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

Mezôgazdaság II.
A Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervek és a mezôgazdaság 

kapcsolata, intézkedései javaslatok
címû szakmai egyeztetésre 

Idôpont: 2009.09.17. csütörtök 10-13 óra
Helyszín: Benczúr Hotel 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

Az egyeztetésen a következô fôbb témák kerülnek megvitatásra (részben 
kapcsolódva a 2009.09.07-én tartott fórumhoz is):
• Területhasználatra vonatkozó javaslatok a Vízgyûjtô-gazdálkodási Tervben, 

a jelenlévôk véleménye a javaslatokkal kapcsolatban
• Vízvédelmi zónarendszer (nitrát-, erózió-, belvíz-érzékeny területek, illetve 

partmenti sávok) kialakítása, 
• ÚMVP nyújtotta lehetôségek 2013-ig és azután (javaslatok)
• Öntözés, vízvisszatartás, tápanyag-gazdálkodás, szennyvíziszap-elhelye-

zés kérdései
• Mezôgazdaság nyújtotta környezeti szolgáltatások elismerésének 

lehetôségei
• Gazdasági szabályozó eszközök szerepe, pénzügyi ösztönzô rendszerek 
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 letölthetôek, ugyanitt írásban is véleményezhetôek 
2009.09.18-ig: • A vízgyûjtô-gazdálkodás és a mezôgazdaság összehangolásának 
lehetôségei (javaslatok)  • Országos Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezet és mellékle-
tei • A négy részvízgyûjtô Vízgyûjtô-gazdálkodási Terv tervezetei és mellékletei 
• Fentiekbôl készült rövid, közérthetô kivonatok • Egyéb háttértanulmányok (I. SKV 
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 A Víz Keretirányelv és a mezôgazdaság kapcsolata. 
 A mezôgazdaságot érintô intézkedések, a 

 területhasználatra és az agrártámogatási rendszerekre 

  vonatkozó javaslatok. Elôadó: Dr. Podmaniczky László

10:30 – 10:50 Gazdasági szabályozó eszközök lehetôségei a 
 mezôgazdaságban. Finanszírozási kérdések. 

 Elôadó: Öko Zrt. vezette konzorcium szakértôje

10:50 – 11:30  Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk 
 részvételével
11:30 – 11:45 Kávészünet
11:45-12:50 Vita a tervezôk, meghívott szakértôk és jelenlévôk 
 részvételével 
12:50-13:00  A fórum zárása

Meghívott tervezôk és szakértôk: 
Dr. Clement Adrienne, BME, vízminôségi szakértô • Dr. Rákosi Judit, ÖKO Zrt., közgazdasági 

szakértô • Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt., finanszírozási szakértô • Dr. Podmaniczky László, SZIE KTI, 

mezôgazdasági szakértô • Ungvári Gábor, Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdasági szakértô •

Dr. Deák József, GWIS Kft., FAV szakértô • Szilvácsku Zsolt Respect Kft., SKV szakértô • Vízügyi és 

Környezetvédelmi Központi 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 – szeptem-

ber 16-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


