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Az SKV szükségessége

Jelen tematika a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv
első felülvizsgálatának (továbbiakban VKGTT2) (Stratégiai) Környezeti Vizsgálatára
vonatkozik, mely a felszín alatti víztestek (2.6.1 Nyírség déli rész, Hajdúság) kiterjedése miatt
területileg kitér a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nyírségi területeire is1. (Lásd 1. ábra)
1985-ben az Európai Unió elsőként bizonyos beruházásokra vonatkozóan írta elő a környezeti
hatásvizsgálatok elvégzésének szükségességét. Mintegy egy évtized tapasztalatai alapján azonban
világossá vált, hogy számos esetben a beruházások megvalósításának szakaszában a környezeti
érdekek érvényesítésére már nincs megfelelő lehetőség, tehát az elkésett, azt korábban, a
stratégiai tervezés, koncepcióalkotás, ágazati programok kidolgozásának részeként érdemes
elindítani.
Az Európai Parlament és a Tanács bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK (2001. június 27.) irányelvének (a továbbiakban: SKV irányelv) 2. cikk
(a) pont 2. francia bekezdése szerint a jogszabály tárgyi hatálya kiterjed azokra a tervekre és
programokra, amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések írnak elő. Az
Irányelvet a hazai jogba átültető, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKV Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pont ba)
alpontja szerint ilyen vizsgálatot kell végezni az 1. számú mellékletben fel nem sorolt olyan
tervre, illetve programra is amely a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika,
ipar, szállítás, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés,
idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan tevékenységek vagy
létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára, amelyek a környezeti
hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály mellékletében vannak felsorolva, azonban - e rendelet
alkalmazása szempontjából - függetlenül az abban megadott küszöbértéktől és területi
megkötéstől.
Az VKGTT2 adta keretek között előfordulhatnak környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek
körébe tartozó vízkivételek, használatok (lásd pl. vízátvezetés, öntözés stb.), így a Terv az SKV
Irányelv és az SKV Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A (stratégiai) környezeti vizsgálat (SKV) olyan eszköz, mely eredetét tekintve a környezeti
hatásvizsgálatokból (KHV) nőtt ki és önállósult. A környezeti vizsgálat egyik fő „erénye”, hogy
optimális esetben együtt készül a stratégiával, tervvel, így a környezetvédelmi szempontok
figyelembevételének erősítésére, a különböző érdekviszonyok közötti kompromisszum
megtalálására különösen alkalmas.
Az SKV célja, hogy a környezeti védelméért felelős szakértők és az érintettek véleményét már az
előkészítés és a tervezés folyamatába figyelembe véve:
 javítsa a tervezési dokumentumok minőségét, az intézkedések környezeti hatékonyságát,
hatásosságát és környezeti szempontú konzisztenciáját,
 segítse
• a terv esetleges kedvezőtlen környezeti hatásainak csökkentését, kiküszöbölését,
• a terv elvárható kedvező környezeti hatásainak növelését, eredményességének erősítését,
• elérni, hogy intézményi harmónia és integráció jöhessen létre különböző ágazatok között,
• a méltányosság és a nyilvánosság részvételi szempontjainak érvényesülését.
Az SKV alapvető célja tehát, hogy hozzájáruljon a VKGTT2 minőségének javításához a környezeti
értékelési kritériumokkal, szempontokkal és a vizsgálat értékelési eredményeivel, valamint a
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Így részben a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Tervének felülvizsgálatát is jelenti.
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környezeti és fenntarthatósági szempontból megfogalmazott javaslatokkal. Ezeken túl - a
lehetőségekhez mérten - segítse a tervezési és döntéshozatali folyamatokat.
1. ábra A VKGTT-ben vizsgált térség és alegységei

2

A Környezeti Vizsgálat munkafolyamata

A környezeti vizsgálat (és az eredményeként kidolgozásra kerülő környezeti értékelési
dokumentum) munkafázisait az alábbiakban határozzuk meg:
a) A felülvizsgált Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv bemutatása
b) Az értékeléshez szükséges viszonyítási alapok kialakítása
c) Várható környezeti állapotváltozások előrejelzése
d) Hatásértékelés
e) (Szükség szerint) javaslat a terv módosítására
f) Javaslat az esetleges kedvezőtlen hatások/kockázatok csökkentésére és ellenőrzésére
A munkafolyamat alaplogikáját a 2. ábrán mutatjuk be.
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2. ábra: A környezeti vizsgálat főbb részfolyamatai

Az EU-s és a hazai elvárások alapján vannak olyan általános szempontjaink is, amiket általában,
azaz minden fejlesztéssel szemben érvényesíteni kívánunk. Minden programtól, tervtől el lehet
várni, hogy:
 az ökoszisztéma szolgáltatásokat összességében ne csökkentse,
 a káros társadalmi és területi egyenlőtlenségeket ne növelje, ha lehet inkább eleve
csökkentse,
 segítse elő a klímaváltozáshoz való jobb alkalmazkodást (valamilyen módon járuljon hozzá,
ha mással nem, akkor pl. energiatakarékossággal).
A hatások értékelése során saját stratégiai környezeti vizsgálati gyakorlatunkban bevált módon
nem kizárólag a környezeti hatások értékelésére szorítkozunk, az értékelését kiegészítjük
környezeti-természeti szempontú fenntarthatósági értékeléssel is.
Az SKV-tól várható eredmények általánosságban két fő részre oszthatók:
 egyrészt környezeti szempontból minősíti a VKGTT2 megvalósulása után kialakuló, várható
új környezeti helyzetet, véleményt alkot a tervezett intézkedések környezeti és
fenntarthatósági teljesítményéről;
 másrészt segít megtalálni a környezeti, természetvédelmi, fenntarthatósági szempontból is
megfelelő megoldásokat.
Az SKV készítésénél – bevált metodikai elemként – alapkérdés(eke)t fogalmaztunk meg, melyekre
a munka elvégzésével választ adunk. Ilyen alapkérdések esetünkben:
A Terv intézkedéseinek megvalósulásával
 Hatékonyan kezelhetők, és betartathatók-e a kialakított szabályozások, de főleg a
kontingensek az engedélyezési gyakorlatban?
 Az igénybevételi határértékek betartása esetében várhatók-e további nem kívánatos
környezeti hatások és ezek mennyire kezelhetők, kerülhetők el. Ezen belül az is kérdés,
hogy a kialakított szabályozásnak való megfelelés esetén várható-e a FAV víztestek
romlása (minősítési osztály romlása vagy eleve nem jó minősítésű víztest esetén
valamely minőségi elem további romlása)?
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 Vannak-e biztosítékok a rendszerben, hogy elkerüljük a készletek visszafordíthatatlan
károsodását, a vizek adta ökológiai szolgáltatások kimutatható romlását?
 Javulhat-e a kialakított keretek között a területen élők, gazdálkodók számára a
klímaalkalmazkodás lehetősége?
 Milyen a kialakított szabályozás viszonya a Víz Keretirányelv, illetve a harmadik
Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3) elvárásaival, céljaival, van-e szükség
bizonyos víztesteken a VKI 4.7 szerinti mentességi vizsgálat elvégzésére? *
* VKI 4.7 szerinti vizsgálat szükségessége

