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Megállapodtunk arról, hogy a Jelentős Vízgazdálkodási Problémák dokumentumokhoz
készítünk közös civil véleményeket. Ezeket együtt küldjük el az illetékes Vizigeknek, és az
OVF-ben a megfelelő főosztálynak. A közös véleményekben a legfontosabb észrevételeinket
gyűjtjük össze. A közös civil véleményhez az első javaslatok március 2-ig készülnek. minden
részvízgyűjtő. és alegységi tervhez használható lesz alapanyagként, és kiindulópont legyen a
közös vélemény összeállításához.
Ajánlott, hogy a közös vélemény mellett a szervezetek önálló, részletesebb észrevételeket is
készítsenek az őket illető JVP-kről.
A részvízgyűjtő és alegységi JVP-k között a beosztás a munkacsoportban:
o Hajósy Adrienne: Balatoniak, Szigetköz;
o Lajtmann Józsi: 1.1-1.5 ig szóló alegységek és besegít a Duna részvízgy.-höz;
o Magosfa: Ipoly, Közép-Duna;
o GT: Duna, Dráva, Tisza részvízgy, (ehhez segítséget ad Lajtmann J, Kalocsa B., Toldi
M., Balogh P., CSeló); Mura alegység, Dráva menti alegységek;
o Kalocsa B. – Alsó-Dunaiak;
o Kiss Józsi: Sajó, Bódva Hernád.
A véleményeket egymásnak elküldjük március 10-ig és véglegesítjük, és elküldjük a
Vizigeknek március 17-ig. Közben zajlik majd az egyeztetés köztünk, hogy ki melyik JVP
készítőivel szeretne találkozni, és ehhez kezdjük az időpont egyeztetéseket. A hatékony az
lenne, ha a közös vélemény beküldése után max 2-3 nappal elküldenénk a kérelmet a
személyes találkozókra.
AZ OT-n szekciót hirdetünk erről a témáról. A témajavaslat összeállítását Lajtmann Józsi és
Adrienne intézi a szervezők felé
Mindenki átgondolja, hogy kiket tud még aktivizálni a JVP-k értékeléséhez, és erről értesíti is
őket.
Adrienne feltöltött minden VGT 2 témakörhöz tartozó dokumentumot a vgt.
kornyezetvedok.hu oldalra. (Bal menüsor VGT2 blokk, jelentős kérdések vitaanyagai). Ezt
érdemes megnézni a véleményezéshez, mert itt az alegységekre vonatkozó korábbi anyagok
is elérhetők.
Javaslatként hangzott el, hogy mindenki, aki tagja valamilyen területi, részvízgyűjtő
tanácsnak, vagy bizottságnak, az vegyen részt az üléseken. További javaslat, hogy az OVF által
tartott konferenciasorozatra (ahová eddig következetesen nem hívtak meg civileket)
próbáljunk meghívót kérni. Ehhez vegye fel mindenki a kapcsolatot a területén dolgozó
vízügynél valamilyen ismerősével, és jelezze, hogy igényt tart a meghívásra. A konferenciasorozat várható állomásai: Miskolc, Budapest, Dunaújváros, Győr, Szombathely.

Az egyeztetés résztvevői: Gruber Tamás, Hajósy Adrienne, Juhász Lilla Adrienne, Kalocsa Béla, Kerpely
Klára, Kiss József, Lajtmann József, Nagy Péter.

