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A tanács 39 tagjából megjelent 26 taggal határozatképes.
dr. Hoffmann Imre úr az OVT elnöke, a Közfoglalkoztatásért és Vízügyért felelős helyettes
államtitkár köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy az ülésnek kiemelt aktualitást
ad, hogy az első vízgyűjtő‐gazdálkodási terv felülvizsgálata, vagyis a VGT2 elkészítése az
utolsó szakaszba lépett. Elkészültek az első vízgazdálkodási terv felülvizsgálatának
dokumentumai, azaz a második vízgyűjtő‐gazdálkodási terv tervezete, amelyet az Országos
Vízügyi főigazgatóság külső tervezők bevonásával állított össze. A dokumentumokat a
vizeink.hu honlapról lehet letölteni, és azon keresztül is lehet véleményezni. A társadalmi
vitára bocsátott dokumentumok országos szinten és területi bontásban érhetőek el. A
vízgyűjtő‐gazdálkodási tervezés folyamatában a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (JVK)
társadalmi egyeztetésre történő megjelenítése, azaz a vizeket érő jelentős terhelések
számbavétele a tervezés egyik lépcsője. A JVK‐k ismeretében lehet a szükséges
intézkedéseket tervezni a VGT készítése során. Ezek a dokumentumok szintén elérhetőek a
honlapon. A VGT tervezésével párhuzamosan és összehangoltan fut az első Árvízkockázat
Kezelési Terv (továbbiakban: ÁKK Terv) elkészítése is, amelynek véleményezése szintén a
Tanács feladatai közé tartozik.
Felkérte Illés Dorottyát az OVT titkárát a jegyzőkönyv elkészítésére.
dr. Hoffmann Imre elnök úr ismertette a napirendet, majd lehetőséget adott a Tanács
tagjainak, hozzászólásra Módosítási javaslat nem volt. A Tanács a napirendet ellenvetés és
tartózkodás nélkül, egyhangúan, 26 igen szavazattal elfogadta.
Ezt követően dr. Hoffmann Imre elnök úr ismertette az OVT 2015. évi munkatervét, majd
lehetőséget adott a Tanács tagjainak, hozzászólásra.
Gruber Tamás úr, a WWF Magyarország vizesélőhely‐védelmi programvezetője jelezte,
hogy mivel nagy horderejű témák tervezése zajlik jelenleg, ezért szükségesnek tartaná, hogy
a 2015. évben az OVT kettő helyett, három alkalommal ülésezzen. Felhívta a figyelmet az
ülések közti kommunikáció fontosságára.
dr. Hoffmann Imre elnök úr elmondta, hogy a decemberi OVT ülést megelőzően, november
környékén, valamennyi tagot írásban meg fog keresni, hogy véleményüket kikérje a VGT2 és

az ÁKK Terv kapcsán. Ezeket a véleményeket beépítik a tervekbe, valamint a decemberi OVT
ülésén bemutatásra kerülnek. A VGT2 fórumai pedig a közbenső információáramlásra is
lehetőséget teremtenek.
dr. Hoffmann Imre elnök úr szavazásra bocsátotta az évi 3 ülésre vonatkozó felvetést. A
Tanács a javaslatot 2 igen, 7 nem szavazat és 17 tartózkodás mellett elutasította.
Végül a Tanács az előzetesen bemutatott munkatervet 24 igen szavazattal elfogadta.
dr. Hoffmann Imre elnök úr a programnak megfelelően felkérte Tahy Ágnes asszonyt az
Országos Vízügyi főigazgatóság részéről „A részvízgyűjtő szintű jelentős vízgazdálkodási
kérdésekről (JVK) szóló dokumentumokra érkezett vélemények és válaszok ismertetése és
azok figyelembe vétele VGT2 tervezési folyamatában” című előadásának megtartására.
dr. Hoffmann Imre elnök úr a szakmai előadást követően lehetőséget adott a Tanács
tagjainak, hogy az elhangzott előadással kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel.
Gruber Tamás úr elmondta, hogy a beérkezett vélemények táblázatos formában történő
feldolgozását jó, hatékony és áttekinthető módszernek tartja. Jelezte, hogy a táblázatban
több helyen a vélemény beküldőjénél csak az van feltüntetve, hogy civil szervezet és kéri,
hogy ezek a civil szervezetek konkrétan nevesítve legyenek.
Tahy Ágnes asszony válaszában jelezte, hogy a kérésnek megfelelően javítani fogják a
táblázatot.
dr. Hoffmann Imre elnök úr felkérte Jakus‐Tóth erikát az Országos Vízügyi főigazgatóság
főosztályvezetőjét „A második Vízgyűjtő‐gazdálkodási Terv tervezetének ismertetése,
tervezett társadalmi egyeztetések” című előadásának megtartására.
