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Nyírség tematika vélemények és szakértői válaszok 

Általános megjegyzés a hatósági vélemények összegzése előtt:  

A Vízkészletgazdálkodási Térségi Terv felülvizsgálatának (továbbiakban Terv) célja a 2017-ben 
kiadott eredeti tervben szereplő, a felszín alatti vizekből a jelenlegi vízkivételeken felül még 
felhasználható vízmennyiség (ún. kontingens) meghatározása, továbbá az egyes vízkivételek 
megvalósíthatóságát befolyásoló környezeti és fenntarthatósági feltételek kidolgozása volt. Sem az 
eredeti terv, sem a felülvizsgálat nem veszi át a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek ennél általánosabb 
vízvédelmi szerepét, de összhangban van azzal. Jelen felülvizsgálat a kontingensek meghatározásán 
túl a korábbi tervben szereplő tartalmat nem változtatja meg, a felülvizsgálat tehát új 
beavatkozásokat nem tervez. Ezt a tematika véglegesítésénél igyekszünk jobban kiemelni. 

A vélemények egy része nem az SKV tematikára, hanem magára a Tervre vonatkozik, ezeket a 
tervezőknek továbbítjuk, hogy azokat a terv véglegesítése során lehetőség szerint vegyék figyelembe. 
Ezen vélemények azonban az elkészült tematikát nem befolyásolják, annak módosítását nem igénylik. 
A jobb érthetőség kedvéért azonban kisebb módosításokat eszközöltünk a Tervet bemutató részben 
is, elsősorban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság véleményét figyelembe véve. 

A Terv felülvizsgálatának SKV-jához kapott véleményeket és az arra adott tervezői válaszokat, 
valamint a vélemény kezelésére történő utalást az alábbi táblázat tartalmazza. 

 



Vélemények és válaszok az SKV tematikára 

Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 

A tematika egyeztetési változatának tartalma ellen kifogást 
nem emel, észrevételt nem tett. 

Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási 
Térségi Terv első felülvizsgálatának környezeti vizsgálatának 
véleményezésére benyújtott dokumentációval kapcsolatban, 
illetékesség hiánya miatt – mivel az a felszín alatti víztestek 
(2.6.1 Nyírség déli rész, Hajdúság) kiterjedése miatt területileg 
is csak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nyírségi területeire 
terjed ki – észrevételt a környezetvédelmi hatóság nem tesz. 
A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a 
kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési 
koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, 
továbbá a településrendezési eszközöket hulladékgazdálkodási 
szempontból a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 
124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján az 
országos hulladékgazdálkodási hatóság véleményezi, ezért a 
környezetvédelmi hatóság ebben a tekintetben nem 
nyilváníthat véleményt. 

Nem igényel választ. (Illetékesség tudomásunk szerint fennáll.) Nincs teendő. 

Hajdú-Bihar megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Nem tett észrevételt. Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Nem tett észrevételt. Üdvözli a hasznosítható készletek 
megjelenését a tervben. 

Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főoszt. 

Nem tett észrevételt. Nem igényel választ. Nincs teendő. 

    
Szabolcs-Szatmár-Bereg Nem tett észrevételt. Nem igényel választ. Nincs teendő. 



Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

Megyei Kormányhivatal 
Népegészségü. Főoszt. 
Közegészségügyi Osztály 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormány-hivatal -
Örökségvédelmi Hatóság 

Nem tett észrevételt. A vonatkozó jogszabályokat jelzi. Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztálya 

