
Jegyzőkönyv 

„A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés természetvédelmet, védett 
területeket érintő eredményei, az intézkedések programja”  

című  fórumot 
 

a „Kvassay Jenő Terv elkészítése és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” 
című KEOP-7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében szervezi az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság. 
 
Időpont:  2015. szeptember 1. 14.00 óra 

Helyszín:  Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Díszterme 

     (Budapest XIV., Stefánia út 14.) 
 
PROGRAM: 

14:00-14:10 Köszöntő 

  Láng István (Országos Vízügyi Főigazgatóság) 

14:10-14:30 A felszíni vizek ökológiai vízigényének meghatározása és a felszín 
alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) állapota  

 Szalay Miklós (Országos Vízügyi Főigazgatóság), Gondárné Sőregi 
Katalin (SMARAGD-GSH Kft.)  

14:30-15:00 Védett területek állapota és a VGT2  természetvédelmet érintő 
intézkedései 

 László Tibor (ÖKO ZRT) 

15:00-          Fórum - vélemények, kérdések és válaszok. 
 

Az előadások a meghirdetett program szerint elhangzottak majd ezt követően volt lehetőség 

hozzászólások megtételére, kérdések feltételére. 

Kérdések, hozzászólások 

Tóth György, MFGI: „Mostohagyerek” ökoszisztémára hívja fel a figyelmet, vagyis az 
ivóvízellátás szempontjából nagyon fontos medri ökoszisztéma. Ennek fennmaradása nagyon 
fontos.  FEVI ÖKOFAV terminológia bevezetését javasolja. 

 

Kerpely Kára WWF Magyarország: 

A tervező szakértők néha olyan dolgokról beszélnek, ami már jóval korábban,  a termelési 
értekezleteken kellett volna megbeszélni. 

A NATURA területek közül azokat  vizsgálták tovább, ahol a terület 30 %-a  víztől függő jelölő 
élőhely? 

László Tibor, Öko ZRT: A lista a szakmai mellékletben található. 

 



Tóth György, MFGI: A tervezői csapat részeseként mondj, hogy az idő kevés volt és itt most 
van idő. 

 

 

 

 

Egyéb észrevétel nem volt. 

 

Győr 2015.09.01.           dr. Major Veronika 

 

 

Egyéb észrevétel nem volt. 

 

Győr 2015.08.28.           Janák Emil 

Kérdés  Válasz 
Tóth György, MFGI: „Mostohagyerek” 
ökoszisztémára hívja fel a figyelmet, vagyis 
az ivóvízellátás szempontjából nagyon 
fontos medri ökoszisztéma. Ennek 
fennmaradása nagyon fontos.  FEVI 
ÖKOFAV terminológia bevezetését 
javasolja. 
 

 

Kerpely Kára WWF Magyarország: 
 
A tervező szakértők néha olyan dolgokról 
beszélnek, ami már jóval korábban,  a 
termelési értekezleteken kellett volna 
megbeszélni. 
 

Tóth György, MFGI: A tervezői csapat 
részeseként mondj, hogy az idő kevés volt 
és itt most van idő. 
 

Kerpely Kára WWF Magyarország: 
A NATURA területek közül azokat  
vizsgálták tovább, ahol a terület 30 %-a  
víztől függő jelölő élőhely? 
 

László Tibor, Öko ZRT: 
Igen! 
 A lista a szakmai mellékletben található. 
 

  