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10-11. §-a VKI
4.7. pontjának követelményeit foglalja össze, amely szerinti vizsgálatot kell végezni olyan új
beavatkozások esetén, ahol előreláthatóan a felszín alatti víz jó állapotának, a felszíni víztest jó
ökológiai állapotának vagy - ahol az alkalmazandó - jó ökológiai potenciáljának elérése, illetőleg
egy víztest állapotromlásának megelőzése azért hiúsul meg, mert a felszíni víztest fizikai
jellemzőiben, felszín alatti víztest vízszintjében kedvezőtlen változások következtek be. Ez jelen
SKV szintjén első lépésben a szükségesség megállapítását (szűrés) jelentheti, másodikban a
már igazoltan szükséges mentességi vizsgálatok elvégzését.

3

A vizsgálat speciális jellemzői, bizonytalanságok

Jelen esetben a vizsgálat alá kerülő VKGTT2 speciális jellemzőkkel rendelkezik a jellemzően
beruházásokat megalapozó ágazati fejlesztési programokhoz, stratégiákhoz viszonyítva. A
Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv nem egy beruházási stratégia, nem ágazati fejlesztési
program és nem egy hagyományos vízgazdálkodási terv, hanem a vízjogi engedélyek kiadásának
megalapozását és a végrehajtás módját tartalmazó, korlátokra elsősorban igénybevételi
határértékekre épülő stratégiai terv. Így az SKV Korm. rendeletben előírt tematikájú, általánosan
kialakított stratégiai környezeti vizsgálattól eltérő jellemzővel is rendelkezik:
A) A vizsgálat speciális abból a szempontból, hogy a VKGTT2 eleve egy a vízhasználatokat
szabályozó környezet- és természetvédelmi célú terv. Ennek következményeként a terv
és nem az SKV fő célja a környezetkárosítás elkerülése. Az SKV elsődleges feladata a
tervnek a vízkészletek megőrzésére vonatkozó hatékonyságának megítélése, erősítése.
Ezért alapvető feladat a terv céljai és az általa kialakított szabályozások, kontingensek
megfelelőségének és az alkalmazott eszközrendszer környezeti hatásosságának vizsgálata.
B) A vizsgálat speciális abból a szempontból is, hogy a szabályozás tárgya közvetlenül egy
környezeti elem, a víz, és maga a terv ennek a környezeti elemnek az állapotát kívánja
megvédeni, illetve ezen keresztül az érintett természeti állapot romlását
megakadályozni. A terv a VGT célok konkrét érvényesítésének egyik végrehajtási
eszköze, amely hivatott a víztestek állapotára vonatkozó (elsősorban a felszín alatti
víztestek mennyiségi védelme) célok teljesíthetőségét a gyakorlatban biztosítani.
C) A VKGTT2 szoros kapcsolatban van a terület- és településfejlesztési, illetve egyéb ágazati
tervekkel, hiszen az egy-egy térségben szűkösen rendelkezésre álló vízkészletek jelentősen
befolyásolhatják a jövőbeni fejlesztések lehetőségeit, de elosztási módjuk esetleges hibás
volta a meglévő használatokat is korlátozhatja. Tehát nem csak a jövőbeni, de a jelen
használatok védelme is feladat.
D) Az SKV - éppen nagyfokú döntéshozatalba integráltsága révén - nem csupán, mint
hatásvizsgálati eszköz jelentős, de igen szorosan kapcsolódik a fenntarthatóság
eszméjéhez, s mint ilyen, a legközvetlenebb eljárás ahhoz, hogy általa a fenntarthatóság
irányába való elmozdulás összehasonlítható módon értékelhető legyen. A környezeti
értékelésének is ez az egyik elsődleges célja. A VKGTT2 szintjén a fenntarthatóság
5
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nemcsak feltételrendszert, de bizonyos célokat is jelent, így itt a hatásvizsgálat feladata
kiegészül a fenntarthatósági szemlélet megfelelőségének vizsgálatával.
E) A vízkészletek elosztásának, hozzáférhetőségének kérdése a társadalom minden az
érintett térségben élő tagját érinti, tehát a társadalom bevonása a tervezésbe alapvető
fontosságú. Számos esetben a célok megvalósíthatósága az érintettek kompromisszum
és együttműködési készségén is múlik.

4

A felülvizsgált Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv

4.1 Előzmények
A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv (továbbiakban: VKGTT, illetve Terv) – elfogadását
követően - keretet szab, és iránymutatást ad a vízkészleteket vagyonkezelő Vízügyi
Igazgatóságoknak és az engedélyező vízügyi és vízvédelmi hatóságoknak (Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok, Nemzeti Földügyi Központnak (NFK), valamint a Kormányhivatalokon belül a
további érintett hatóságoknak a környezet-, természet- és talajvédelmi szakterületeken.
Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Tervek az Alföld területére, az öntözésfejlesztések
fókuszterületére készültek. A 3. ábra szerint 2017 márciusában 8 Vízügyi, Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és 10 megye által érintett területre készültek el a VKGTT-k.
3. ábra A vizsgált terület elhelyezkedése

A VKGTT alapját a Víz Keretirányelvben szereplő elvárásoknak megfelelően vízgyűjtőnként
kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) adja. Jelen SKV tárgyát képező tervnek a kidolgozás
alatt lévő VGT3 (2. egyeztetési változata) tekinthető a legfontosabb előzményeként és kiinduló
pontjaként.
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A VKI által kitűzött cél - a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó állapotának elérése - összetett
és hosszú folyamat. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tartalmazzák azokat az intézkedéseket
víztestenként, amelyeket a vizek jó állapotának biztosítása és a jó állapot megőrzése érdekében
meg kell valósítani.
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekről
rendelkezésre áll, az állapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémák jelentkeznek a
tervezési területen és ezek okait, továbbá, hogy mikorra és milyen környezeti célokat tűzhetünk ki,
valamint ezek eléréséhez milyen műszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi
támogatásokra, ösztönzőkre van szükség.
A VKGTT ezen információkra támaszkodva tudja vízkivételeknél jelentkező problémákat feltárni, a
hatásmérséklő intézkedéseket kialakítani.

