Meghívó

www.vizeink.hu

Program

A Környezetvédelmi és Vízügyi Központi Igazgatóság és az Öko Zrt.
vezette Konzorcium tisztelettel meghívja Önt
A halászat és a vízgyûjtô-gazdálkodási tervek kapcsolódásai,
intézkedések és feladatok
címû szakmai egyeztetésre
Idôpont: 2009.09.10. csütörtök 10-13 óra
Helyszín: Hotel Ében
1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 15-17.
Az egyeztetésen a következô fôbb témák kerülnek megvitatásra:
– A halászat (tógazdaságok és természetes vízi halászat) és a vizek
állapota közötti kapcsolat.
– Jó tógazdasági gyakorlat alkalmazása. (Mesterséges halastavak
jó ökológiai potenciálja és jó kémiai állapota)
– Jó természetes vízi halászati gyakorlat kialakításának szükségessége,
szempontjai.
– Halászati tevékenységet érintô vízminôség javító intézkedések
(halastavak vízellátása és a leeresztett víz alvízi hatása).
Kölcsönösen megfogalmazható követelmények
– Halászati Operatív Program, illetve Európai Halászati Alap hazai
kapcsolódásai.
Kérjük, biztosítsa a témáért felelôs, szakértô munkatársa részvételét az
egyeztetésen!
Kérjük, tekintse át a kapcsolódó szakmai anyagokat, amelyek a www.vizeink.
hu oldalon, a Dokumentumtárból 2009.08.31-tôl letölthetôek:
– Országos Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezet és mellékletei
– A négy részvízgyûjtô Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezet és mellékletei
– Fentiekbôl készült rövid, közérthetô kivonatok
– Háttértanulmányok és megalapozó anyagok, gazdasági elemzések

Karas László
ügyvezetô igazgató – Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Öko Zrt. vezette Konzorcium

9.30 – 10.00
10.00 – 10.05
10.05 – 10.15
10.15 – 10.35
10.35 – 10.55
10.55 – 11.45

11.45 – 12.00
12.00 – 12.55
12.55 – 13.00

Regisztráció (Az érkezôket kávé, üdítô várja)
Megnyitó
Clement Adrienne: A Víz Keretirányelv lényege, célja
Szilágyi Ferenc: A jó tógazdasági gyakorlat és
a vízgyûjtô-gazdálkodási tervezés kapcsolata
Halasi Kovács Béla: A természetes vízi halászat kapcsolata
a vízgyûjtô-gazdálkodási tervezéssel
Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk
részvételével: Felkért hozzászóló: Puskás Nándor,
a Hortobágyi Halgazdaság vezérigazgatója
Kávészünet
A vita folytatása
A fórum zárása

Meghívott tervezôk és szakértôk:
FVM illetékes szakemberei
Központi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség
Clement Adrienne, BME vízminôségi szakértô
Mozsgai-Katalin, Öko Zrt, közgazdász szakértô
Puskás Nándor, a Hortobágyi Halgazdaság vezérigazgatója
Halasi-Kovács Béla, Sciap Kft Debrecen
Szilágyi Ferenc, BME ökológus fôszakértô

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Kérjük, részvételi szándékát – neve, szervezete és elérhetôsége feltüntetésével – szeptember 7-ig
jelezze a következô elérhetôségek egyikén:
E-mail: vkki@vizeinkert.hu
Telefon: 061/214-55-54/229 vagy 30/292-96-34 (Varga Emese)
Fax: 061/212-93-53

