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A Nők a Balatonért Egyesület javaslatai a VGT-2 ütemtervéhez
I.
A társadalom-bevonás sratégiájának átdolgozása
A VGT-2 ütemtervében a társadalom bevonásának stratégiája megegyezik a VGT-1-ben közzétett
stratégiával:
Idézet a VGT-2 ütemterv 11. oldaláról: "A NeKI a VGT felülvizsgálata során a módszertant előkészítő
"VKI II. projekt" keretében kidolgozott társadalom bevonási stratégiát fogja alkalmazni, ami a
www2.vizeink.hu honlapon olvasható."
A VKI II. projekt keretében (2006-ban) készült stratégiával több ponton nem értettünk egyet már a
VGT-1 társadalom-bevonási folyamatában sem. A legfontosabb civil javaslatot a VGT-1 készítésénél
figyelembe is vették: Nem az ún. konzultációs anyagokhoz, hanem a VGT-1 dokumentumaihoz
fűzhettünk észrevételeket. Ennek a VGT-2-nél is így kellene maradnia.
A civil stratégiaként mellékelt dokumentum nemcsak tartalmi, hanem formai szempontból is
átdolgozást igényel. A teljesség igénye nélkül, néhány szempont.
- A VGT-1-től eltérően nem 47 db, hanem csak 1 db terv készül.
- A dokumentumban szereplő intézmények köre alapvetően megváltozott, például már nincs
KVVM, továbbá a többi szereplő intézményt is átszervezték, a hatáskörök és az intézmények
elnevezése is változott.
II.
Betartható ütemezés
A VGT-2-ben szereplő ütemezés időpontjai mások, mint a jelenlegi folyamaté.
Az anyagban szereplő határidők (14. oldal):
2012. december 22. - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja
(ez a vitaanyag)
2013. I.-II. félév - A vízgyűjtő-gazdálkodási terv ütemtervének és munkaprogramjának társadalmi
vitája
2013. II. félév - A társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a vízgyűjtő-gazdálkodási 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
Megértjük a nehézségeket, ezért nem is kifogásoljuk, hogy az ütemterv több mint fél évvel a kitűzött
időpont után került nyilvánosságra (2012 decembere helyett 2013 júliusában). Kérjük viszont, hogy a
többi időpontot is ehhez igazítsák, és az új időpontokat egy függelékben tegyék közzé.

III.
A VGT dokumentumok egyértelmű archiválása
Az anyagok státusával és közzétételével kapcsolatban megismételjük a VGT-1-gyel kapcsolatos
kérésünket. Minden dokumentumnak legyen szerzője vagy összeállítója (lehet intézmény is), dátuma,
és szerepeljen a címben az is, hogy az anyag végleges változata elkerül-e Brüsszelbe vagy se.
*
Javaslataink összefoglalóan:
I. A VGT-2-höz a VGT-1 társadalom-bevonás stratégia átdolgozása a VGT-1 tapasztalatai alapján.
II. A valós határidők függelékének mellékelése.
III. A dokumentumok szerzőinek és dátumának közlése.
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ELFOGADÁS - ELUTASÍTÁS
I. Nem fogadták el.
Megjegyzés: Új stratégia ugyan nem készült, de a társadalmasítás folyamatában javaslatunk
számos eleme megvalósult, így például az észrevételezés a tervezetekről (és nem azok
kivonatairól) folyt.
II. Nem fogadták el.
Megjegyzés: A határidő-problémák, és ezzel összefüggésben a tervezetek megkétszerezése
jelentette a társadalmasítás civil résztvevői számára a legnagyobb problémát. Az anyagok
közzétételének jogszabály szerint tervezett és valós időpontjai:

III. Elfogadták.