4.2 VKGTT2 első felülvizsgálata
4.2.1 A terv felülvizsgálatnak szükségessége, céljai
Az érintett térségben jelentkező jelentős vízigények feszített vízkészlet-gazdálkodási helyzetet
eredményeztek (egyes területeken olyan mértékű talajvízszint-süllyedés következett be, mely már
nem magyarázható a meteorológiai viszonyokkal), ezért szükségessé vált a 2017-ben elkészült
Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv felülvizsgálata, amely tartalmazza a 219/2004 (VII.21.)
Kormányrendelet szerinti „Mennyiségi igénybevételi határérték” (Mi) egy speciális változatát, a
jelenlegi hasznosításhoz képest megengedhető többlet vízkivételt (kontingenst), illetve az
ennek megfelelő vízkivételek megvalósítását szabályozó egyedi korlátokat.
Jelen SKV célja, annak vizsgálata, hogy a meghatározott kontingensek és korlátok szerinti
vízkivételek milyen terhelést jelentenek a környezetre nézve, valamint hozzájárulnak-e a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben foglalt környezeti célkitűzések eléréséhez. A megbízás szerint a 4.7
mentesség esetleges indokoltságát is vizsgálni kell, és szükség esetén le kell folytatni részben vagy
egészben a vizsgálatot. Az is felmerülhet, hogy a jelenlegi célok és előírások valamilyen más okból
nem teljesíthetők. Ez viszont már nem a 4.7-es típusú elemzést igényelhet, hanem vagy a 4.5 cikk
szerinti (enyhébb célkitűzés) elemzés témakörébe tartozik, vagy a természeti okokra hivatkozó 4.6
-os cikk szerintit. Ennek esetleges igazolása a VGT3 tervezési feladata.
A 2017. áprilisban elfogadott VKGTT a 2015-2016-os terjedő időszak adatai alapján készült. Az eltelt
3 évben tapasztalt változás a felülvizsgálat indoka és alapja egyszerre. Növekvő vízkivételek és
vízigények, és az éghajlatváltozás miatt is csökkenő vízkészlet egyszerre érvényesültek. A helyzet
javulása belátható időn belül nem várható. Elsősorban a felszín alatti vízkészletek használata vált
kritikussá. A mindenütt jelenlévő igénynövekedés mellett, vízszintsüllyedési trend érvényesül a
Nyírség hátsági területein, a Hajdúságban és a Bereg északkeleti részén, és jelentős süllyedés után
stabilizálódott a talajvízszint a Szatmári-síkságon és a Kraszna-Szamos völgyében. A hátsági
területen nincs érdemi felszíni vízkészlet, és a nagy folyókban lévő jelentős vízkészlet átvezetése,
használata nagyobb ráfordítást és időt igényel. A jelenlegi kialakult helyzet nem fenntartható.
A VKGTT felülvizsgálat a felszín alatti vízkészletek hasznosítására koncentrál, de már nem csak az
öntözési vízkivételek, hanem valamennyi vízhasználat figyelembevételével készül. A felszíni
vízkészletek hasznosítása csak olyan mértékben jelenik meg a tervben, amennyire az a felszín alatti
vizek használatát/hasznosítását befolyásolja. Ugyanakkor a terv foglalkozik a felszín alatti és a
felszíni vizek állapotának kapcsolatával.
A VKGTT-ben meghatározott felszín alatti kontingensek felülvizsgálata szükséges. A kidolgozás
része a VGT2-ben közölt (a VKGTT-ben átvett) állapotértékelés felülvizsgálata is. A hatáscsökkentő
intézkedések egyelőre nem működnek megfelelő hatékonysággal. A FAV vízkészletek nagy
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kihasználtsága negatív vízháztartási mérleghez (vízszintsüllyedéshez), leürüléshez, kiszáradáshoz
vezetett, ami megváltoztatja a terület természetes és öntözés nélkül termeszthető növényzetét is.
Alapvető cél a két érintett VÍZIG vagyonkezelői feladatainak ellátását segítő helyi szabályozás,
vagyis a 219/2004 (VII.21.) Kormányrendeletben előírt mennyiségi igénybevételi határérték,
valamint a VKI környezeti követelményeit és a fenntarthatóságot tükröző egyéb korlátok
megállapítása, annak érdekében, hogy a e feladat ellátása során az Igazgatóságok megfelelő
háttéranyagokra tudjanak hivatkozni a vízkivételi engedély elbírálása során. Szempont volt az is,
hogy az - egyébként indokolt - szigorú intézkedések ne tereljék még inkább az amúgy is jelentős
illegális vízhasználat felé az igénylőket, ellenkezőleg, inkább segítsék elő a legalizálást.
Hosszú távú cél a vízigények fokozatos átcsoportosítása olyan felszíni vízkészletek felé, ahol
van megfelelő mennyiségű vízkészlet, illetve a számottevő szabad felszín alatti vízkészlettel
rendelkező területekre. Ez a felszín alatti víztestek romló állapotát figyelembe véve ki kell, hogy
egészüljön a vízvisszatartás lehetőségeinek kihasználásával, a Nyírség vízpótlásának megoldásával
és a folyók bőséges vízkészleteire épülő elosztórendszernek a kiépítésével, és számos egyéb
hatásmérséklő intézkedésekkel (pl. víztakarékosság, vízveszteség csökkentés) A felülvizsgálat
felépítése, tartalma az alábbi:
1 A VKGTT felülvizsgálatának célja (lásd előző 4.2.1-es fejezet)
1.1 A 2017-ben kiadott VKGTT célja, tartalma
1.2 A VKGTT felülvizsgálatnak szükségessége
2 Helyzetértékelés
2.1 Vízkivételek, vízigények
A felszíni és a felszín alatti vízhasználatokkal egyaránt foglalkozik a fejezet. Noha a terv a
felszín alatti vizekkel való gazdálkodásra koncentrál, bemutatja, hogy milyenek a FEV – FAV
vízhasználati arányok. A fejezet a vízigények becslésének bizonytalanságával is foglalkozik.
2.2 Talajvízszint-változások elemzése
Nagy számú talajvíz és rétegvíz észlelőkút idősorának feldolgozása alapján levont
következtetések. A talajvíz idősorok meteorológiai adatok alapján történő szimulációja
révén elkülöníthető az antropogén és a meteorológiai hatás.
2.3 Hasznosítható vízkészletek
A hasznosítható felszíni vízkészletek, illetve szabad felszíni vízkészletek a Nyírség
kivételével megegyeznek a VKGTT-ben közölt értékekkel. A nyírségi vízfolyások nyári
kisvizei a vízhozam idősorok alapján lényegében zérussal egyenlőek, így hasznosítható
készletről nem beszélhetünk.
A hasznosítható felszín alatti vízkészletek meghatározása és ehhez kapcsolódva a felszín
alatti vizek mennyiségi állapotának értékelése a felülvizsgálat súlyponti előkészítő feladata,
erre épül a kontingensek meghatározása.
2.4 Jelentős vízkészlet-gazdálkodási problémák
A vízkészlet-gazdálkodást érintő összefoglaló a VGT2 alapján, a készülő VGT3
figyelembevételével.
3. Felszín alatti vízkivételek szabályozása
Az olyan felszín alatti víztesteket, amelyek a vízkészletek és/vagy a vízhasználatok miatt
heterogénnek tekinthetők, felosztották Felszín alatti vízkészletgazdálkodási egységekre
(FAVE-k). A FAVE határokat adminisztrációs és gazdálkodási szempontok miatt az érintett
települések közigazgatási határaihoz igazították.
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A felszín alatti vízkészletek igénybevételének szabályozása a következő elemek alapján
történik
-

a felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási egységekre (FAVE) és azon belüli zónákra
megállapított kontingensek (jövőben hasznosítható készletek), illetve ezek területi
elosztására vonatkozó korlátok,

-

az egyes vízkivételek céljára, mennyiségére, helyére, mélységére vonatkozó ún.
közvetlen korlátok,

-

a vízkivételek hatásai alapján meghatározott környezeti kritériumok (pl.
megengedett depresszió, megengedett vízelvonás, ökoszisztéma nem károsodhat).

3.1 A szabályozás jogi háttere
A Vízgazdálkodási Törvény 15.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a vízigények, a
felhasználható vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmére is tekintettel, elsősorban a
vízhasználat céljára még le nem kötött vízkészletből elégíthetők ki.
A kontingens meghatározásának és alkalmazásának jogszabályi alapja a 219/2004
Kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az igénybevételi határértéket a víztestek egy
adott lehatárolt részére állapítsák meg (9.§ (2)), azzal a céllal, hogyha a vízkivételek nem
lépik túl ezt az értéket, akkor nem fogják akadályozni a környezeti célkitűzések teljesítését.
Ugyanez a pont a VGT-t jelöli meg, amelynek keretében meg kell határozni és közölni kell
az igénybevételi határértékeket. A 12.§ (1) bekezdés azonban már az egyes vízkivételek
engedélyezésével kapcsolatban is kimondja, hogy a vízkivétel átmenetileg sem
akadályozhatja a környezeti célkitűzések teljesítését.
Jelenleg a VIZIG-ek feladata a készletekkel való gazdálkodás2. A Vízügyi Igazgatóságnak,
amellett, hogy vagyonkezelőként (ügyfélként) részt vesz a vízjogi engedélyezésben,
feladata a vízkészletekkel való gazdálkodás (a vízkészletek térbeli, időbeli, mennyiségi és
minőségi számbavétele és azok elosztása), a vízhasználatok ellenőrzése.
3.2 Igénybevételi határértékek meghatározása
A meghatározott igénybevételi határérték, a jelenlegi hasznosításhoz képest
megengedhető többlet vízkivételre (ún. kontingensre) vonatkozik, vagyis minden jelenlegi
vízkivétel felett értendő, beleértve az illegális vízkivételeket is. Meghatározásának alapja a
vizes, a szárazföldi, a szántóföldi ökoszisztémáktól, valamint a kisvízfolyásoktól és a
folyóktól még elvonható felszín alatti vízkészlet becslése, a jelenlegi állapot és az ehhez
képest átlagos meteorológiai viszonyok esetén várható változások elemzése alapján. A
kontingensek területi megosztását vízkészlet-gazdálkodási és környezeti szempontok
határozzák meg.
Jelenleg egy FAVE kivételével lehetőség van ésszerű fejlesztésre, az előzetesen jelzett
igények kielégítésére. A kivételt az észak-szabolcsi FAVE jelenti, ahol az átlagos
meteorológiai viszonyokra is érvényes vízhiány/vízszintcsökkenés miatt szükséges
víztakarékosság ezt nem teszi lehetővé.
3.3 A vízkivételek korlátai
A FAVE, illetve zóna szintű kontingensekhez kapcsolódó szabályozáson túl szükség van az
egyes vízkivételekre vonatkozó egyéb korlátozásokra is, amelyek megakadályozzák a
jelentős lokális hatásokat (FAVÖKO károsodása, illetve vízellátottságának romlása), vagy a
lokális hatások akkumulálódásával kialakuló víztest szintű kedvezőtlen változásokat
(FAVÖKO-k vízellátottságának romlása, beleértve a szántóföldi ökoszisztémákat is), vagy a
2

