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A Nemzeti Vízstratégia társadalmi konzultációs kérdőíveinek statisztikai értékelése 

Az értékelés a Nemzeti Környezetügyi Intézet központjába és kirendeltségeihez 2013. május 31-ig 

beérkezett 332 kérdőív alapján történt. Az összesítés alapján megállapíthatók az alábbiak: 

A különböző ágazatokat képviselő válaszadók (élelmiszeripartól kezdve a szolgáltatókon keresztül az 

önkormányzatokig) kivétel nélkül egyetértenek a társadalommal egyeztetett Nemzeti Vízstratégia 

szükségességével. A Stratégia kidolgozottságával nagy százalékban (90%) elégedettek, azt jónak, 

megfelelően részletesnek, illetve nagyon részletesnek találták. Válaszadók nagy hányada érzi úgy, 

hogy a Stratégia egyes elemei javítanának (64%), illetve jelentősen javítanának (18%) munka-, illetve 

életkörülményeikben. 

A válaszadók 82%-a támogatja az állam nagyobb szerepvállalását a vizek minőségi és mennyiségi 

állapotának javításában illetve megőrzésében. 90%-uk egyetért az állam azon igyekezetével, hogy 

előmozdítja az öntözéses-gazdálkodás fejlesztését. Javaslatok érkeztek még bevonni a szakmai 

szervezeteket, érdekképviseleteket, vállalkozásokat, gazdálkodókat.  

A kérdést megítélni képes válaszolók többsége (74%) gondolja úgy, hogy a Stratégiában teljes a 

vízvisszatartás elérése érdekében tervezett intézkedések köre.  

A részletes monitoring-programok végrehajtása utáni szabályozási eszközök és vízvédelmi 

beavatkozások terén a válaszadók 57%-a tartja teljesnek a felsorakoztatott intézkedések és 

beavatkozások sorát. Majd minden válaszadó (94%) helyesli, hogy az árvizek kártétele elleni 

védekezésben az állam szerepe a megelőzés és a vizek visszatartása, és nem a károk utólagos 

helyrehozatala, ill. a tározható vizek hasznosítás nélküli azonnali és gyors kivezetése. 

A válaszadók többsége (82%) egyetért az ivóvízminőség-javító program megvalósításával 

összefüggésben - az egészséges ivóvízellátás biztosítását tovább segítő - Stratégiában 

megfogalmazott, javasolt intézkedésekkel (ellátási hiányok felszámolása, csak vas és/vagy mangán 

probléma megoldása, ólom anyagú csőszakaszok cseréje, vízellátás biztonságának növelése).  

A válaszadók többsége (83%) egyetért a nemzeti szennyvízprogram megvalósításához kapcsolódóan a 

szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapok energia-hatékony kezelése, hasznosítása és 

ártalommentes elhelyezése kapcsán a Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel, javasolt 

teendőkkel. 

A válaszadók többsége (77%) egyetért a 2000 fő alatti kistelepülések szakszerű szennyvízkezelésének 

megvalósításával kapcsolatos, Stratégiában megfogalmazott javaslatokkal. 

A válaszadók 66%-a részt venne olyan fórumon, mely az érdekeltek bevonását, igényeik figyelembe 

vételét célozza a fenntarthatóság mellett. 

Összesen 100-an éltek a lehetőséggel és küldtek a Stratégiával összefüggő észrevételt, véleményt. A 

kérdőívtől függetlenül többen küldtek részletes véleményt, melyek szintén megfontolandóak a 

Stratégia véglegesítése során 
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