A tematika elfogadható. Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

Vízgazdálkodás szempontjából fontos tényező, hogy a talaj 
mennyi vizet tud befogadni és raktározni. A talaj 
tulajdonságainak és szerkezetének javulásával nő a vízbefogadó 
és vízraktározó képessége is. Minél mélyebb a termőréteg, 
annál többet tud a befogadott vízből raktározni. Ezáltal a 
talajok állapotának javítása a talaj vízgazdálkodási 
tulajdonságainak javulását is eredményezi. 
A talajjavítás célja a kedvezőtlen fizikai, kémiai tulajdonságok 
megváltoztatása, szerepének csökkentése. Talajvédelem 
szempontjából két talajjavítási módszert (mélylazítás, kémiai 
talajjavítás) fontos kiemelni, amelyek „gyors és látványos” 
eredményre vezethetnek. Ezen beavatkozások állami 
támogatással történő megvalósításának hatását javasoljuk a 
lehetséges fejlesztési irányok között megvizsgálni. 
A mélylazítás célja a vízvezetést vagy levegő-ellátást gátló, 
tömődött réteg megszüntetése, a víz talajba történő 
beszivárgásának elősegítése. 
A savanyú talajainkon nagy jelentőséggel bír a kémiai 
talajjavítás (meszezés), amely a talaj kémhatásának 
szabályozása és tápanyag-gazdálkodási szerepe mellett – 
fontos tényező a talaj (vízgazdálkodási szempontból is) kedvező 
szerkezetének kialakításában. 

A megállapításokkal egyetértünk.  
A felülvizsgálatnak azonban nem tárgya a talajok 
vízgazdálkodási tulajdonságainak javítása.  
(Erre utalni az SKV-ban a kapcsolódó javaslatoknál kell.) 

Az SKV-ban 
említeni fogjuk e 
lehetőségeket. 

    

Szabolcs-Szatmár-Bereg Javasoljuk a vízvisszatartásra alkalmas, helyi (akár csak egy A Tervben is szerepel, hogy a kontingens növelésének egyik Nincs teendő. 



Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály (folyt.) 

gazdálkodó ellátását szolgáló) víztározók kialakítási lehetőségét 
megvizsgálni. A tározott víz széles körű, kedvező hatása 
(öntözővíz, mikroklíma, sport, turisztika stb.) mellett meg kell 
említeni – első sorban a nyírségi területen – a létesítés során 
kitermelt talaj hasznosítási lehetőségeit is. A víztározók 
területéről kitermelt humuszos termőréteg a legtöbb esetben 
felhasználható a magasabb fekvésű (szervesanyagban és 
tápanyagban szegény, biológiailag kevésbé aktív), homokos 
területek „javítására”, míg az esetlegesen előforduló, nagyobb 
mésztartalmú réteg a környező savanyú talajok „javítására” 
hasznosítható. A kitermelt talaj ilyen irányú hasznosítása (a jogi 
szabályozás miatt – termőföldvédelmi járulék) első sorban a 
beruházással szomszédos területeken javasolható. 

lehetősége a vízvisszatartás, ami a Terv által ajánlott 
készletnövelő beavatkozások egyik prioritásaként szerepel. 
Az SKV részeként elvégezzük a 4.7 vizsgálat szükséges lépéseit, 
és azoknál a víztesteknél, ahol a szűrési fázis szerint mentességi 
vizsgálat szükséges részletesen elemezzük az ún. 
hatásmérséklő intézkedéseket, melyek közül az egyik 
legfontosabb a vízvisszatartás. 
A humuszgazdálkodás az előző ponthoz hasonlóan nem tárgya 
jelen felülvizsgálatnak 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és 
Mérésügyi Főosztály 
Bányászai Osztálya 
(Bányafelügyelet) 

A tematika tartalmával szemben bányászati szakigazgatási 
szempontból kifogás nem merül fel. Kiegészítés nem indokolt. 

Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökség-
védelmi Főosztály 
Építésügyi, Építés-
felügyeleti és Örökség-
védelmi Osztály 

Hivatalból áttette Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Koordinációs Osztályának. 

Nem igényel választ. Nincs teendő. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Főosztály 

A javasolt tematika nem megfelelő. 
A készülő tematikának a 2/2005. (I. 11.) Korm. rend. 4. számú 
mellékletének 3.6.1.1. pontjában előírtaknak megfelelően ki 
kell terjednie a kulturális (műemléki és régészeti) örökségre. 