223/2014 (IX.4) Kormányrendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről
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valamilyen helyre, illetve a használat céljára és/vagy módjára vonatkozó korlátozást
érvényesítenek.
3.4 A terv felülvizsgálata, kontingensek módosítása
3.5 A szabályozás kiegészítő elemei
A szabályozáshoz kapcsolódó ellenőrzések, nyilvántartás, illetve az érdekeltek rendszeres
tájékoztatása.
3.6 Eljárásrend
A szabályozásból adódó vagyonkezelői feladatok összefoglalója.
4 Intézkedési javaslatok
4.1 A VKGTT-ben szereplő intézkedések értékelése
Általános megállapítás: nem működnek. Érdekeltségi probléma van, a VP ösztönzés nem
hatékony. A javasolt rendszerben a szabályozásnak van prioritása. A helyzetet akkor is
kezelni kell, ha a hatáscsökkentő intézkedések nem működnek.
A vízvisszatartás (területen, mederben), vízpótlás és a felszíni vizek használatának
elősegítése prioritást élvez. A víztakarékosság alapvető elvárás, de az ezzel elérhető
eredmény korlátozott.
4.2 Kiegészítő intézkedési javaslatok
Az új szabályozással kapcsolatban a bevezetés támogatása tájékoztatással, módszertani
útmutatókkal mintapéldákkal (az igénylők felé), illetve a véleményezést és az éves
helyzetértékelést támogató eszközök fejlesztése, hatékonyabb ellenőrzés (a VIZIG-eken
belül).
További javaslatok:


a települések csoportjainál az együttműködés (szolidaritás) erősítése, közösségi,
csoportos vízhasználat, kombinált felszíni és felszín alatti vízhasználatok
elősegítése,



az illegális vízkivételek legalizálásának elősegítése,



készlethiányos területen az engedélyek piaca kialakulásának elősegítése, a
hatékonyság javítása és a kihasználatlan lekötések megszüntetése érdekében.

5. Következtetések, összefoglaló

5

A környezeti vizsgálat tematikája

A VKGTT felülvizsgálat környezeti vizsgálatára vonatkozó tematika kialakítása a vonatkozó 2/2005.
(I. 11.) Kormányrendelet elvárásainak konkretizálásával történt. (A hazai jogszabály a vonatkozó EU
SKV irányelv tartalmi követelményeinek megfelel, de tartalmi előírásai annál részletesebbek.) A
kidolgozásánál e két jogszabály mellett figyelembe vesszük a vonatkozó, más uniós és hazai
jogszabályokat, módszertani anyagokat, korábbi SKV-k tapasztalatait. Lásd többek között az EU
által kiadott Stratégiai Környezeti Vizsgálatokra vonatkozó útmutatásokat (Handbook on SEA for
Cohesion Policy 2007-2013, The Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy. Guidance document on ex-ante evaluation), valamint a korábbi tervezési
folyamat során végzett értékelések, azokra készült kritikai elemzések tapasztalatait is.
A tematikát a jogszabályi előírás szerint egyeztettük az illetékes környezetvédelmi hatóságokkal. A
véleményeket és az erre adott tervezői és SKV szakértői válaszokat az 1. mellékletben közöljük.
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(Megjegyezzük, hogy a vélemények egy része nem az SKV tematikára, hanem magára a Tervre
vonatkozott. Ezeket továbbítottuk a tervezőknek, hogy lehetőség szerint azokat a terv
véglegesítésénél figyelembe vehessék. Az egyeztetett tematikát az alábbiakban mutatjuk be:

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
1.1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata, kapcsolódás a tervezési folyamat más
részeihez

1.2.

1.1.1.

Előzmények bemutatása (VKGTT 2017)

1.1.2.

A környezeti vizsgálat tematikája

1.1.3.

A környezeti vizsgálat alkalmazott módszertana

1.1.4.

A fenntarthatósági értékrend, kritériumrendszer meghatározása

1.1.5.

A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása

A Megbízó és a környezeti vizsgálatot végző szervezetek és szakértők
1.2.1.

A VKGTT2 kidolgozásának megbízója és készítője

1.2.2. A környezeti vizsgálatot végző szakértők
1.3 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása
1.3.1.

A tematika egyeztetése

1.3.2.

A környezeti jelentés egyeztetése

1.3.3.

A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a tervre és a tervezési
folyamat alakulására

2. A VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI
BEMUTATÁSA

TÉRSÉGI

TERV

FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

2.1. A kezelendő probléma: a vízkészlet-gazdálkodás és a vízhiány helyzete az érintett
területen
2.1.1.

Általános vízkészlet-gazdálkodási helyzetértékelés

2.1.2. Az utóbbi időszak állapotváltozásai a VGT3 adatai alapján
2.1.3.

Felszíni vízkivételek, vízigények, hasznosítható készletek

2.1.4. Felszín alatti vízkivételek, vízigények, hasznosítható készletek
2.1.5. A felmerült kockáztatok, jelentős vízkészlet-gazdálkodási problémák
2.2. A VKGTT2 céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
2.2.1. A terv céljai, eszközei
2.2.2. A felszín alatti vízkészletek vagyonkezelői véleményezésére vonatkozó szabályozási
javaslat
2.2.3. A kontingensek változása a felülvizsgálat során
2.3. A VKGTT2 összefüggése más hazai és Uniós releváns tervekkel, illetve programokkal
Elsősorban a VKI és a VGT3 viszonylatában.
2.4. A VKGTT2 céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi és hazai
környezet- és természetvédelmi célokkal
2.5. A terv belső konzisztenciája környezeti szempontból
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2.6. A VKGTT2 tervezési és végrehajtási intézményi kereteinek áttekintése, a megvalósítás
ehhez kötődő feltételei

3.

A VKGTT2 TERVEZETT SZABÁLYOZÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI
HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA:

3.1. A jelenlegi környezeti állapot releváns, a VKGTT2-vel összefüggésben lévő elemeinek
ismertetése
3.1.1.

A jelenlegi környezeti állapot ismertetése, az érintett lakosság meghatározása

3.1.2.

A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható
alakulása, ha a terv nem valósulna meg

3.2. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők,
okok feltárása
3.2.1. A vízkészletek közvetlen igénybevételét alakító szabályozások és ennek valamilyen
környezetterheléssel járó következményei
3.2.2. Esetlegesen más környezeti elemeket és rendszereket érintő, jelentősnek tekintett
hatótényezők
3.2.3.

Közvetett környezeti következménnyel járó társadalmi, gazdasági folyamatokat
kiváltó, ösztönző hatótényezők

3.3. A VKGTT2 megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése, beleértve a szándékolt pozitív társadalmi hatásokat is
3.3.1.

