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Bevezető, Hoffman Imre, helyettes államtitkár




Szavazás a munkatervről (még egy ülés legyen decemberben, ahol az OVT rábólint a tervre).
Ehhez azt a módosítást javasoltuk, hogy legyen köztes, őszi ülés, ahol a fejlesztés alatt álló
terveket értékeli az OVT, és kértük, hogy legyen aktív, e-mailen zajló egyeztetés az időközben
elérhető dokumentumokról. Ezt a javaslatunkat az elnök elvileg kivitelezhetőnek tartotta, de
a szavazáson a többség elutasította.
A decemberi ülés előtt (valószínűleg novemberben) a tagokat e-mailen megkeresik, és
felkérik véleményformálásra. Közös OVT vélemény kialakítására nem lesz lehetőség, és nincs
szándék az OVT részéről. Megjegyzem, hogy novemberben már zárás alatt lesznek a tervek.
Ebben a hónapban a véleményírásnak már nincs sok értelme.

Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések dokumentum társadalmasítása, Tahy Ágnes, OVF






A vélemények 36%-a nem releváns a VGT2 szempontjából, ezek többségét továbbították a
Kvassay Jenő terv készítőinek. 57%-át elfogadták, 43 %-át elutasították. Az intézkedések
priorizálásánál fontos volt számukra a sok beérkező vélemény.
a javaslatok kb 10%-a arról szólt, hogy nem elég friss az adat, vagy információ, amit a
dokumentumban használnak. A javasolt frissebb dokumentumok nem építhető be a mostani
változatba, mert valóban van frissebb adat, mint amit használtak, de a VGT2 csak olyan
adatot tartalmazhat, amit hiteles forrásból (államigazgatási szervtől) származik. Ezek az
észrevételek nem vesznek el, a későbbi tervezés során fogják használni.
A beérkezett véleményeket táblázatban értékelték, javasoltam, hogy ebben pontosan
nevezzék meg, hogy kinek, vagy mely szervezeteknek a véleményére adják a választ.
Változtassák meg a most szereplő általános "civilek" hozzászóló megjelölést, pontosan
megjelölve, hogy ki küldte az észrevételt. Ezt megígérték.

VGT2 tervezett társadalmi egyeztetése, Jakus-Tóth Erika, OVF




a monitoring program fejlődött az előző ciklusban, és a következő 6 évben is jobb
körülményekre számítanak. KEHOP pénzekből lesz erre fordítható forrás.
felszín alatti vízkivételek értékelésére nagy hangsúlyt fektettek, sok adatot szereztek be
ehhez.
Szó volt a tematikus és területi fórumokról, amikre a vizeink.hu-n teszik fel a meghívókat.
Javasoltam, hogy a területi fórumokra a meghívás legyen minél aktívabb, használják a lehető
legtöbb kommunikációs csatornát. A válaszban elhangzott, hogy a területi fórumokhoz a
vízigeknek hosszú listája van azokról, akiket érdemes meghívni, biztosítottnak látják a
részvételt.



Javasoltam, hogy a vizeink.hu újraindulásáról, a vgt2 véleményezéséről és a fórumokról
legyen sajtóközlemény, vagy sajtótájékoztató, hogy a nyilvánosság a sajtón keresztül
értesüljön a lehetőségről. Erre nem érkezett válasz.

