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 A 2000/60/EK Víz Keretirányelv 14. cikk 1. b) pontja írja 

elő, hogy „a vízgyűjtőre vonatkozóan feltárt jelentős 

vízgazdálkodási kérdések (JVK) közbenső 

felülvizsgálatát” és azt, hogy JVK dokumentum társadalmi 

véleményezésére fél évet kell biztosítani. 

  

 A 42 db tervezési alegység és a 4 db részvízgyűjtő JVK 

dokumentumait 2014. november hónapban publikáltuk a 

www.vizeink.hu honlapon. 

 

 A JVK dokumentumokra 2015. május 30-ig lehetett 

észrevételeket küldeni. 

A jelentős vízgazdálkodási 

kérdések társadalmasítása 

http://www.vizeink.hu/


  

 A JVK dokumentumokra a területileg illetékes 

Vízügyi Igazgatóságokra, valamint az OVF-be e-

mailben, levélben, és/vagy a Vízgazdálkodási 

Tanács üléseken szóban lehetett észrevételeket 

tenni. 

  

 A Területi és a Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási 

Tanácsok megtárgyalták a JVK-ra érkezett 

társadalmi véleményeket. 

Véleményezési lehetőségek 



 A JVK véelményeket a VIZIG-ek, illetve a tervezők elemi 

észrevételenként feldolgozzák és megválaszolják. A 

„válaszokat” a végleges JVK dokumentumok melléklete 

tartalmazza táblázatos formában, ahol az is közlésre kerül, 

hova épül be az elfogadott javaslat. 

Vélemények feldolgozása 



Beérkezett vélemények helye és száma 

Részvízgyűjtő db % 

Duna 327 36% 

Tisza 327 36% 

Dráva 93 10% 

Balaton 126 14% 

Országos 35 4% 

Összesen 908 100% 

  

 Összesen 908 

vélemlény érkezett 



  

  

JVK vélemények és válaszok 

6% 9%

4%

4%

43%

5%

29%

Összes JVK vélemények válaszadás módja szerinti megoszlása

Tervezési Bizottságon szóban

Tervezési Bizottság tagnak írásban

Területi Vízgazdálkodási Tanácson szóban

Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácson szóban

Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tagnak írásban

Részvízgyűjtő fórumon

Utólagos szakértői válasz 

Alegységi fórum 

Egyéb

 Legtöbb észrevétel  

államigazgatási 

intézménytől érkezett, 

ezt követik a civil 

szervezetek 

 Válaszok többsége 

utólagos, ezt követik a 

tanácsüléseken 

megadott válaszok 



 57% elfogadás, 43% elutasítás, amelyből 

36%-nyi a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 

szempontjából nem releváns észrevétel, de 

ezek is fontos vízügyi problémák (KJT) 

Elfogadás / elutasítás 

8%

38%

11%

36%

7%

Az elfogadásra adható válaszok eloszlása, összes JVK vélemény

A: a terv jelenleg is tartalmazza

B: elfogadjuk a véleményt, teljes egészében beépítettük a tervbe

C: részben elfogadjuk, a hozzászólás egyes elemeit a tervbe beépítettük

D: a terv szempontjából nem releváns

E: nem fogadjuk el, a tervbe nem építjük be



 A végeleges JVK dokumentumokba épül be a vélemények 

3/4-e, míg 1/4-e már közvetlenül a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervbe (VGT) kerül felhasználásra. 

 

 Gyakorlatilag minden elfogadott vélemény hat a második 

VGT-re, mivel az intézkedések tervezésének és különösen a 

prioritási sorrendek megállapításánál fontos a JVK 

dokumentum szerinti jelentős problémák. 

 

 

    VGT 3. fejezet és VGT 6. fejezet 

  

Az elfogadott észrevételek 

sorsa 



 A JVK dokumentumokba figyelembe vett észrevételek 10%-a 

nem építhető be a VGT2-be azért, mert a vizsgálati időszakot 

követő eltérésekre, adatjavításokra vonatkoznak. 

 

 A VGT2 tervben a 2010-2013 időszakra vonatkoznak az 

adatok, az állapotértékelés is ennek az időszaknak 

monitoringjára épül. 

 Ha frissebb helyi információk alapján belejavítanánk az 

adatbázisba az országos összesítésben az Európai Unióba 

már megküldött jelentésektől eltérő eredményekre jutnánk. 

 A VGT2 kizárólag olyan adatot tartalmazhat, amely hiteles 

adatforrásból (államigazgatási szervezet) származik  

Elfogadott de értékelési 

kofliktust okozó észrevételek 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