A terv közvetlen tárgyát jelentő víz környezeti elemet érintő környezeti
igénybevételek, terhelések és állapot javulások
3.3.1.1. Felszíni vizek
3.3.1.2. Felszín alatti vizek
3.3.1.3. A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentességi vizsgálat szükségességét
megállapító szűrési fázis elindításának indokoltsága

3.3.2.

Jól azonosítható környezet igénybevételek, esetleges terhelések és várható
tervezett állapot javulások a többi környezeti elemre nézve
3.3.2.1. Földtani közeg, talaj
3.3.2.2. Élővilág, ökoszisztémák (ennek részeként védett természeti területek, Natura
2000 területek, azok jelölő fajai és élőhelyei)
3.3.2.3. Tájvédelem
3.3.2.4. Éghajlatváltozás
3.3.2.5. Ember és társadalom
3.3.2.6. Egyéb felmerült hatások (többek között a kulturális – műemléki régészeti –
örökségre, az egyéb – lakossági, települési, ipari – használatokra)
Fentieknél a stratégiai környezeti vizsgálat kiterjed az e szinten kezelhető összeadódó
vagy egymást felerősítő (kumulatív) hatások vizsgálatára, értékelésére is.

3.3.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők relevanciájának vizsgálata
Ezen belül a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 3.6.2. pontjában
szereplő közvetett hatások közül a VKGTT2 megvalósítása következtében
várhatóan relevánsakat vizsgáljuk (lásd többek között új konfliktusok megjelenése,
környezettudatos magatartás változása, területfelhasználás változása stb.)
3.4.

A VKGTT2 céljainak összevetése fenntarthatósági célokkal, kritériumokkal
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3.5.

A hatások összefoglalása és az intézkedések várható alkalmazhatósága, a terv
összesített értékelése
3.5.1.

A hatásokat érintő alapkérdésekre adott válasz

3.5.2. A tervezett szabályozások alkalmazhatósága, felmerülő problémás környezeti
hatások
3.5.3.

A VGT3 és a VKGTT2 összhangjának értékelése, a VKI 4.7 cikkelyéhez kapcsolódó
vizsgálatok szükségességét vizsgáló szűrések eredménye

3.5.4. A mentességi vizsgálatok eredményének összefoglalása
3.5.5.
3.6.

Összefoglaló következtetések

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások lehetősége és ezek értékelése

4. A VKGTT2 KÖRNYEZETI HATÁSOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS A VÁRHATÓ
KEDVEZŐTLEN HATÁSOK ELKERÜLÉSÉT CÉLZÓ JAVASLATOK
4.1.Általános javaslatok
4.2.A VKGTT2 megvalósítása következtében esetlegesen fellépő környezetre káros hatások
elkerülésére, és a tervezett környezetileg kedvező intézkedések megvalósíthatóságának
javítására vonatkozó javaslatok
4.3.Monitoring, értékelési és a megvalósítása során szükséges intézményi kapacitásokra,
kompetenciákra vonatkozó javaslatok

5. A VKGTT2-VEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ VAGY EGYÉB TERVEKRE
VONATKOZÓ JAVASLATOK
KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
1. A környezeti értékelés kidolgozási és partnerségi folyamatának ismertetése
2. Előzmények, a tematika tartalma
3. A terv rövid ismertetése, környezeti hatékonysága
4. A lényeges környezeti állapotváltozások bemutatása, értékelése
5. A javaslatok összefoglalása

6 A fenntarthatósági értékrend meghatározása
Az alábbi táblázatban egy általános kritériumrendszert adunk meg a fenntarthatósági értékrendre
vonatkozóan, amely tervezési követelményként alkalmazható. A kritériumrendszer azért született,
hogy az SKV típusú értékelésekhez általános fenntarthatósági viszonyítási alapot jelentsen.
Ennek megfelelően alakítottuk ki a kritériumokat. A módszert már számos esetben alkalmaztuk,
bevált vizsgálati/értékelési módszer, mely kis átalakításokkal igen eltérő tartalmú tervek,
programok értékelésére is alkalmas volt. Ennek segítségével készült el például a Miniszterelnöki
Hivatal számára az Operatív Programok SKV-ja, vagy a Fővárosi Területfejlesztési Program –
Stratégiai és operatív munkarészének környezeti vizsgálata.
A fenntartható fejlődésre vonatkozó értékrendünket az SKV elkészítésekor a vizsgált VKGTT2-re
vonatkozóan konkretizáltuk. A következő táblázat első és második oszlopa az egyes általunk
figyelembe veendő fenntarthatósági kritériumot általános formában mutatja. A harmadik oszlop a
kritérium relevanciáját mutatja be a tervre nézve. A táblázatban szereplő tételek sorrendje nem
hierarchikus, ezeknek egyszerre kellene teljesülniük, nem szabad egymás rovására javulniuk.
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1. táblázat

A vizsgálathoz javasolható fenntarthatósági kritériumok

Fenntarthatósági kritériumok
1. A lételemnek tekintett, feltételesen megújuló
környezeti elemek (levegő, víz, föld, élővilág)
készleteit és állapotát, valamint az általuk
alkotott környezeti rendszer potenciálját,
önszabályozó képességét a rendszer
terhelhetőségének határán belül fenn kell
tartani, illetve ahol ez szükséges és lehetséges,
a megfelelő célállapot érdekében terhelésüket
I. A szükségletek
csökkenteni kell.
kielégítése és a
2. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodástermészeti-környezeti
ban általánosan a feláldozott és a létrehozott
értékek megőrzése
értékek pozitív egyenlege kell, hogy
között hosszú távú
érvényesüljön, miközben a meg nem újuló
egyensúlyt kell elérni.
erőforrások igénybevétele nem haladhatja meg
azt az ütemet, amennyivel azok megújuló
(a) a környezet igénybeerőforrásokkal való helyettesíthetősége
vétele ne haladja meg a
megoldható.
források keletkezésének a
mértékét
3. A természetbe hulladékként visszakerülő (a
természet által sem hasznosítható) anyagok
(b) a környezet terhelése ne
mennyiségének és veszélyességének
haladja meg a környezet
csökkennie kell. Erősíteni kell a körforgásos
asszimilációs kapacitását.
gazdálkodás lehetőségeit.
4. A rendelkezésre álló terület felhasználásánál az
igénybe vehető területek nagyságát kemény
felső korlátnak kell tekinteni, a fejlesztéseknél a
területkímélő megoldásokat kell előnyben
részesíteni. Azaz a termőföld mennyiségi
védelme kiemelt fontosságú. Ezt a szabályozás
szintjén is érvényesíteni kell.
5. A biológiai sokféleség megőrzésének feltételeit,
a természetesen előforduló fajok, és
tenyésztett vagy termesztett hagyományos
fajták megőrzését és védelmét, a természetes
és természetszerű élőhelyek fennmaradását,
sokszínűségét, és térbeli koherenciáját
II. A kardinális értékek
biztosítani kell. Ez a természeti rendszerek
elvesztésével járó
környezeti változásokhoz való jobb
folyamatok nem
alkalmazkodó képességét is szolgálja.
tűrhetők el.
3
Minden kipusztított faj
6. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat értéknek kell
belőlünk vesz el valamit.
tekinteni, gazdasági értéküknek meg kell
jelenniük a stratégiai fejlesztési döntésekben. A
fejlesztések nem járhatnak az ökoszisztéma
szolgáltatások károsodásával.
7. Az építészeti, táji és kulturális értékek
fennmaradását biztosítani kell.

