
A JAVASOLT TEVÉKENYSÉG ÁLTAL ÉRINTETT FELEKNEK SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS – AZ EGYEZMÉNY 3. 

BEKEZDÉSE SZERINT 

1. A JAVASOLT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA  

(i) A javasolt terv jellege  

A Duna szerbiai vízgyűjtő területére vonatkozó gazdálkodási terv elfogadása  

 

A javasolt tevékenység szerepel az egyezmény I. mellékletében? IGEN  

A javasolt tevékenység tárgyköre 

 

A Duna szerbiai vízgyűjtő területére vonatkozó gazdálkodási terv (DSZVGT) két részből áll: a vízgyűjtő 

terület jellemzőiről szóló 1. részből, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és intézkedéscsomagot 

leíró 2. részből. 

A Duna vízgyűjtő-gazdálkodásának nemzetközi tervét és a Tisza vízgyűjtőjének integrált gazdálkodási 

tervét a Duna védelmére létrehozott nemzetközi bizottság keretein belül dolgozták ki és fogadták el. 

A Száva vízgyűjtő-gazdálkodásának tervét pedig a Száva kezelésére létrehozott nemzetközi bizottság 

keretein belül dolgozták ki és fogadták el. 

 

A javasolt tevékenység nagyságrendje (pl. méret, termelési kapacitás stb.) 

 

A Duna vízgyűjtő-gazdálkodásának nemzetközi terve azokra a folyóvizekre vonatkozik, amelyek 

vízgyűjtő területe meghaladja a négyezer négyzetkilométert; a Száva és a Tisza vízgyűjtő területére 

vonatkozó tervek pedig az ezer négyzetkilométernél nagyobb vízgyűjtő területű folyóvizekkel 

foglalkoznak. A DSZVGT viszont a Duna szerbiai szakaszához tartozó olyan folyóvizeket foglalja 

magában, amelyek vízgyűjtő területe meghaladja az ötszáz négyzetkilométert, valamint azokat a 

határon átnyúló folyókat is, amelyek vízgyűjtő területe száz négyzetkilométernél nagyobb, vagy 

amelyekre a szomszédos országokkal kötött kétoldalú egyezmények vonatkoznak. 

A Duna vízgyűjtő-gazdálkodásának nemzetközi terve emellett foglalkozik a száz négyzetkilométernél 

nagyobb tavakkal is, a Száva és a Tisza vízgyűjtő területére vonatkozó tervek pedig az ötven 

négyzetkilométernél nagyobb tavakra is vonatkoznak. Mivel Szerbiában nincs olyan (tíz 

négyzetkilométernél nagyobb) tó, amely a Duna vízgyűjtő-gazdálkodásának terve szempontjából 

releváns, a tavakkal a körzeti (vízgyűjtő területi) vízügyi tervekben foglalkozunk. 

Koszovó és Metohija a Szerb Köztársaság autonóm területe, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

1244. számú, 1999. június 10-i határozata szerint ideiglenesen az ENSZ civil és katonai igazgatása 

alatt áll. Adathiány miatt ezzel a területtel csak azokban a részekben foglalkozunk, amelyek a Duna 

vízgyűjtő területének természeti jellemzőiről szólnak, és amelyekre vonatkozóan az előző időszakról 

áll rendelkezésre információ. 

  



A javasolt tevékenység (pl. az alkalmazott technológia) bemutatása 

A DSZVGT fő célterületei és intézkedései a következők: vízhasználat (lakossági és ipari vízellátás, 

öntözés, vízenergia-termelés, hajózás, halászat, sport, üdülés és idegenforgalom), vízvédelem, 

pontszerű és diffúz szennyezőforrások, védett területek, a talajvíz mennyiségének és minőségének 

védelme, hidromorfológiai veszélyforrások, a vízkárok elleni védekezés, folyószabályozás, ár- és 

belvízvédelem, az erózió és hirtelen áradások elleni védelem, szárazság és vízhiány, a többcélú 

vízhasználathoz kapcsolódó célok és intézkedések, víztározók, regionális ivóvízrendszerek, és 

kiegészítő intézkedések. 

 

A javasolt tevékenység céljának bemutatása 

A vízügyek helyzetének a hatéves tervezési időszak alatti javításához szükséges intézkedések 

megvalósítása. 

 

A javasolt tevékenység indoklása (pl. társadalmi-gazdasági, vagy fizikai-földrajzi megalapozottság) 

A megfelelő jogszabályi környezet létrehozásához a vízügyi törvény teljes végrehajtása szükséges, 

beleérve a hiányzó végrehajtási rendeletek megfogalmazását és elfogadását a törvényes határidőn 

belül. Ez vonatkozik a tervezési dokumentumokra is (az egyes vízügyi körzetek gazdálkodási tervei, 

árvízvédelmi tervek, vízszennyezés-szabályozási terv). Ezeket legkésőbb 2017 végén el kell fogadni. A 

hiányzó dokumentumok pótlása a környezetvédelmi szektorban, és különösen annak a vizekhez 

kapcsolódó szegmensében is szükséges. 