Ahogy az a Terv ismertetésből kiderül, a terv célja (azaz a 
felszín alatti vízkészlet kontingens és az ennek megfelelő 
vízkivételek megvalósíthatósági feltételeinek meghatározása) 
semmilyen összefüggésben nincs a kulturális örökség 
védelmével. Ennek ellenére a hatóság kérésének megfelelően a 
tematikát kiegészítjük.  

Tematikát 
kiegészítjük. Az 
SKV-ban leírjuk 
miért nem 
releváns ez a 
szempont. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Állami 

A megküldött környezeti értékelés tematikát szakmailag 
elfogadhatónak tartom, de javasolom, hogy a környezeti 

A Terv a főként településekhez kapcsolódó lakossági és a 
különböző szolgáltatási célú többlet vízigények kielégítésére 

A 3.3.2.7. résznél 
példaként 



Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

Főépítészi Iroda értékelés a Rendelet 4. számú melléklet szerinti teljes 
tartalommal kerüljön kidolgozásra. Az épített környezet 
védelme szempontjából kérem, hogy a témához kapcsolódó 
fejezetek szakmailag kellő részletezettséggel kerüljenek 
kidolgozásra, tekintettel a települések épített környezetének 
(különösen lakó- és gazdasági területek) intenzitás 
növekedéséből adódó vízigény növekedésre is. 

elkülönített kontingenseket határoz meg. Az SKV foglalkozni 
fog a lakossági és egyéb települési vízigények 
kielégíthetőségével és annak következményeivel. A 3.3.2.7. 
részben kifejtésre kerül, hogy egyéb hatása az épített 
környezetre a Tervnek nincs. 

említjük. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

A megküldött környezeti értékelés tematikát szakmailag 
elfogadhatónak tartom, de javaslom, hogy a környezeti 
értékelés a Rendelet 4. számú melléklet szerinti teljes 
tartalommal kerüljön kidolgozásra. Az épített környezet 
védelme szempontjából kérem, hogy a témához kapcsolódó 
fejezetek szakmailag kellő részletezettséggel kerüljenek 
kidolgozásra. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke, a 
Hortobágy 
Természetvédelmi 
Egyesület bevonásával  

A felülvizsgálat során elsődleges szempontnak tartjuk az 
Európai Unió Biodiverzitás 2030 stratégia vonatkozó 
szakaszainak beépítését, különös tekintettel: 
legalább 25 ezer km-nyi folyót az EU-ban vissza kell állítani 
természetes, szabadon folyó állapotába, az akadályok 
lebontásával és az árterületek helyreállításával. 

Nem az SKV tematikára vonatkozó vélemény. Azonban mi is, a 
tervezők is fontosnak tartják ezt. A Terv felülvizsgálata azonban 
nem erről szól, hanem a még kiadható felszín alatti vízkészlet 
kontingensek meghatározásáról és a vízkivételek 
megvalósíthatósági feltételeinek kidolgozásáról. 

Nincs teendő. 

Ennek szellemében fontosnak tartjuk a következő elemek 
beépítését: 

 a helyben képződött csapadékvíz megtartása és 
tározása a természetes vizes élőhelyeken, valamint a 
tágabb vízgyűjtőről érkező csapadékvíz felhasználása a 
természetes vizes élőhelyek ökológiai vízkészletének 
pótlására; 

Nem az SKV tematikára vonatkozó vélemény. Azonban mi is, a 
tervezők is fontosnak tartják ezt. A Terv támogatja a 
vízvisszatartást, amelynek egyik formája lehet pl. a természetes 
élőhelyeken történő vízvisszatartás, de ennek részletes 
kidolgozása nem szerepel a terv céljai között. 
Az SKV részeként elvégezzük a 4.7 vizsgálat szükséges lépéseit 
és azoknál a víztesteknél, ahol a szűrési fázis szerint mentességi 
vizsgálat szükséges részletesen elemezzük az ún. 
hatásmérséklő intézkedéseket, melyek közül az egyik 
legfontosabb a vízvisszatartás, ezen belül a csapadék 
visszatartás, vízhasznosítás. 

