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

A vízgyûjtô-gazdálkodási tervezés és a természetvédelem 
kapcsolódásai: intézkedések és feladatok

címû szakmai egyeztetésre 

Idôpont: 2009.09.08. kedd 10-17 óra
Helyszín: Hotel Ében

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 15-17.

Az egyeztetésen a következô fôbb témák kerülnek megvitatásra:

–  Védett természeti területek és a vízgyûjtô-gazdálkodás tervezés kapcsolata.
–  A védett területekkel kapcsolatos egyedi intézkedések: felszíni és felszín alatti 

vízhasználatok módosítása, vízpótlás vízellátás javítása, vízszintszabályozás.
–  Egyéb intézkedések (ártéri/hullámtéri intézkedések, meder-rehabilitáció stb.)
–  Természetvédelmi és vízvédelmi célok összhangjának megteremtése, fôbb 

problémák, intézkedési javaslatok.

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 4 részvízgyûjtô Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezet és mellékletei
–  Fentiekbôl készült rövid, közérthetô kivonatok
–  Háttértanulmányok és megalapozó anyagok, gazdasági elemzések  

(SKV 1. jelentés)

Karas László
ügyvezetô igazgató

Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Öko Zrt. vezette Konzorcium

Program 
9.30 – 10.00  Regisztráció (Az érkezôket kávé, üdítô várja)
10.00 – 10.05  Megnyitó 
10.05 – 10.30  Tájékoztató és gondolatébresztô elôadások:

10.05 –10.20  László Tibor: Védett természeti területekkel kapcsolatos 
 általános problémák és általános szempontok 
 az intézkedések tervezéséhez
10.20 –10.30  Magyar Emôke: A nem védett területekre vonatkozó 

 egyedi intézkedések, azaz a további intézkedések 
 várható hatása a védett területek állapotára
11.30 – 11.45  Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk 
 részvételével: Védett természeti területek és a vízgyûjtô-
 gazdálkodás tervezés kapcsolata, általános problémák
 meghatározása, általános szempontok megvitatása
11.45 – 12.00 Kávészünet
12.00 – 13.15  Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk részvételével: 
 A védett területekkel kapcsolatos egyedi intézkedések megvitatása 
 (feltárás, kezelési, fenntartási tervek; vízhasználat korlátozás; 
 megszüntetés, vízpótlás)
13.15 – 14.15   Ebédszünet (büféebéd a helyszínen)
14.15 – 15.30   Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk részvételével: 
 Egyéb intézkedések (ártéri/hullámtéri intézkedések, 
 meder-rehabilitáció stb.) hatása a védett területek állapotára
15.30 – 15.45   Kávészünet
15.45 – 16.50   Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk részvételével: 
 Természetvédelmi és vízvédelmi célok összhangjának 
 megteremtése, következtetések, ajánlások a továbbtervezéshez
16.50 – 17.00   A fórum zárása

Meghívott tervezôk és szakértôk: Simonffy Zoltán, BME Vízi Közmû és Környezetmérnöki Tanszék,
László Tibor, ÖKO ZRt, Magyar Emôke. ÖKO ZRt, Szilvácsku Zsolt, Respect Kft., SKV szakértô
Szabó Balázs, Respect Kft., SKV szakértô, Központi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,

az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, 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 – szeptember 4-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


