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Vissza kell hozni a középpontba a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés fogalmat, mert a vízkészletgazdálkodásra próbálják leegyszerűsíteni a témakört és a vállalásokat.
Ezt tükrözi az OVF honlapja. A vizugy.hu honlap a fő vízügyi honlap, a legtöbb elérhető anyag
itt van. Van rajta vízgyűjtő-gazdálkodás link is. Innen navigálva az ovf.hu-ra, nem találunk
vízgyűjtő-gazdálkodás linket, csak vízkészlet-gazdálkodást, ennek része a vízgyűjtőgazdálkodás. Figyelni kell arra, nehogy így maradjon a nevezéktan. (Azóta frissült a vizeink.hu
oldal is, de a tartalma még hiányos.)
Adrienne gyűjti és dokumentálja a közzétett anyagokat, tanácsülés memókat, napirendeket,
meghívókat, stb. Aki ilyet kap, az küldje el neki. Átmenetileg a
http://www.hajosy.hu/vizugy/vt_index.htm link alatt látszik ami megvan.
annak érdekében, hogy a javaslataink célba érjenek, próbáljunk befolyásos embereket a mi
oldalunkra állítani azokban a szektorokban, ahol eddig nem próbálkoztunk:
katasztrófavédelem, agrárium, egyebek. Ha valakinek van személyes ismeretsége, vagy
ötlete, hogy kit lehet megkeresni, az szóljon;
továbbra is fennáll az a kép az emberekben, hogy civil = nem ért hozzá. Emiatt jó, hogy vgt
munkacsoport néven küldjük a véleményünket. Így komolyabban vesznek bennünket. A
közös anyagokat ezután is VGT munkacsoportként kommunikáljuk;
válasszuk azt a taktikát, hogy rávezetjük őket arra a megoldásra, amit mi javaslunk. Tűnjön
úgy, hogy ők találják ki ezeket. Ez azért jó, mert csökkenti annak veszélyét, hogy csak azért
nem fogadják el az ötletet, mert civilek javaslata.
derítsük ki, hogy ki VGT főoszt. vezető az OVF-ben.
osszuk be, hogy melyik tematikus fórumra ki megy el. Ne maradjunk le egyetlen fontos
fórumról sem. A fórumok előzetes listáját az időpontokkal együtt megkaptuk az OVF-től, ezt
Klári már továbbította, de az időpontok még változhatnak.
3 szinten tudunk véleményeket formálni: települési szint, régiós vagy alegységi szint és a
részvízgy. vagy országos szint – minden szinten más hozzáállással / fogadókészséggel
találkozunk, ezért más hangvétellel kell kommunikálni velük.
gyakoribb egyeztetésre lehet hogy szükség lesz a közeljövőben. Erre Reflexnek adott be
pályázatot, és ha nyer, akkor lesz forrása a költségek fedezésére.
Széchenyi 2020-ról szóló listára iratkozzunk fel, kiírt pályázatokat véleményezzük. A
http://www.palyazat.gov.hu oldalon a kulcs jelére kattintva lehet regisztrálni.
Alegységi szinten készülő Tisza anyagok, Balaton részvízgy anyag színvonala nagyon gyenge
volt.
A VGT-ket véleményezők listája, javaslat:
Országos – erről készülni kell közös értékelésnek. A vázlatot WWF megírja.
Duna részvízgy.: WWF, Reflex, Magosfa
Duna alegységiek: Reflex (1.1 – 1.5), Magosfa (Ipoly, Közép-Duna), Hajósy A (Szigetköz),
Kalocsa Béla (Alsó Dunaiak)






Dráva: WWF, Dráva Szövetség
Dráva alegységek: WWF, Dráva Szövetség
Tisza: Szövet, WWF, Holocén, E-misszió
Balaton: Hajósy A.

