Beszámoló a Nők a Balatonért Egyesület NCTA-2014-10803-E számú pályázata keretében
2016. március 1. - 2016. április 30. között végzett tevékenységről

1. A projektet érintő tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve a projekt
legutóbbi beszámolója óta:
Nem volt módosítás.
2. A megvalósult tevékenységek bemutatása:
2.1.
2016-03-18 - Hírlevél közzététele.
2016-03-23 - Részvétel az NCTA regionális találkozóján.
2016-04-14 - Részvétel a Reflex "Csak tiszta forrásból" projektjének székesfehérvári konferenciáján.
2016-04-19 - A NABE ötödik VGT fóruma Fonyódon.
2016-04-29 - Szekcióülés és OT állásfoglalás kidolgozása a környezetvédők őriszentpéteri országos
találkozóján.
2.2
A módosított ütemtervet tartottuk, kivéve az utolsó hírlevél megjelentetését. Erre majd a VGT-2
nyilvánosságra hozatala után kerül sor.
2.3.
A mellékleteket a projekt honlapjára (http://balaton.kornyezetvedok.hu) töltöttük föl.
3. Az elért eredmények bemutatása:
3.1.
Az eredeti tervben - beleértve a módosítását is - kitűzött célokat lényegében megvalósítottuk. A
NABE igazi watchdog szerepet töltött be a második balatoni vízgyűjtő-gazdálkodási terv
kidolgozásában.
Minőségi szempontból szakmai eredmény, hogy javaslataink beépültek a tervekbe. Eredmény, hogy
a NABE a térség hivatalos vízügyi és környezetvédelmi szervei számára a VGT-2 végrehajtásához
elfogadott civil szereplővé vált.
A vállalt akciókat és programokat (fórumok, jeles napok) hiánytalanul végrehajtottuk, és a vállalt
dokumentumok (füzet, hírlevél, honlap, szóróanyagok) is majdnem mind elkészültek. Még hátravan
a honlap véglegesítése, illetve az utolsó hírlevél összeállítása és szétküldése.
3.2.
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A VGT-2 készítéséért felelős Országos Vízügyi Főigazgatóság szinte egyetlen határidőt se tartott be a
tervezés során, ez megnehezítette a projekt végrehajtását. Az utolsó "határidő-csúszást" a VGT-2
végleges anyagának közzététele jelenti. Bár ennek (kormányrendeletben rögzített) határideje 2015.
december 22. volt, az anyagot a jelen beszámoló írásáig nem hozták nyilvánosságra. Csak a VGT-2
összefoglalója készült el, ezt 2016. március 31-én határozatban fogadta el a kormány. Projektünk
értékelését részben erre, részben a tervezőktől kapott szóbeli információkra alapítottuk. A
közzétételt követően az értékelést ki fogjuk egészíteni, és a honlapon mutatjuk majd be.
3.4.
A mellékleteket a projekt honlapjára (http://balaton.kornyezetvedok.hu) töltöttük föl.
3.2. Konkrét indikátorok eddig elért értékei:
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.
4.3.
A mellékleteket a projekt honlapjára (http://balaton.kornyezetvedok.hu) töltöttük föl.
5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások, tanulságok:
5.1.
Jogszabályokkal körbebástyázott tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén is készülni kell
"csúszásokra". Kormányzati külső szereplők esetén se szabad bízni kötelezettségeik 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 (kellett volna)
foglalni a projekt szerződésébe is.
7. Nyilvánosság és kommunikáció:
7.1.
A beszámolási időszakban egy fórumot tartottunk, a helyi média (a TV-k és a nyomtatott sajtó)
híreiből értesülhettek róla a Balaton térségében élők. A nézők vagy olvasók számának még nagy
bizonytalanságú becslésére se vállalkozhatunk. Mivel a NABE jelezte elsőként a jelenlegi legnagyobb
érdeklődést kiváltó problémát, az iszaposodást, és a fórumokon, kiadványokban folyamatosan
foglalkoztunk vele, ezért remélhető, hogy elegendő figyelem esett ránk.
A környezetvédők idei, őriszentpéteri országos találkozóján 600 fő vett részt, itt a Vizeink
szekcióban foglalkoztunk a VGT-2-vel, a szekció által előterjesztett állásfoglalást ellenszavazat
nélkül fogadta el az OT.
Az Országos Vízgazdálkodási Tanács VGT-2-t a kormány elé terjesztő ülésén külön kiemelték három
civil szervezet (NABE, REFLEX, WWF) tevékenységét, mint a társadalmasítás fő letéteményeseit.
7.3.
A NABE médiamegjelenéseit a projekthonlapon külön oldalra gyűjtöttük össze.