Nincs teendő. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke, a 

 biológiai sokféleség megőrzésének érdekében az 
ökológiai fenntartó folyamatok (pl. természetes 

Nem az SKV tematikára vonatkozó vélemény. Azonban mi is, a 
tervezők is fontosnak tartják ezt. A Terv felülvizsgálat nem erről 

Nincs teendő. 



Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

Hortobágy 
Természetvédelmi 
Egyesület bevonásával 
folyt. 

vízmozgás, hullámterek eredeti funkciójának 
visszaállítása) megőrzése és elősegítése; 

szól, hanem a még kiadható felszín alatti vízkészlet kontingens 
meghatározásáról és a vízkivételek megvalósíthatósági 
feltételeinek kidolgozásáról. 

 klímaadaptáció a csapadékvizek betározásával, a 
legjelentősebb lokális hatás, a légköri aszály 
mérséklése. 

Nem az SKV tematikára vonatkozó vélemény. Azonban mi is, a 
tervezők is fontosnak tartják ezt. Ezért a Tervben is szerepel, 
hogy a kontingens növelésének egyik lehetősége a 
vízvisszatartás, ami a Terv által ajánlott készletnövelő 
beavatkozások egyik prioritásaként szerepel. 
Az SKV részeként elvégezzük a 4.7 vizsgálat szükséges lépéseit, 
és azoknál a víztesteknél, ahol a szűrési fázis szerint mentességi 
vizsgálat szükséges részletesen elemezzük az ún. 
hatásmérséklő intézkedéseket, melyek közül az egyik 
legfontosabb a vízvisszatartás. 

Nincs teendő. 

Hortobágyi NPI 

Már a VKGTT felülvizsgálatának szükségességének és céljainak 
meghatározása (4.2.1 fejezet) során fókuszba kerül, hogy az 
elérendő célállapotok teljesítési határideje alól mentességet 
lehet/kell kérni. Véleményünk szerint ez alapvetően rossz 
megközelítése a vízhasználatokhoz kapcsolódó problémák 
megoldásának, hiszen nem a valódi megoldáskeresés kerül 
előtérbe. 

Nem az SKV tematikára vonatkozó vélemény. 
Egyetértünk azzal, hogy a problémák valós megoldása nem a 
mentesség igazolása, hanem a vizek állapotának javítása, a jó 
állapot elérése, bár számos esetben a természeti folyamatok 
hosszú idejű lefutása miatt erre szükség lesz a VGT-ben is. A 
tervnek semmiképpen nem célja a mentességi vizsgálat, az 
SKV-nak azonban jogszabály szerinti feladata, hogy elvégezze a 
VKI 4.(7) paragrafusa szerinti vizsgálat szükséges lépéseit, és ha 
szükséges mentességi vizsgálatot is. Jelen esetben nem időbeni 
mentességről lehet szó (VKI 4.(4) paragrafus), hanem a 
célkitűzések enyhítéséről a vízkivételek miatt. A VKI 4.(7) 
paragrafus szerinti vizsgálatot minden FAV vízkivételre legalább 
a szűrési fázisig el kell végezni a vonatkozó szabályozás szerint. 
Azonban már jelenleg is vannak olyan víztestek, amelyek 
állapota romlott és a VGT2 óta pl. jóból gyenge állapotúvá vált. 
Ezért kell azzal foglalkozni, hogy e területeken vajon igazolható-
e új kontingensek megállapítása. Ugyancsak vizsgálni kell az 
SKV-ban, hogy a tervezett kontingensek nem rontják-e el a 
jelenleg jó állapotú víztesteket annyira, hogy azok kategóriát 
romlanak. 

