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AzAz úújj EU EU vvíízpolitikazpolitika: : 
VVíízz KeretirKeretiráányelvnyelv 2000/60 EK2000/60 EK

• Általános cél: a vizek jó állapotának elérése 2015-ig 
(2027-ig) és annak hoszzú távú fenntartása (védelm
és fenntartható használat)

• Térbeliség: A vízgyűjtők határain belül

• A politika megvalósítása ›› stratégia tervezési
folyamat:

– Társadalom bevonása

– Fenntartó és/vagy javító intézkedések egyeztetése

– Periodikus jelentéstételi kötelezettség

• További részletek: www.euvki.hu



MiMiéért rt éérdemes bevonni a rdemes bevonni a 
terveztervezéésbe az sbe az éérintetteket?rintetteket?

A társadalmi bevonás céljai:

• Az érintettek érdekeinek megismerése, 
ütköztetése, összehangolása

• A dialógus eredményeképpen kreatív, 
innovatív megoldások megfontolása

• A döntéshozatal hatékonyabbá, 
átláthatóbbá tétele

• A döntések, tervek minőségének javítása

• Végrehajtható és elfogadott lépések 
kerüljenek bevezetésre



AA VGT VGT ttáársadalmirsadalmi bevonbevonáásasa
20092009--20102010

1. Konzultációs anyagok, ezek írásbeli 
és szóbeli véleményzése a weben 
(lsd. vizeink.hu)

2. Fórumok a tervezési egységeken (42 
alegységi fórum, részvízgyűjtő 4) 

3. Tematikus egyeztetések (25)



Hogyan bonyolHogyan bonyolíítottuk a helyi tottuk a helyi 
ffóórumokat?rumokat?

• Érdekcsoport elemzés (PP és PR Kövizigektől)
• Tervezők részletes megismertetése a társadalom 

bevonása folyamatával és feladataival (PP)

• Fórumok szervezése (PP, Kövizig PR)

• Fórumok lebonyolítása

• Területi tervező: indító prezentációt készít, részt vesz, 
válaszol a felmerülő kérdésekre

• VKI koordinátor: részt vesz, válaszol a felmerülő
kérdésekre

• PP: facilitál, jegyzőkönyvet készít

• Fórumok utómunkálatai: jegyzőkönyv VIZEINK.HU-ra 
feltöltése, átadása a tervezőknek (PP)





TanulsTanulsáágok a jgok a jöövvőőre nre néézvezve

� A VKI kötelező keret ad a vízgyűjtőkre, és az azokon található
ökoszisztémákra vonatkozó védelmi és fejlesztési teendőkre

� A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) kiemelt lehetőséget 
biztosít a tervezési munka kontrolljára és támogatására az erre 
külön előírt társadalmi bevonáson keresztül

� Az egyeztetési folyamatok területi rendszerét szükségszerűen 
egészíti ki a tematikai alapú egyeztetések rendszere (lsd. 
www.vizeink.hu)

� A rendszerdinamikai modellezés eszköztára és meglévő
módszertana kellő keretet biztosíthat a jövőbeni egyeztetésekhez
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