3

Relevancia
E kritérium lényege a VKGTT
egyik alapcélja is, ugyanakkor
adódhatnak konfliktusok abból,
hogy a terv a VGT környezeti
célkitűzése-inek megvalósítását
akadályozza, veszélyezteti. Ezek
megfelelő kezelése itt a
kritérium tartalma
A beavatkozások során – főleg
a vízkészletek, de az energia
tekintetében is – az
erőforrástakarékos
megoldásokat kell előnyben
részesíteni.

Nem releváns

Nem releváns

A VKGTT egyik fő feltétele
kell, hogy legyen az ökológiai
vízigény biztosítása, illetve
ennek fenntartása, ezzel a
biológiai sokszínűség
megőrzése.
Az ökoszisztéma szolgáltatások
közül kiemelt figyelmet kell
szentelni az ellátó funkciók
alakulásának, azzal a feltétellel,
hogy a többi funkció lehetőségei
ne sérüljenek.
Nem releváns

Ökoszisztéma szolgáltatásnak nevezzük az élővilág azon javait, szolgáltatásait, melyeket az ember élete során közvetlenül vagy
közvetve felhasznál, így azok állapota az életminőségét meghatározza. Négy alapvető szolgáltatás típus: Az ellátó szolgáltatás által
nyújtott javakat közvetlenül felhasználjuk, elfogyasztjuk, ilyenek például az élelmiszerek, az ivóvíz, a fa- és rostanyagok. Az élővilág
szabályozó funkciói közé sorolhatók az éghajlatszabályozás, az árvizek mérséklése, a víztisztítás és a talajképződés. Fenntartó
szolgáltatás a primer produkció (a zöld növények fotoszintézise által), az elemek vagy a víz körforgalmában játszott biológiai szerep.
Az élővilág kulturális szolgáltatása szerteágazó, többek között jelentős esztétikai, spirituális, oktató és rekreációs funkciója van.
(Török Katalin: A FÖLD ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA ÉS PERSPEKTÍVÁI Magyar Tudomány)
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Fenntarthatósági kritériumok
8. A környezeti (pl.: klíma-) változásokhoz való
III. Biztosítani kell a
alkalmazkodó képességet mind a társadalom,
természeti környezeti
mind az érintett lakosság szintjén meg kell
változásokhoz való
őrizni, azt korlátozni nem szabad, sőt lehetőség
alkalmazkodás
szerint javítani kell.
lehetőségét egyéni és
társadalmi szinten
9. A nem kívánatos természeti környezeti
A gazdasági-, társadalmi-,
változásokat erősítő emberi tevékenységeket
technikai-, egyed-, faj-, és
hatásuk és jelentőségük függvényé-ben
bármilyen más fejlődés egyik
korlátozni, adott esetekben tiltani kell.
elengedhetetlen feltétele,
10. Nem tűrhető az az állapot, hogy a társadalom
hogy szolgálja a környezethez
egy része olyan rossz élet-körülmények között
való alkalmazkodást.
él, mely az alkalmazkodó képességét szinte
Ellenkező esetben a folyamat
megszünteti, és így csak a közvetlen
a kérdéses alany
környezetének felélésével képes életben
pusztulásához vezethet.
maradni.
11. Az egészséges környezet és az egészséges
élelmiszer és ivóvíz és a biztonságos
fenntartható energiaellátás minden ember
alapvető joga, a nem megfelelés sem helyi,
sem tágabb szinten nem tűrhető.
12. Meg kell őrizni a helyi kultúrát, azokat a
termelői és fogyasztói mintázatokat, amelyek
a környezethez való alkalmazkodás során
alakultak ki, s hosszú távon biztosították a
helyi közösség és környezet harmóniáját. Ha
ez már nem lehetséges a fenntartható
termelői és fogyasztói mintázatok kialakítását
IV.
Meg kell adni
kell támogatni.
mindenkinek a lakóhelyén
az emberhez méltó élet
13. A fejlesztések miatt a helyi közösségeknek
lehetőségét mind a
nem szűkülhetnek a lehetőségei az igényelt és
jelenben, mind a jövőben.
választható életmódok tekintetében,
Egy fejlesztésnek akkor van
amennyiben ezek nem zárják ki egymást, és
értelme, ha jobb lesz tőle ott
megfelelnek mind a fenntarthatóság, mind a
élni.
fejlődés kritériumainak.
14. Minden a környezetgazdálkodással
összefüggő tevékenységet azon a szinten kell
megvalósítani, ahol a probléma kezelése a
legnagyobb környezeti és egyéb haszonnal,
valamint a legkisebb környezeti kockázattal,
illetve kárral jár.

V. A fenntartható
fejlődést csak
felelősségteljes ember
érheti el.
Az egyén életminőségének
javulása sem a saját, sem a
mások által preferált
környezeti javak sérelmére
nem történhet.

Relevancia
A terv megvalósítása lehetőleg
pozitív hatással legyen klímaváltozásokhoz való
alkalmazkodó képességre

Ez a terv egyik alapcélja.