Nincs teendő 

 
A munka során javaslatok kerülnek megfogalmazásra annak 
érdekében, hogy a jó állapot elérhető legyen. 

 



Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

Hortobágyi NPI 

A 7. oldalon található kijelentéssel, miszerint „Elsősorban a 
felszín alatti vízkészletek használata vált kritikussá” 
koncepcionálisan nem értünk egyet. Véleményünk szerint nem 
a vízkészletek használata vált kritikussá, hanem azok 
mennyiségi és minőségi állapota; 

Nem az SKV tematikára, hanem a VKGTT tartalmára vonatkozó 
megállapítás. Ugyanakkor, véleményünk szerint mindkét állítás 
igaz. Egyes felszín alatti víztestek „kritikus”, vagyis nem jó 
mennyiségi állapota a jó állapot „kritériumainak” meghaladását 
okozó, emiatt „kritikus” mértékű felszín alatti vízkivételeknek 
tulajdonítható.  

Nincs teendő 

a szintén a 7. oldalon található koncepcióval szintén nem 
értünk egyet („A VKGTT felülvizsgálat a felszín alatti 
vízkészletek hasznosítására koncentrál, de már nem csak az 
öntözési vízkivételekre koncentrál, 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.”) 
Véleményünk szerint egy SKV jellegű dokumentumban az 
élővilág vagy a természeti környezet szempontjából kellene 
vizsgálni, hogy a felszíni vízkészletek hasznosítása, annak 
hatása hogyan adódik össze a felszín alatti vizek 
hasznosításával és azok hatásaival; 

Az első megállapítás nem az SKV tematikára, hanem a VKGTT 
tartalmára vonatkozik.  
A Terv és SKV-ja nem szűkítheti le a vizsgálatot a természeti 
környezet szempontjaira, hiszen mind a felszíni, mind a felszín 
alatti vizek hasznosítása ennél sokkal szélesebb körű.  
Az SKV vizsgálja a felszíni és a felszín alatti vízkivételek 
állapotát, kapcsolatát, és természetesen mindezek hatását az 
élővilágra, a természeti környezetre és az emberi 
használatokra, melyek közül az egyik az öntözés. (A VKI 
elvárásait harmonizálni kell a társadalmi és gazdasági 
realitásokból adódó szempontokkal is.)  

Nincs teendő 

Hortobágyi NPI 

Szintén a 7. oldalon megfogalmazott hosszú távú célokkal sem 
tudunk egyet érteni. Véleményünk szerint a felszíni vizekből 
történő vízigények kielégítése bár valóban csökkenti a felszín 
alatti vizek terhelését, számos további problémát hozhat 
magával mind vízgazdálkodási, mind természetvédelmi 
szempontból. Továbbá sokkal hangsúlyosabban kellene 
megjelennie a víztakarékosság fontosságának, mert bár 
rövidtávon lehet, hogy korlátozott lehetőségeket biztosít, 
hosszútávon nem látunk más megoldást a mennyiségi 
problémák megoldására. Ezek alapján szintén nem értünk 
egyet, hogy az anyag a „folyók bőséges vízkészleteire” 
alapulóan keres megoldást, hiszen már jelenleg sem minden 
esetben képesek a folyóink kielégíteni egyes időszakokban 
fellépő vízigényeket; 

Nem az SKV tematikára, hanem a VKGTT tartalmára vonatkozó 
megállapítás. 
 
Az SKV a VKI 4.(7) paragrafus követelményeivel összhangban 
vizsgálja, hogy szerepel-e minden olyan hatásmérséklő és más 
környezetbarát intézkedés, amely a felszín alatti vizeket érő 
jelentős hatásokat csökkentheti, nem aránytalan költségek 
mellett. A felszíni vízkészletek rendelkezésre állását a 
vízkészletnövelő beruházások tervezése során alapvető 
szempontként kell majd figyelembe venni.  