Kiss József úr, a HOLOCÉN természetvédelmi egyesület elnöke a társadalmi egyeztetéssel és
a fórumokkal kapcsolatban jelezte, hogy véleménye szerint ezek akkor lesznek sikeresek, ha
mielőbb kikerül a honlapra minden szükséges anyag, valamint a fórumok pontos helye és
időpontja. Az intézkedési programokat is várja.
Jakus‐Tóth Erika főosztályvezető asszony válaszában elmondta, hogy a tematikus
fórumokon túl 12 területi fórum lesz, a 12 Vízügyi Igazgatóság területén. Jelenleg várják az
igazgatóságok javaslatát a helyszínekre vonatkozóan. A fórumokon az igazgatóság működési
területére jelentkező problémakörök és tervezési vitaanyagok kerülnek megvitatásra. A
fórumok végleges ütemterve körülbelül egy héten belül elérhető lesz a honlapon. A fórumok
július közepétől augusztus közepéig tartanak.

Gruber Tamás úr javasolta, hogy a szóbeli és a fórumos hozzászólásokon kívül, az írásos
véleménynyilvánítás lehetőségét is fontos lenne hangsúlyozni. elmondta, hogy ugyan a
tematikus és a területi fórumon más‐más a megszólítottak köre, de szorgalmazná, hogy a
közvetlen meghívókon kívül a sajtón keresztül is kapjanak reklámot a fórumok, hogy minél
szélesebb körhöz eljuthasson azok híre.
Jakus‐Tóth Erika főosztályvezető asszony válaszában elmondta, hogy a vizeink.hu honlap
interaktív, ezért írásos vélemények beküldésére alkalmas.
dr. Hoffmann Imre elnök úr felkérte Rákosi Juditot az ÖKO Zrt. szakértőjét, VGT tervezőt „A
vízhasználatok gazdasági elemzésének eredményei, javasolt intézkedések” című előadásának
megtartására.
Winkler Tamás úr, a MaVíz elnöke hozzászólásában üdvözölte, hogy az anyagban megjelent
a víziközmű szolgáltatás két legnagyobb problémája, a működési költségeket és
ráfordításokat nem fedező bevételek, azaz a fedezethiány, valamint az elmaradt
rekonstrukciók (hálózati rekonstrukciók). A víztisztítóknál és a szennyvíztisztítóknál az utóbbi
évek KEOP beruházásainak, illetve az áthúzódó KEOP beruházásoknak köszönhetően a
létesítmények egy része fiatalodott, de ezzel egyidőben is öregedett a hálózat. Jelenleg a
víziközmű ágazat azért küzd, hogy egy elöregedő hálózaton, az exponenciálisan növekedő
költségeket leszorítsa. A költség növekedés ütemét próbálják mérsékelni. Ökológiai
értelemben azt kell mondani, hogy a hálózati vízveszteség vízpazarlás, az infiltráció miatt
megnövekvő energia igény pedig energiapazarlás. szintén üdvözölte, hogy az anyag
tartalmazza a rekonstrukciós finanszírozási stratégia kialakítására vonatkozó javaslatot.
dr. Hoffmann Imre elnök úr megköszönte a hozzászólást és elmondta, hogy a vízszektorra
vonatkozó átfogó gazdasági elemzést tartalmaz a bemutatott anyag, ami vélhetően számos
vitát, észrevételt fog generálni és egyúttal megoldási kulcsokat is fog adni.
Gruber Tamás úr elmondta, hogy az ösztönzők és gazdasági szabályozók nagyon jó rendszert
mutatnak, egyedül a finanszírozási háttér problémájára kívánt rámutatni. Kérdése arra
vonatkozott, hogy gazdálkodók esetében a más tájhasználatra, gazdálkodásra való átállás
finanszírozása, milyen módon oldható meg. További kérése volt, hogy milyen pénzügyi
konstrukciók állnak a következő 6 évben a gazdálkodók részére, ennek a programnak a
végrehajtására, illetve hogy ezeknek a kötelező érvényű intézkedéseknek a finanszírozása
beépíthető‐e még a vidékfejlesztési Operatív Programba.