9. A projekt során megvalósult események összegzése:
9.1.
2015-02-18 Civil vgt-munkacsoport alakuló ülés -- tagjai: Reflex, WWF, NABE, BITE, Magosfa, Dráva
Szövetség, Holocén, E-misszió.
2015-03-02 NABE munkacsoport megalakulás -- tagjai: Szauer Rózsa, Pálfi Ferencné, Piliszky Zsuzsa,
Hajósy Adrienne.
2015-03-22 A Víz világnapja -- 20 rendezvény a Balaton körül.
2015-04-25 OT szekció -- OT állásfoglalás a vízgyűjtő-gazdálkodás civil teendőiről.
2015-08-24 -- A NABE első hírlevele a VGT-2-ről.
2015-09-21 -- Elkészült a NABE konferencia résztvevőknek számára a dosszié, és a széles körben
terjesztendő NABE-VGT matrica.
2015-09-22 -- Az első NABE fórum, Fonyód
2015-09-29 -- A második NABE fórum, Gyenesdiás
2015-10-21 -- A harmadik NABE fórum, Zamárdi
2015-10-26 -- A negyedik NABE fórum, Balatonarács
2015-11-25 -- Részvétel a Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács siófoki ülésén, a Tanács
elfogadásra ajánlott az OVF-nek a NABE javaslatokat.
2015-12-16 -- A vgt-munkacsoport elküldte az OVF illetékeseinek az országos terv második
vitaanyagáról írt véleményét.
2015-12-18 -- Részvétel az Országos Vízgazdálkodási Tanács ülésén, a tanács elfogadásra javasolt az
OVF-nek civil (köztük NABE) javaslatokat.
2016-02-13 -- NABE küldöttgyűlés, Balatoncsicsó.

2016-04-19 - A NABE ötödik VGT fóruma Fonyódon.
2016-04-29 - Szekcióülés és OT állásfoglalás kidolgozása a környezetvédők őriszentpéteri országos
találkozóján.
9.2.
A legfőbb eltérés a fórumok (a projekt legfontosabb akciói) tartalmi kérdéseiben jelentkezett. A
VGT tervezetek több hónapos késedelme miatt nem volt lehetőség ezeket bemutató anyagokra
építeni. A nyárról az őszi hónapokra áttervezett fórumokra (a néhány nap alatt áttekintett többszáz
oldalas tervezetek áttekintése alapján) az egyesület szakértő tagjai írtak javaslatokat, ezeket
tárgyaltuk meg a fórumokon.
10. A projekt indikátorai és számszerűsíthető eredményei:
10.1.
Az indikátorok táblázatát az indikatorok_nabe_2016-04-30.doc fájl tartalmazza.
10.2.
- 3 leporelló (1000 + 500 + 500 példány)
- Tájékoztató füzet (150 példány)
- 5 fórum, átlagosan 30 résztvevővel
- 5 hírlevél 200-ról 500-ra emelkedő olvasói létszámmal
11. A projekt értékelése:
11.1
A projekt végrehajtása során több alkalommal készítettünk írásos javaslatokat, melyek a VGT
hivatalos honlapjára is fölkerültek. Javaslatainkat egy kivételével mind figyelembe vették. A
kivétel: A Balaton 2003-ban félbehagyott ökológiai célú kotrásának a folytatása. A javaslat ellen
nem szakmai, hanem pénzügyi érvek szólnak.
A projekt végrehajtása tekintetében nemigen lehetne másképp eljárni, mint ahogyan történt.
"Másképp" főként a projekt tervezése során járnánk el. Körültekintőbben és alternatívákban
gondolkozva fogalmaznánk meg a feladatokat, hogy a projekt-eredmények sikerélményt
jelentsenek, nem pedig - a külső partnerek késedelmei miatt - az állandó kapkodás érzetét.
11.2
A NABE ismertsége és tekintélye megerősödött. Egyesületünk sokszínű tevékenységei között a
projekt előtti korszakban kevés volt a "harcos" környezetvédelmi jellegű fellépés, a projekt
megerősítette "a NABE környezetvédő szervezet" minősítést.
12. A projekt hatása:
12.1.
A projekt fő célkitűzését elértük, mert a legfontosabb civil javaslatok beépültek a tervekbe. A
hatásként azt reméljük, hogy a helyi közösségek bátrabban képviselik érdekeiket, kiállnak majd a
vízügyi beruházások ellen vagy pont fordítva, mellett. Ismertségünk növekedése miatt azt is
reméljük, hogy keresni fogják velünk a kapcsolatot a civil érdekek képviseletéhez.
Ezen a nyáron két eset is növelheti (vagy csökkentheti) a reményeinket: a balatonmáriai iszapprobléma, és a Sió-zsilip áthelyezésének kérdése.