Nem releváns

A terv megvalósítása biztosítja a
kritérium teljesülését a vizek
tekintetében.
A térség vízgazdálkodási
problémáinak kialakulásában
jelentős szerepet játszott az is,
hogy a hagyományos
tájhasználatot a múlt század
intenzív, nagyobb biomassza
produktumra törekvő gazdasági
megoldásai váltották fel.

Nem releváns

Nem releváns

15. A helyi szinten kezelhető erőforrások
használata elsősorban a helyi közösség
közvetlen, vagy közvetett hasznát kell, hogy
szolgálja.

Cél, hogy a kialakított öntözési
rendszer a helyben élő lakosság
gazdasági lehetőségeit javítsa,
és népesség-megtartó hatású
legyen

16. Erősíteni kell a társadalom befogadó jellegét
(társadalmi kirekesztés, demográfiai
problémák kezelése stb.) az értékek mentén.

Nem releváns

Nem engedhető meg, hogy egyegy térség vízigények
17. A térség, régió, város nem veszélyezteti - sem biztosítása más térségben,
közvetlen, sem közvetett formában – sem
régióban okozzon
saját környékén, sem távolabb ugyanezeknek vízmennyiségi, vagy
a követelményeknek az érvényesülését.
vízminőségi problémákat,
hiányokat, vagy ökológiai
állapotromlást.
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Fenntarthatósági kritériumok
18. A fejlesztésnek legyenek olyan elemei,
amelyek hatására a fenntarthatóság elvei
tudatosulhatnak, és erkölcsi normává
válhatnak a társadalom tagjaiban, és ezzel
párhuzamosan a tervezés során az
érintetteknek a döntésekben való részvétele
biztosított.
19. Fenntartható fogyasztási minták terjesztésére
van szükség, ellensúlyozva a jelenlegi
túlfogyasztásra ösztönző rendszert.
20. Fenntartható fejlődés szempontjából
elfogadhatatlan a vagyoni különbségek
jelenleg érvényesülő és folyamatosan növekvő
szintje. Társadalmi igazságosság nélkül nincs
fejlődés.

Relevancia
A víztakarékos technológiák
elterjesztése, általánossá tétele,
az illegális használatok
legalizálása a fenntartható
szemléletet,
környezettudatosságot javító
hatással is rendelkezik.

Nem releváns
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7

A környezeti vizsgálat társadalmasítása

A partnerség kereteit az SKV Irányelv preambulumában határozza meg:
„Az átláthatóbb döntéshozatal elősegítése, illetve a vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott
információk teljességének és megbízhatóságának biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a
környezeti felelősségük folytán érintett hatóságokkal és a nyilvánossággal a tervek és
programok vizsgálata során konzultáljanak, illetve kitűzzék a megfelelő határidőket, kellő időt
hagyva a konzultációra, beleértve a véleménynyilvánítást is”.
A társadalmi részvétel szempontjából meghatározó jogi keretet adó jogszabályok:
- Aarhusi egyezmény: 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
-

Espooi egyezményhez kapcsolódó Kijevi protokoll (Kijevi jegyzőkönyv): 132/2010. (IV.
21.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai
környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv
kihirdetéséről

-

Egyéb magyar jogszabályok, különösen a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról

Érintett, az VKGTT2 stratégiai környezeti értékelése iránt potenciálisan érdeklődő nyilvánosságnak
tekintjük a környezet-, illetve természetvédelemmel, kulturális örökség védelmével foglalkozó
társadalmi szervezetek mellett a vízgazdálkodással közvetlenül vagy közvetve érintett
szervezeteket és személyeket is.
Lépések

I. Fázis: A munkaterv egyeztetése
A partnerségi folyamat a vizsgálat elején megindul, miután a környezeti értékelés tartalmának
meghatározásakor (jelen dokumentum) ki kell kérni a környezetvédelemért felelős szervek
véleményét, és nyilvánosságra kell hozni ennek eredményét, a folyamat megindulását.

a) A stratégiai környezeti vizsgálat tematikáját, munkatervét véleményük kikérése érdekében
elküldjük a jogszabályban meghatározott, az SKV Korm. rendelet 3. sz. mellékletében
szereplő környezetvédelemért felelős hatóságoknak. A véleményezésre 30 napot
biztosítunk, igény felmerülése esetén akár személyes megbeszélést is tartva az érintett
szervekkel. A tematika egyeztetésének időpontja: 2021. június 29 – július 29 között.

b) A környezetvédelemért felelős szakmai szervek véleménye alapján a munkaterv
véglegesítésre kerül. A véglegesített változat felkerül a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság https://www.fetivizig.hu/hun/vizgyujto-gazdalkodas, és a Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság http://www.tivizig.hu/vizgyujto_gazdalkodas honlapjára. Továbbá értesítjük
a véleményezésbe bevont hatóságokat a véglegesítés tényéről.

II.

Fázis: A jelentés partnersége

a) A környezeti értékelés társadalmasítására, nyilvánosság általi véleményezésére szintén a
(FETIVIZIG és TIVIZIG) honlapján kerül sor, illetve az SKV készítőjének honlapján is
elhelyezünk egy ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A véleményezés lehetőségét megyei
napilapban hirdetjük meg. Az SKV véleményezésére 30 napot biztosítunk az érdeklődők
számára. A véleményeket a Megrendelővel egyeztetett e-mail címen fogadjuk majd. A
környezeti értékelés véleményezése kezdésének tervezett időpontja 2021. szeptember 16.
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b) A beérkezett vélemények feldolgozása és azok kezelésére vonatkozó javaslatok
megfogalmazása táblázatos formában történik, rögzítve a véleményező személyét, a
megfogalmazott véleményt, és a figyelembevételre vonatkozó javaslatot.

c) Társadalmi részvétel értékelése: Az SKV folyamat befejeztével egy értékelést készítünk a
társadalmi részvételi folyamat lefolyásáról, tanulságairól, amelyet az SKV 1. fejezetébe
beépítünk.

III.

Fázis: A környezeti értékelésre vonatkozó észrevételek átvezetése

Észrevételek beépítése: Az SKV folyamat befejeztével a véleményezés során beérkezett
észrevételek közül azokat, melyeknek a figyelembevételéről született döntés, beépítjük a
környezeti értékelésbe.
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