 

További információk / megjegyzések (nincs) 

(ii) a javasolt tevékenység térbeli és időbeli határainak bemutatása 

Helyszín 

A Duna folyó szerbiai vízgyűjtő területe 

 

A helyszín bemutatása (pl. fizikai-földrajzi, társadalmi-gazdasági jellemzők) 

A Duna szerbiai vízgyűjtő területe nagyjából az északi szélesség 42° 12’12” és 46° 11’25” valamint a 

keleti hosszúság 18° 49’13” és 23° 00’43” között helyezkedik el. A terület nagysága kb. 80.948 

négyzetkilométer (Szerbia összterületének kb. 92%-a). 

Koszovó és Metohija a Szerb Köztársaság autonóm területe, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

1244. számú, 1999. június 10-i határozata szerint ideiglenesen az ENSZ civil és katonai igazgatása 

alatt áll. Adathiány miatt ezzel a területtel csak azokban a részekben foglalkozunk, amelyek a Duna 

vízgyűjtő területének természeti jellemzőiről szólnak, és amelyekre vonatkozóan az előző időszakról 

áll rendelkezésre információ. 

  



A javasolt tevékenység helyszínének indoklása (pl. társadalmi-gazdasági, vagy fizikai-földrajzi 

megalapozottság) 

A javasolt tevékenység időterve (pl. az építési munkák és a működés kezdete és időtartama) 

2015-2021 

A javasolt tevékenységre vonatkozó információhoz kapcsolódó térképek és egyéb ábrák 

 

További információk / megjegyzések (nincs) 

(iii) A várt környezeti hatásokra és az azok csökkentésére javasolt intézkedésekre vonatkozó 

információk 

Az értékelés témaköre (pl. a halmozott hatások figyelembevétele, az alternatívák értékelése, a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdések, a járulékos tevékenysége hatása stb.) 

 

A DSZVGT-ben meghatározott stratégiai és működési célok csak akkor érhetők el, a végrehajtást célzó 

intézkedések pedig akkor hozhatók meg, ha 

- megfelelő jogszabályi környezet áll fenn, beleértve a tulajdonjogok szabályozását is; 

- olyan szervezeti és intézményi rendszert hoznak létre, amely lehetővé teszi az integrált 

vízgazdálkodást a folyó vízgyűjtő területén; 

- biztosítják az ipar fejlesztésének feltételeit; 

- a befektetéseket és üzleti nyereségességet támogató környezetet hoznak létre; 

- meghatározzák a kormány prioritásainak rendszerét, valamint a finanszírozás érdekében 

ösztönzőket és kedvező hitelkereteket biztosítanak; 

- a használók és szennyezők fizetési kötelezettségén alapuló önfinanszírozó vízgazdálkodási 

rendszert hoznak létre, valamint gazdaságilag megfelelő, a vízhasználók gazdasági és 

társadalmi státuszának megfelelő vízárakat alakítanak ki; 

- a lakossági víz- és csatornaellátás terén többtarifás rendszert léptetnek életbe; 

- a Vízalap vagy más megfelelő pénzügyi intézmény segítségével biztosítják a pénzforrások 

megfelelő felhasználását; 

- meghatározzák az európai uniós források felhasználását; 

- megteremtik az állam és a magánszereplők közti partnerség jogszabályi kereteit; 

- létrehozzák a vízügyi tevékenységek szabályozási funkcióját és szabványait; 

- a lakosságot jobban motiválják és bevonják a vízügyi tervezés minden szakaszába; 

- erősítik az együttműködést a kormányszervek, az állami vállalatok, valamint a társadalmi, 

tudományos, szakmai és pénzügyi intézmények között; 

- javítják a kapcsolatot az országos, tartományi és helyi (ön)kormányzatok között a fejlesztési 

projektek tervezése, finanszírozása és kivitelezése terén. 



A javasolt tevékenység várt környezeti hatásai (pl. azok jellege, helye és nagyságrendje) 

A Duna vízgyűjtő-gazdálkodási tervében részleteztük azokat a prioritást élvező tevékenységeket, 

amelyek a Szerb Köztársaság hatéves vízgazdálkodási stratégiájában szerepelnek. A tervben szereplő 

megoldások a Duna szerbiai árterének egységes vízügyi térként való kezelésén alapulnak. A Duna 

szerbiai vízgyűjtő területének gazdálkodási terve olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek igen 

kedvező hatással vannak a környezetre mind a Szerb Köztársaság, mind pedig a szomszédos országok 

területén. Az egyes negatív hatásokat a kedvező egyéb hatások megfelelő tervezéssel jelentősen 

korlátozhatják vagy ellensúlyozhatják. A környezeti hatás tekintetében a dokumentum teljes 

mértékben elfogadhatónak tekinthető. 

Input-tényezők (pl. nyersanyagok, elektromos áramforrások stb.) 