Dr. Mezei Dávid úr, a Miniszterelnökség Agrár‐vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkára elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Program elsődleges célkitűzése a
magyar mezőgazdaság versenyképességének a növelése. Kizárólag olyan intézkedéseket
fognak támogatni, amik hozzájárulnak az ágazat sikeréhez. Az agrár‐környezetgazdálkodási

programon belül találhatunk a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó intézkedéseket, és itt
elsősorban az önkéntességre helyezték a hangsúlyt. Az önkéntes intézkedéseket tartja a
leghatékonyabb módszerének ahhoz, hogy a gazdákat is érdekelté tudják tenni és a
versenyképességüket is fenn tudják tartani. Semmilyen új kötelező, a gazdák számára
költséget jelentő vagy versenyképességüket hátrányosan érintő javaslatot, díjat vagy
korlátozást nem támogatnak. Az agrár‐környezetgazdálkodási programban van lehetőség a
többletköltségek és a kieső bevételek kompenzálására. Bármilyen új díj bevezetése előtt
javasolja megnézni, hogy más uniós országokban létezik‐e ilyen díj, illetve, hogy hogyan
oldják meg ott a hasonló helyzeteket.
Gruber Tamás úr a válaszra elmondta, hogy ezek ex ante feltételek, jogszabályi
kötelezettségek, így mindenképp meg fognak valósulni, és ha ennek a finanszírozási háttere
nem biztosított, akkor az problémát jelenthet. Az önkénesség és a kötelező intézkedések
beépítése több szektornak érdeke, de véleménye szerint a párbeszéd nem minden esetben
éri el a megfelelő szintet.
Dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár úr elmondta, hogy ha a Vidékfejlesztési Programra
vonatkozó jogszabályokat megnézzük, a jogszabályban nincs lehetőség arra például, hogy a
gazdát, az ötözési szolgáltatásért fizetendő díj miatt kompenzálják. Ilyen input támogatás a
Vidékfejlesztési Programban nincs. A program célja a fejlesztés, működési költségeket nincs
lehetőség finanszírozni. Az agrár‐környezetgazdálkodási programban van erre lehetőség, de
ott valamilyen többlet kötelezettséget kell vállalni és ilyenkor az elmaradó haszon, illetve a
többletköltségek finanszírozását lehet megoldani.
dr. Hoffmann Imre elnök úr felkérte Dobó Kristófot az OVF részéről, és Illés Lajost a VIZITERV
ENVIRON Kft. ügyvezető igazgatóját „Az első Árvízkockázat Kezelési Terv tervezetének
ismertetése beleértve a Nagyvízi Mederkezelési Terveket” című előadásuk megtartására.
Gruber Tamás úr megkérdezte, hogy mikor és hol lesznek elérhetően az anyagok.
Illés Lajos úr elmondta, hogy az árvízkockázat kezelés tervezési munka során a keletkező
anyagok mérete igen nagy, így közzétételének módja egyelőre kérdéses. Néhány napon belül
születik arra vonatkozóan döntés, hogy milyen formában tudják ezeket az anyagokat a vízügy
honlapján közzétenni.
dr. Hoffmann Imre elnök úr felkérte Láng István urat, az OVF műszaki főigazgató‐helyettesét
a „Kvassay Jenő Terv – a vízgazdálkodás szakmapolitikai koncepció ismertetése” című
előadás megtartására.
dr. Hoffmann Imre elnök úr elmondta, hogy mivel november végén ér véget a VGT2
társadalmi véleményeztetése, így javasoljuk az OVT II. ülését, a vélemények feldolgozásától

és a tervbe való beépítésétől függően december 2‐3. hetében megtartani. Novemberben
írásos véleményt kérünk az OVT tagjaitól, de folyamatosan várjuk az észrevételeket. A
tervezők és a tárca is fel fogja dolgozni ezeket a véleményeket.
Zárszavában dr. Hoffmann Imre elnök úr elmondta, hogy az előadások jól tükrözték, hogy a
vízügyi ágazattal szemben megfogalmazott elvárásokra, kihívásokra igyekeztünk választ adni,
úgy a tervezők, mint a szakértők részéről. Ehhez az utóbbi időben átfogó elemzések
elvégezésére került sor. A szemléletben és a módszertanokban is történtek módosítások,
változtatások. Kiemelte, hogy a tárca folyamatos párbeszédre törekszik. Az elmúlt 5‐10
hónap kihívásaira is igyekeztek választ adni, így a belvíz és az aszálykár kiemelt területei az
elemzéseknek. Fontosnak tartja a rendszerek közötti átjárhatóságot és az adatok kölcsönös
használatát és alkalmazását. A VGT felülvizsgálat, az ÁKK Terv, a Nagyvízi Mederkezelési
Tervek és a Kvassay Jenő terv kapcsán tartott előadások alapján biztosította a Tanácsot arról,
hogy a tárca és a szakma felkészült a társadalmi vitára.
dr. Hoffmann Imre elnök úr megköszönte a Tanács tagjainak a részvételt és jelezte, hogy
továbbra is várjuk az észrevételeket, véleményeket.
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