Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye és javaslatai a
Vízstratégia kidolgozását megkezdő konzultációs anyagról
Az OKT fontosnak tartja azt, hogy Magyarországnak vízstratégiája legyen; örömmel üdvözli,
hogy Készítői társadalmi vitára bocsátották a stratégiát előkészítő konzultációs anyagot, és a
beérkező vélemények figyelembe vételével fogják kidolgozni a Stratégiát.
A Tanács jelentős előrelépésként tekint arra, hogy a konzultációs anyag a vízgazdálkodás
minden területére kiterjed és integrálásra törekszik.
A Tanács a társadalmi konzultáció eredményeként elkészülő Stratégiát a Stratégiai Környezeti
Vizsgálat környezeti jelentésével együtt fogja részletesen véleményezni.
A konzultációs anyag alapján a Tanács a Stratégia kidolgozása során javasolja a következő fő
szempontok figyelembe vételét:
1) A Stratégia címe és tartalma, az egyes részek súlya és a prioritások is jobban
érzékeltessék azt, hogy a Stratégia a vízgazdálkodás egészére kiterjed, így a Víz
Keretirányelvben előírt és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben azonosított, kötelezően,
adott határidőkre elérendő környezeti célkitűzések mellett a gazdaság és a társadalom
vízgazdálkodással kapcsolatos igényeinek megfelelő célok elérésének a stratégiája is.
A Stratégiának a környezeti, gazdasági és szociális szempontok integrált figyelembe
vétele egyik legfontosabb eszközének kell lennie a vízgazdálkodás területén.
2) Fontos az, hogy a Stratégia a vizek jó állapotának elérésén és megőrzésén kívül az
árvíz- és belvíz- kockázat kezeléssel, az aszály- és vízhiány-kockázat kezeléssel és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással is foglalkozik. Ugyanakkor jobban kellene
hangsúlyozni benne azt, hogy az utóbbi esetekben a stratégia lehetséges eszközei
közül először mindig a környezeti szempontból kedvező eszközöket kell választani.
Így például a vízgazdálkodási-infrastruktúra fejlesztését (tározók, vízátvezetés,
öntözés stb.) csak akkor lehet választani, ha a környezeti szempontból kedvezőbb
lehetőségeket már kihasználták (pld. vízigény szabályozás, vízveszteségek
csökkentése, víztakarékos technológiák alkalmazása, kisebb vízigényű növényfajták
termelése, stb.).
3) Fontos az, hogy a Stratégia körültekintően foglalkozzon a vízgazdálkodás intézményi
kereteivel, beleértve az intézményrendszert, valamint a jogi- és gazdasági szabályozók
rendszerét is.
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4) A Stratégia kidolgozásához biztosítani kell a szükséges pénzügyi és humán erőforrást.

Az OKT ismételten üdvözli, hogy a Stratégia kidolgozásának felelősei bemutatták a
konzultációs anyagot, továbbá számít arra, hogy a más szakmai szervezetek ajánlásait is
földolgozott, véglegesnek szánt Stratégiát az Előterjesztők ismét, annak környezeti
jelentésével együtt a Tanácsnak, megtárgyalásra bemutatják.
A Vízstratégia konzultációs anyagáról az OKT „civil oldala” - a témával foglalkozó plenáris
ülés előkészítéseként - írásos véleményt fogalmazott meg, amelyet mellékelten megküldünk.
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