításáról" és a Reflex Környezetvédő Egyesülettel közös javaslatot tettünk az
őrségi OT-n vizes szekcióülés tartására.
Balatonarács, 2016. február 11. -- Hiánypótlás a pályázat második részbeszámolójához.
Siófok, 2016. február 12. -- A Balaton Fejlesztési Tanács ülése.
Balatoncsicsó, 2016. február 13. -- NABE küldöttgyűlés.
Balatonarács, 2016. február 26. -- Elkészült a tájékoztató füzet kézirata, melyet
föltöltöttünk a projekthonlapra.
2.2.
2015. november 16-án közzétették az országos VGT-2, és november 20-án a Balaton VGT-2
második tervezetét, ezek a hivatalos ütemtervben nem szerepeltek. Új feladatot jelentett,
hogy december 16-ig lehetett és kellett a többszáz oldalas második tervezeteket
véleményezni.

A VGT-2 december 22-re ígért közzététele a mai napig nem történt meg, ezért az erről
szóló tájékoztatást, és a NABE tevékenységének értékelését még nem tudtuk megvalósítani.
Erre tekintettel kértük a futamidő meghosszabbítását.
3. Az elért eredmények bemutatása:
3.1.
Az eredeti szerződés szerint a projekt tevékenységeit február 29-ig be kellett volna fejezni.
A VGT közzétételének késedelmei miatt a szerződés módosítását kértük az 5. pontban
részletezett ütemterv kényszerű módosításához, mert a 4. feladathoz csak késve, 2015
novemberének végén tudtunk hozzákezdeni, és csak 2016 áprilisában tudjuk befejezni.
Balatoni lakosok és más érdeklődők számára széles körben terjesztettük a VGT-2 új
tervezetéről a beszámolási időszakban hozzáférhető információkat. A rövid határidő
ellenére sikerült az új tervezethez javaslatokat írni azokról a témákról, mellyel a balatoni
polgárok szeretnék kiegészíteni a 2021-ig tartó időszak vízgazdálkodási terveit. Az időszak
hivatalos fórumain szóban és írásban is képviseltük a balatoni polgárok véleményét,
javaslatait.
Tájékoztató füzet készült a Balatonról, beleértve a vízgyűjtő-gazdálkodás átfogó
ismereteit.
3.2. Konkrét indikátorok eddig elért értékei:
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4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében:
4.1.
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.
Főként ökológiai szempontból fontos - esetleg csak hosszabb távon eredményt hozó javaslatokat tettünk. 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.
4.2.
A vízgyűjtő-gazdálkodás fórumai hozzájárultak a NABE ismertségének és elismertségének
növekedéséhez. Számszerűen mutatja ezt a hírlevelünkre menetközben feliratkozók nagy
száma, a kezdeti 300 főről 520-ra növekedett a hírlevél címlistája.

A VGT észrevételezéssel a balatoni települések önkormányzataival és más civil
szervezeteivel meglévő NABE kapcsolatok erősödtek, tervek születtek jövőbeni
együttműködésekre. A beszámolási időszakban több meghívást kaptunk a Balaton
vízügyekkel foglalkozó szervezeteinek rendezvényeire, mint a Balatonnal foglalkozó civilek
képviseletében fellépő szervezet.
A vizes kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek ad hoc munkacsoportot hoztak létre a VGT
észrevételezésének segítésére. A VGT megvalósításának évei alatt (2015-2021) szükséges
civil tevékenységhez hozzájárulnak majd a munkacsoportban kialakult barátságok, és a
szerzett tapasztalatok akkor is, ha formálisan megszűnik a csoport.
5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások, tanulságok:
5.1.
Nem szabad bízni a külső szereplőkre vonatkozó kötelezettségek betartásában, még akkor
se, ha ezeket törvény írja elő, mint a vízgyűjtő-gazdálkodás esetében.
Minden projekt ütemtervét legalább két változatban kell kidolgozni, az A terv arra épül,
hogy a többiek "betartják", a B terv arra, hogy "nem tartják be" ígéreteiket és
kötelezettségeiket.
5.2.
A B tervvel összefüggésben föl kell készülni váratlan, esetleg időigényes feladatokra, mert a
kitűzött célok eléréséhez ezek ugyanúgy szükségesek lehetnek, mint az előre tervezhető
munkák. A váratlan feladat teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit valamilyen módon
bele kell foglalni a projekt szerződésébe is.
7. Nyilvánosság és kommunikáció:
7.1.
A beszámolási időszakban elsősorban a honlap és a hírlevél volt a projekt bemutatásának
eszköze. A hírlevél címlistája 210 NABE tagot és 310 más érdeklődőt (önkormányzatok,
média, civil szervezetek) számlál.
A januári NABE küldöttgyűlés napirendjén szerepelt beszámoló a projektről. A küldöttgyűlés
jegyzőkönyvét minden NABE tag megismerhette.
7.2.
A beszámolási időszakban több meghívást kaptunk a Balaton vízügyekkel foglalkozó
szervezeteinek rendezvényeire, mint a Balatonnal foglalkozó civilek képviseletében fellépő
szervezet. Külön említést érdemel az Országos Vízgazdálkodási Tanács 2015. december 16-i
ülése. Itt a vízügyekért felelős helyettes államtitkár - a tanács elnöke - külön köszönetet
mondott a társadalmasításban kiemelkedő szerepet játszó három civil szervezetnek, ezek:
NABE, Reflex, WWF.
8. A következő időszakra vonatkozó tervek:
8.1.
A projekt utolsó két hónapjának szakmai és szervezési feladatai:

- NABE munkacsoport értekezlet a projekt értékeléséről és a projektet lezáró
tevékenységek ütemezéséről. Határideje: A VGT-2 közzétételét, azaz a kormányhatározat
megjelenését követő hét.
- Tájékoztató anyag összeállítása a levelezőlistára és a projekthonlapra a kormány által
elfogadott VGT-2-ben elfogadott, illetve pont fordítva, elvetett javaslatainkról. Határideje:
A kormányhatározat megszületését követő harmadik hét.
- Tájékoztató fórum a projekt eredményeiről, felhívás további együttműködésre a 2021-ig
tartó ciklusban a Balaton és a VGT-2-be beépült javaslatok érdekében. Határidő: a
kormányhatározat megjelenését követő harmadik vagy negyedik hét.
- A projekt anyagainak, honlapjának és zárójelentésének véglegesítése. Határideje: 2016
április vége.