 

Output-tényezők (pl. légkörbe vagy vízbe való kibocsátás mennyisége és típusa, szilárd 

hulladéktermelődés) 

 

Határon átnyúló hatások (pl. típusai, helyszínei, nagyságrendjei) 

A tervben szereplő megoldásoknak nincs jelentős hatása a szomszédos országokra, kivéve a Drina 

folyó középső és alsó szakaszára tervezett rendszereket. Ezek a rendszerek egyszerre tartoznak a 

Szerb Köztársasághoz és Bosznia-Hercegovinához (Republika Srpska), vagyis a két országnak együtt 

kell működnie, és közös intézkedéseket kell hoznia a rendszerek környezetbe illesztése érdekében. 

Kedvező körülmény, hogy a rendszerek kiépítése összhangban áll az árvízvédelem, folyószabályozás, 

part- és mederstabilizáció céljával a Drina alsó szakaszán, valamint az ártéri vízgazdálkodás céljaival 

is. Az egyéb határon átnyúló potenciális negatív hatásokat stratégiailag jelentéktelennek ítéljük, mert 

térbeli kiterjedésük kicsi. 

 

A kedvezőtlen hatások csökkentésére javasolt intézkedések (ha ismertek: pl. a környezeti hatások 

kiküszöbölését, kezelését, minimalizálását vagy ellensúlyozását szolgáló intézkedések) 

Hogy a tervezett megoldások pozitív hatásait lehetőleg a becsült, a térkihasználást nem veszélyeztető 

érteken belül tartsuk, illetve minimalizáljuk vagy kiküszöböljük az esetleges negatív hatásokat, 

követendő környezetvédelmi irányelveket határoztunk meg. Emellett a különböző környezeti 

tényezők figyelemmel kísérésére külön monitoring-rendszereket dolgoztunk ki a tervezett 

tevékenységek kivitelezésének nyomon követése és a környezet állapotának ellenőrzése érdekében. 

 

További információk / megjegyzések (nincs) 

 

(iv) Javaslattevő / fejlesztő 

Név, cím, telefon, fax 

 

(v) SKÉ dokumentáció 



Az SKÉ dokumentáció (pl. az SKÉ jelentés) szerepel az értesítésben? Ha nem, vagy csak részben, 

akkor adják meg, hogy milyen további dokumentációt küldenek, és (körülbelül) mikor. 

Az SKÉ dokumentáció szerepel az értesítésben. 

 

További információk / megjegyzések (nincs) 

 

2. KAPCSOLATTARTÓK 

(i) Az esetlegesen érintett fél vagy felek kapcsolattartói 

Az SKÉ-hez kapcsolódó tevékenységek koordinálásáért felelős hatóság (lásd az I/3. döntés 

mellékletét) 

 Név, cím, telefon- és fax-szám 

 A diplomáciai kirendeltség adja meg 

 

Az értesítést kapó érintett felek listája 

Magyarország, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia és Hercegovina, Montenegró. 

(ii) Az értesítést küldő fél kapcsolattartói 

Az SKÉ-hez kapcsolódó tevékenységek koordinálásáért felelős hatóság (lásd az I/3. döntés 

mellékletét) 

 Név, cím, telefon- és fax-szám 

Miroslav Tosovic 

Omladinskih brigada 1 

00381 11 2690977 

00381 11 3132574 

Döntéshozó hatóság (ha eltér az SKÉ-hez kapcsolódó tevékenységek koordinálásáért felelős 

hatóságtól) 

 Név, cím, telefon- és fax-szám 

Natasa Milic, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 
Vízügyi Igazgatóságának megbízott igazgatója  

Bulevar umetnosti 2a 

00381 11 201 33 60 

3. AZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLÓ ORSZÁG SKÉ-FOLYAMATÁRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 

(i) A javasolt tevékenységre vonatkozó SKÉ-folyamat adatai 

Időtáv 

- 2015 



Az érintett fél / felek lehetősége az SKÉ-folyamatban való részvételre 

- 2015-ben 

A lehetséges döntés jellege és időzítése 

- 2015-ben 

A javasolt tevékenység jóváhagyási folyamata 

- 2015-ben 

További információk / megjegyzések 

 

4. A JAVASLATTEVŐ ORSZÁG NYILVÁNOSSÁGÁNAK BEVONÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A nyilvánosság bevonásának módja 

Az SKÉ jelentéstervezet nyilvános megvitatása részeként a szöveget közzéteszik a Vízügyi Igazgatóság 

irodájában és honlapján (www.rdvode.gov.rs), valamint 2015 októberében nyilvános meghallgatásra 

is sor kerül. 

A nyilvános konzultáció várt kezdete és időtartama 

A nyilvános meghallgatás (prezentáció) 2015. október 28-án, Belgrádban lesz. 

 

5. VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐ 

Dátum 

Az értesítés kézhezvételétől számított 30 nap 

http://www.rdvode.gov.rs/