Gazdasági ösztönzők, Rákosi Judit, Öko Rt














Több lépésben zajlik a gazdasági ösztönzők előkészítése, ezek közül az utolsó a jogszabálymódosítások kezdeményezése és hatályba lépése lesz, amit 2016 év közepére tervezik. Olyan
módosításokat és ösztönzőket is terveznek, ami alapján akár egyes gazdák is kötelezhetőek
legyenek terhelés csökkentésére.
lakossági jövedelem és a víziközmű szolgáltatások hányada az elvárható szint fölött van. A
lakosság jövedelméhez képest túl sokat kell hogy költsön a szolgáltatásért, pedig annak
színvonala sokszor elég alacsony. Az ellentmondás feloldásra vár.
a mezőgazdasági szektor 2005 óta nem fizet vízkészlet-járulékot és 2014-től vízszolgáltatási
díjat. A 1308/2015 kormányhatározat hatalmaz fel arra, hogy ez a gyakorlat megváltozzon. A
tervezők célja a teljes költségmegtérülés. Ha ez nem vállalható politikailag, akkor a piacot
legkevésbé torzító intézkedés, ha az infrastruktúra fenntartását vállalja át az állam, és nem a
fogyasztási díjak befizetését. A tényleges vízhasználatért fizetni kell a tulajdonosnak.
Jó lehetőség a vidékfejlesztési programban a vízvédelemre fókuszáló feltételek beépítése.
a vízfolyások menti vízvédelmi zóna, ökológiai fókuszterületek meghatározása lehet még jó
megoldás. És annak bevezetése, hogy aki ezt alkalmazza, az mentességet élvez a diffúz
szennyezés miatti bírság, vagy terhelési díj fizetése alól.
A VKJ a nem korlátos készletek használatát/elosztását szabályozná.
A köz és a magánszemély által fizetendő költségekhez a jogszabályi alap, már a vízgazd tv-ben
van benne: a magánérdeknek szolgáló szolgáltatásért a költséget az érdekelt fizeti. Ahhoz
hogy ezt be lehessen tartani pontos nyilvántartás és szabályozás szükséges. Pontosan
nevesíteni kell azokat, amik önálló érdeket biztosító szolgáltatások, elsősorban a vízelvezető,
vízpótló rendszerek esetében. Ennek alapja, hogy jó monitoring és informatikai rendszert kell
kiépíteni.
Rákérdeztem arra, hogy a vidékfejlesztési programban benne maradtak-e azok a kötelező
érvényű szabályozók, amikre az előadás utalt. Van-e finanszírozási háttér a VP-ben, vagy más
programban ezek megvalósítására. Válasz a VP-ről, MEH: a vidékfejlesztési program célja a
magyar gazdák versenyképességének növelése. Önkéntes intézkedések beépítéséről lehet
szó, kötelező intézkedésre nem lát lehetőséget, főleg, ha az bármilyen formában hátrányba
hozza a magyar gazdákat a versenytársakhoz képest. Olyan kiadás, ami új terhet ró rájuk, az
számukra nem elfogadható. Szerinte az AKG-be építhető programelemek adnak erre
lehetőséget. Megjegyzésem a memóhoz, hogy a MEH képviselője nem értette meg hogy itt
az ex-ante kötelezettségek finanszírozási oldaláról van szó. Az ex-ante feltételt a vgt2-ben be
kell tartani, erre készülnek intézkedési tervek, akkor járunk jól, ha ezek finanszírozását
biztosítjuk, ezzel a jó versenyhelyzet is fenntartható.

Árvízi Kockázatkezelési tervezés, Illés Lajos, Víziterv-Environ kft, ÁKK2 konzorcium vezetője





A feldolgozottság 98%-os, folyamatosan adják át a vízigeknek az anyagokat véleményezésre.
A tervezett intézkedések kidolgozása és hatáselemzése elkezdődött.
A vízügy.hu honlapra a közeljövőben / néhány napon belül feltöltik az anyagokat, most
egyeztetnek erről a megbízóval. Pontos dátumot nem mondtak.

Kvassay Jenő terv, Láng István, OVF









Ez a Nemzeti Vízstratégia, összevonja az árvíz, vízgyűjtő gazdálkodás, az aszály és öntözés
stratégiát, és más területi és szakmai stratégiákat.
’teret a folyónak’ –erről szól a nagyvízi mederkezelési terv
a három pillér: finanszírozás-fenntarthatóság-biztonság
társadalmi és gazdaságfejlődéi szcenárióat, klímaváltozás szcenáriókat figyelembe vesznek
nagyobb átjárhatóságra van igény a szektorok között. Ennek alapfeltételeit akarják
megteremteni. A jelenlegi rendszer nem tudja ezt kezelni, ezért a szektorok közötti
együttműködés nem jó.
A KJ tervet augusztus végére szeretnék véleményeztetni. Ez is a vizugy.hu honlapon lesz
elérhető
Megjegyzés a memóhoz: arról nem hangzott el információ, hogy a Kvassay Jenő terven ki
dolgozik és a tervezés közben milyen szektorokkal egyeztetik. Viszont más forrásból tudom,
hogy az OVF tudományos testülete készíti ezt, aminek vezetője Váradi József, és olyan
tagokból áll, akiktől aktív korukban nagyon távol állt minden vízszabályozás helyességét
megkérdőjelező szemlélet.

Gruber Tamás, WWF, delegált
Kiss József, Holocén, delegált
Hajóssy Adrienne, Nabe, állandó meghívott

