
Meghívó

www.vizeink.hu



Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
tisztelettel meghívja Önt az Öko Zrt. vezette konzorcium által 

megrendezésre kerülô  

A vízfolyások, állóvizek és felszín alatti vizek állapo-
tának javítása a Rábca, Fertô-tó tervezési alegységen

Intézkedési javaslatok
címû vitafórumra 

Idôpont: 2009. július 08. szerda 10:00-13:00
Helyszín: Városháza,  díszterem

Kapuvár, Fôtér 1. tel.: (96) 596 000

Mit gondol Ön a Rábca és a Fertô-tó tervezési alegység vízgazdálkodási 
problémáinak megoldását célzó intézkedésekrôl? A lakossági szennyvizek, 
az ipari és mezôgazdasági szennyezések kezelésérôl, a belvízelvezetésrôl 

vagy vízvisszatartásról, a vízfolyások valamint az állóvizek fizikai és ökológi-
ai állapotának javításáról, a fenntartható vízhasználatról? 

A Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervezés jelenlegi szakaszában ezekre a  
kérdésekre keressük közösen a választ. A Fórumon a tervezôk bemutatják, 

és megvitatjuk a felszíni és felszín alatti vizek állapotát, a természet- és kör-
nyezetvédelmi szempontból jelentôs vízgazdálkodási problémákat, valamint 

azok megoldására irányuló, 
tervezett intézkedéseket.

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

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

Janák Emil
Igazgató

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Program 

Levezetô: Kelen Gábor (Respect Kft.) 

09.30 – 10.00  Regisztráció (Az érkezôket kávé, üdítô várja.)

10.00 – 10.05  Köszöntô (levezetô)

10.05 – 10.10  Köszöntôt mond Janák Emil igazgató ÉDUKÖVIZIG
10.10 – 10.15  Program ismertetése (levezetô)

10.15 – 10.45  Javaslat a jelentôs vízgazdálkodási problémákat  
 megoldó intézkedésekre a Rábca, Fertô-tó 
 vízgyûjtô-gazdálkodási tervezési alegységen.  
 Elôadó: Bartal György – területi tervezô, Vidra Kft. ügyvezetô

10.45 – 11.40  A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása
 Párbeszéd, vita a résztvevôk és szakértôk bevonásával  

 (vélemények, kérdések és válaszok)

 Szakértôk: az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 

 Igazgatóság, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 

 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség, a  

 Fertô-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, valamint az 

  Öko Zrt. vezette Konzorcium szakemberei.

11.40 – 12.00  Kávészünet, büféasztal
12.00 – 12.50  A bemutatott intézkedési javaslatok megvitatása   

 (folytatás)

12.50 – 13.00  Összefoglalás, a fórum zárása

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!  

Kérjük, részvételi szándékát – neve, szervezete és elérhetôsége feltüntetésével – július 6-ig szíveskedjen 
jelezni e-mailen vagy telefonon a következô elérhetôségeken:

Nagy Péter,  (fórum szervezésében közremûködô szervezet), reflex@c3.hu, 

edukovizig@vizeinkert.hu,  96/316-192, 96/329-792


