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A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt  

az Öko Zrt. vezette konzorcium által megrendezésre kerülő

A vízfolyások, állóvizek és felszín alatti vizek 
állapotának javítása a Nagykôrösi-homokhát 
tervezési alegységen - Intézkedési javaslatok 

 című vitafórumra. 

Idôpont: 2009. július 6. hétfő 10.00-13.30-ig  
Helyszín: Arany János Kulturális Központ  

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. 

Mit gondol Ön a Nagykőrösi-homokhát vízgazdálkodási 
problémáinak megoldását célzó intézkedésekről? 

A lakossági szennyvizek, az ipari és mezőgazdasági szennyezések
kezeléséről, a belvízelvezetésről, a vízfolyások és állóvizek fizikai és

ökológiai állapotának javításáról, a fenntartható vízhasználatról?  
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés jelenlegi szakaszában ezekre a

kérdésekre keressük közösen a választ.  
A Fórumon bemutatjuk, majd megvitatjuk a felszíni és felszín alatti 

vizek állapotát, a természet-, és környezetvédelmi szempontból 
jelentős vízgazdálkodási problémákat, (például szennyezések, 

belvízbevezetések, mederkotrások), valamint az ezeket megoldó, 
tervezett intézkedéseket.  

A problémákat és intézkedési javaslatokat bemutató konzultációs 
anyag letölthető a www.vizeink.hu oldalról.  

Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével és mondja el 
véleményét, javaslatait! 

Karas László 
ügyvezető igazgató - Respect Kft 

 Öko Zrt. vezette konzorcium

Program 

Levezető: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium) 

10.00 – 10.30  Regisztráció (Az érkezőket kávé, üdítő várja) 
10.30 – 10.35   Megnyitó
10.35 – 10.40   Köszöntôt mond Lovas Attila igazgató úr Közép-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság 
10.40 – 10.45  A Víz Keretirányelv és a társadalmi részvétel a 

vízgyûjtô-gazdálkodási tervezésben 
Előadó: Gulyás Péter (Öko Zrt. vezette konzorcium) 

10.45 – 11.15   Javaslat a jelentôs vízgazdálkodási problémákat 
megoldó intézkedésekre a Nagykôrösi-homokhát 
vízgyûjtô-gazdálkodási tervezési alegységen 
Előadó: Kun Csaba (KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda 
Kft. (tervezô)) 

11.15 – 12.10  A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása 
Párbeszéd, vita a résztvevôk és szakértôk 
bevonásával  
Szakértők: Háfra Mátyás a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Közép-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelôség, a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság, valamint az Öko Zrt. vezette 
konzorcium szakemberei 

12.10 – 12.30  Kávészünet, büféasztal  
12.30 – 13.20 A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása   
 (folytatás) 
13.20 – 13.30  Összefoglalás. A fórum zárása  

Megjelenésére feltétlenül számítunk!  

Kérjük, részvételi szándékát – neve, szervezete és elérhetôsége 
feltüntetésével – július 2-ig jelezze a következő elérhetőségek egyikén:   

E-mail: kotikovizig@vizeinkert.hu,  
Telefon: 06/62/424-392 Fax: 06/62/424-392 (Illés Gábor részére)
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