A VKGTT 
tartalmát 
bemutató 
részben néhány 
pontosítást 
tettünk. 

„3.2 Igénybevételi határértékek meghatározása” c. fejezet 
alapján erősen bizonytalannak érezzük a kontingensek és a 

Nem az SKV tematikára, hanem a VKGTT tartalmára vonatkozó 
megállapítás. 

Nincs teendő. 



Véleményező Vélemény SKV készítői válasz 
Kezelés a tema-
tikában/SKV-ban 

határértékek meghatározottságát. Számos olyan elem kerül 
említésre, amely csak becsülhető (pl. illegális vízkivételek) vagy 
csak nagy bizonytalansággal számíthatók, amelyek 
nagymértékben befolyásolhatják az eredményt; 

A VKGTT terv keretében vízháztartási modellezéssel került 
meghatározásra az illegális vízkivételek becsült nagysága. 
Valóban – ahogy ez a véleményben megfogalmazódik - ez 
szakmailag megalapozott becslés. Ezért is elengedhetetlen az 
ellenőrzés, az illegális vízkivételek legálissá formálása és ahogy 
a szakmai tudásunk fejlődik, illetve ahogy az állapotok kedvező 
vagy kedvezőtlen irányba mozdulnak, úgy a VKGTT-t rendre 
felül kell vizsgálni. (Ezt az SKV-ban is leírjuk.)  

Nem világos az sem, hogy hogyan és milyen részletességgel 
történik az élőhelyek ökológiai állapotának értékelése. 
Véleményünk szerint táji, kistáji szintű értékelésre van 
minimum szükség, az országos léptékből történő „visszafejtés” 
nem elfogadható; 

A terv felszín alatti víztestekben gondolkodik, ami kistáji, 
legfeljebb néhány kistáj léptékű. Az SKV értékelni fogja, hogy a 
Terv hogyan kezeli a felszín alatti vízkivételek FAVÖKO-ra 
gyakorolt hatását, és hogy ez összhangban van-e a VKI, VGT 
követelményekkel.  

Nincs teendő. 

Véleményünk szerint az SKV – tematikának sokkal inkább 
„ökológiai” megközelítésűnek kellene lennie és az élővilágban 
bekövetkező lehetséges változások hangsúlyosabban kellene, 
hogy megjelenjenek, hiszen ez a magában a Vízgyűjtő-
gazdálkodási terven is kiemelt fontossággal bír (VGT 8.2.7 
fejezete), illetve nagyobb hangsúlyt kellene kapjon a felszíni és 
felszín alatti vizek közötti összefüggések vizsgálata és ezek 
mentén vizsgálni az egyes víztestek állapotát, ill. lehetséges 
állapotváltozását. 

Véleményünk szerint már a Tervnek is ökológiai szemlélettel 
kell készülnie. Ezt az biztosíthatja, hogy a kontingensek 
megállapításánál a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák 
(FAVÖKO) vízigényének kielégíthetősége, vagyis azok védelme 
és fennmaradásának biztosítása alapkövetelmény. Az SKV és a 
VKI 4.(7) paragrafusa szerinti vizsgálat a kérdésfeltevésekből 
adódóan ökológiai szemléletű, de mindkét vizsgálat más 
vízhasználatokra vonatkozó hatásokat is vizsgál. Az SKV 
részeként készülő VKI 4.(7) paragrafusa szerinti elemzés azt is 
kell vizsgálja, hogy a Terv milyen mértékben tartja be a felszíni 
és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémákkal kapcsolatos 
előírásokat, illetve elvárásokat. A felszíni vízkészletekre való 
hatást is kell vizsgálni az ún. közvetett hatások között. A felszíni 
és felszín alatti vizek alternatív, illetve összehangolt használata 
abból a szempontból is érdekes, hogy milyen mértékben 
csökkenthetné ez a felszín alatti vízkivételek hatását, 
amennyiben az jelentős.   

Nincs teendő. 

 


