
Meghívó

www.vizeink.hu



A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és az Öko Zrt. 
vezette Konzorcium tisztelettel meghívja Önt

   A vízgyûjtô-gazdálkodási tervezés felszín alatti vizekkel 
kapcsolatos kérdései az Alföldön és a tervezett intézkedések 

címû szakmai egyeztetésre 

Idôpont: 2009.08.31. hétfô 10-17 óra
Helyszín: MTESz Tudomány és Technika Háza

5000 Szolnok, Kossuth L. utca 4.

Az egyeztetésen a következô témák kerülnek megvitatásra:
• Mennyiségi problémák kezelése: vízszint-süllyedés, legális és illegális 

vízkivételek, igénybevételi korlátok megállapítása 
• A felszín alatti vizektôl függô élôhelyek megôrzéséhez és helyreállításához 

szükséges intézkedések
• Vízelvezetés és vízvisszatartás. A felszín alatti vizek és a mezôgazdaság 

kapcsolata
• Különösen érintett területek problémai: Duna-Tisza-közi Homokhátság, 

Maros hordalékkúp, Nyírség
• Termálvíz-hasznosítás, és a használt termálvíz elhelyezése

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 2009.08.24-tôl letölthetôek:

• Országos Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezet és mellékletei

• Tisza részvízgyûjtô Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezet és mellékletei

• Fentiekbôl készült rövid, közérthetô kivonatok

• Tervezési alegységek Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezetek és mellékleteik

• Háttértanulmányok és megalapozó anyagok, gazdasági elemzések

Karas László
ügyvezetô igazgató 

Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. • Öko Zrt. vezette Konzorcium

Program 
 9:00 – 10:00  Regisztráció (Az érkezôket kávé, üdítô várja)
10:00 – 10:05  Megnyitó 
14:05 – 14:10  A felszín alatti vizektôl függô élôhelyek megôrzése 
 érdekében tervezett intézkedések megvitatása a  
 tervezôk, meghívott szakértôk és a jelenlévôk részvételével
11:30-11:45  Kávészünet
11:45-13:00  A mezôgazdaság* és a felszín alatti vizek kapcsolata és 
 szabályozása a vízgyûjtô-gazdálkodási tervben. 
 A vízelvezetés és vízvisszatartás lehetôségei – tervezett 
 intézkedések bemutatása, majd vita.
13:00 – 14:00  Ebédszünet (büféebéd a helyszínen)
14:00-15:20  A Duna-Tisza-közi Homokhátság, a Nyírség és a Maros 
 hordalékkúp: a felszín alatti vizek mennyiségi problémá- 
 inak megoldására javasolt intézkedések megvitatása.
15:20-15:35  Kávészünet
15:35-16:50  A termálvíz-hasznosítás** feltételei és lehetôségei az 
 Alföldön. Szabályozási javaslatok a vízgyûjtô-gazdálkodási 
 tervben – tervezett intézkedések bemutatása, majd vita.
16:50-17:00  A fórum zárása
* A VGT mezôgazdaságot érintô intézkedéseirôl országos szintû tematikus egyeztetést is 
tartunk 2009.09.07-én és 17-én • ** A VGT termálvíz-hasznosítást érintô intézkedéseirôl 
országos szintû tematikus egyeztetést is tartunk 2009.09.15-én

Meghívott tervezôk és szakértôk: 
Simonffy Zoltán, BME Vízi Közmû és Környezetmérnöki Tanszék, • Gondáné Sôregi Katalin, Smaragd-
GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. • Szôcs Teodóra, Magyar Állami Földtani Intézet • Liebe 
Pál, Vituki Kft. • Tóth György, Magyar Állami Földtani Intézet • Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság, • Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, • Felsô-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, • Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság, • Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság • Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, • Viziterv Environ Kft., • az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok és az illetékes 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelôségek szakemberei.

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!  
Kérjük, részvételi szándékát – neve, szervezete és elérhetôsége feltüntetésével – augusztus 27-ig 

jelezze a következô elérhetôségek egyikén: E-mail: kotikovizig@vizeinkert.hu 
Tel./Fax: 42/423-818 (Cselószki Tamás)

 