12.2.

A http://balaton.kornyezetvedok.hu honlapon a projekt összes eredménye megtalálható. A honlap
időről időre frissülni fog az új történések dokumentumaival. Ezekre a projekt keretében készült
levelezőlistán hívjuk majd föl a figyelmet.
13. A projekt hatása a horizontális témák tükrében:
A projekt egésze a környezeti, társadalmi fenntarthatóság érdekében folyt. Célja, hogy vízügyi
tervekbe beépüljenek környezetvédelmi szempontok, továbbá hogy a helyi közösség számára fontos
kisléptékű beruházásokra is irányuljon figyelem.
A nemek közti egyenlőség kérdésköre nem lehet része egy vízügyi tárgykörű projektnek. Azonban a
NABE tevékenysége folytonosan a nők társadalmi feladatokban egyenjogú munkatársként történő
elismertetésére irányul, akár akarjuk, akár nem. Egy-egy hivatali vagy önkéntes testületben
(például a környezetvédelmi és vízügyi tanácsokban) szinte csak azért nem nulla a nők százalékos
aránya, mert van egy NABE küldött tagja.
A projekt növelte a balatoni térségben (mind a hivatali szerveknél, mind a médiánál) a NABE
prezstizsét, ez kis lépés a nemek közti egyenlőség - ugyan csak távoli jövőben várható) egyenlősége
felé.
14. A projekt szakmai folytatása:
A NABE alaptevékenységként folytatja a projekttel megalapozott munkát. A cél a VGT-2
megvalósításának folyamatában a Balaton és természeti értékeinek védelme. A helyi közösségek
tevékenységét segítve, ügyfélként kapcsolódunk be egyes vízgazdálkodási beruházások terveibe. A
munkát segíteni fogja, hogy az esetek nagy részében támaszkodhatunk a VGT-2 terveihez a projekt
keretében készült észrevételeinkre, javaslatainkra.
A http://balaton.kornyezetedok.hu honlapot információs bázisnak tekintve, hozzuk nyilvánosságra a
problémákat, a megoldási javaslatokat, és az eredményeket.
Megmarad a hírlevél is (500 címzett), időről időre beszámolunk a történésekről, és felhívjuk a
figyelmet a honlapon található anyagokra.
15. A projekt rövid összefoglalása magyarul:
2015-ben készült Magyarország második vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT-2), a Víz keretirányelv
előírásai szerint. Az irányelv kimondja, hogy "az irányelv sikere a közösségi, a tagállami és a helyi
szintű szoros együttműködéstől, valamint legalább ennyire az információktól, a konzultációktól és a
nyilvánosság - ide értve a vízhasználókat is - bevonásától függ."
A projekt célja az volt, hogy a Balaton térségében élők javaslatai, véleménye beépülhessenek a
VGT-2-be, valamint annak segítése, hogy a 2016-2021 időszakban a Balaton térségében az itt élők
egyetértésével valósuljanak meg a vízügyi beruházások. A cél elérése a NABE szerepet vállalt a Víz
keretirányelv szerinti civil véleményezési folyamatban. Fórumok szervezésével - beleértve az
előkészítésüket szolgáló információ-átadási feladatokat - folyt az észrevételek és javaslatok
gyűjtése. Ezeket a NABE a hivatalos VGT fórumokon írásban és szóban képviselte, szorgalmazta
beépülésüket a tervekbe.
A projekt végrehajtása során együttműködések épültek ki balatoni civil szervezetekkel,
önkormányzatokkal és vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi intézményekkel.
A projekt keretében készült honlap (http://balaton.kornyezetvedok.hu) 2021-ig folyamatosan
fejlődni fog, ezzel is hozzájárulva a projekt befejezése utáni időszak nehéz feladatára: Őrködni kell
a VGT-2 tervezésében elért civil eredmények megmaradásán. Csak az érintettek egyetértésével
valósulhasson meg vízügyi beruházás a Balaton térségében.
16. A projekt rövid összefoglalása angolul:

Promotion of profiting of civil possibilities provided in the European Union water framework
directive in the second river basin management plan made in 2015.
The website (http://balaton.kornyezetvedok.hu) created in the confines of the project will be
developping constantly till 2021, it will follow up the realization of the civil propositions.
The objective of the plan was to integrate the propositions and opinion of the residents in the Lake
Balaton region into the river basin management plans.
The propositions of the local residents appear in the river basin management plans determining the
near future of the Lake Balaton.
The social connections evolved during the project will support the difficult task after finishing the
project.
The civil capacity of proving their interests of those who live in the region (the most important
target group) has increased.
The Association of Women contributed to the longterm protection of the Lake Balaton and its
natural values.

