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JOINTISZA PROJECT  

‘ Strengthening cooperation between river basin management planning and flood risk 
prevention to enhance the status of waters of the Tisza River Basin ‘ 

A hazai érdekeltek bevonása az Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodás 

Tervezésébe – tájékoztató és workshop 

MEGHÍVÓ 
 

2018. március 22., Szolnok 
HELYSZÍN: 

GARDEN HOTEL 

H-5000 Szolnok, Tiszaliget 

GPS: Lat.: 47.168579, Long.: 20.196326  

Phone: (+36) 56 520 530 

 

A JOINTISZA projekt (DTP1-152-2.1) a Tisza teljes vízgyűjtőjén érintett országok bevonásával, 

17 partnerrel zajlik 2017 és 2019 között. A projekt fő célja a Tisza Integrált Vízgyűjtő 

Gazdálkodási Tervének megújítása, mely 2011-ben készült el először (a kivonatát mellékeljük).  

A projekt során hangsúlyos szerepet kap az érintettek bevonása, melynek egyik első lépése a 

nemzeti szintű előzetes konzultáció. Ez a konzultáció a projektben részt vevő 5 ország 

(Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) mindegyikében zajlik, a WWF 

Magyarország - mint projektpartner – koordinálásával, a magyar partnerekkel 

együttműködésben. Fontos, hogy a Tisza vízgyűjtő szintjén releváns, átfogó nemzetközi, 

határon átnyúló problémákra vonatkozó véleményeket kapjunk.  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával történő egyeztetést követően úgy döntöttünk, hogy 

személyes találkozóra invitáljuk Önöket a kérdésben, hogy minél jobban megismerhessük az 

agrárszektor és a kapcsolódó érdekeltek véleményét. 

Kérjük részvételi szándékukat 2018.03.08-ig jelezzék a david.bogyo@wwf.hu e-mail címen. 

Kérdés esetén hvják a +36303504989telefonszámon Bogyó Dávid-ot. 

A tájékoztató és workshop célja:  

• a JOINTISZA projekt és az Integrált Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv bemutatása; 

• kiemelt tájékoztatás az arárszektort leginkább érintő vízmennyiségi kérdésekről; 

• az érdekeltek bevonásának folyamata bemutatásra kerül; 

• a megjelentek részvételével közös műhelybeszélgetés az elhangzottak tükrében, ahol 

megismerhetjük a véleményüket és kidolgozzuk a vélemények véglegesítésének 

folyamatát; 

• a más érdekelt csoportok véleményével együtt a kapott információkat továbbítjuk az 

új Tisza Integrált Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv készítői felé, akik felhasználják azt 

munkájuk során. 
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2017.március 22., Csütörtök 

A hazai érdekeltek bevonása az Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodás Tervezésébe – tájékoztató 

és workshop 

9:00-9:30 REGISZTRÁCIÓ 

9:30– 10:45 

 

ELŐADÁSSZEKCIÓ 

Facilitátor: WWF HU 

- Köszöntő, a JOINTISZA projekt  bemutatása (KÖTIVIZIG/Tisza Iroda) 15p 
- Az 1. Tisza Integrált Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv és vízmennyiségi 

kérdései (Heilmann D.) 15p 
- A JOINTISZA projekt vízmennyiségi kérdésekkel foglalkozó 

munkacsomagjának (WP4) bemutatása (OVF) 15p 
- Az érdekeltek bevonásának folyamata (WWF) 10p 
- A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános álláspontja (NAK) 10p 

10:45-11:05 Kávészünet 

11:05-13:00 WORKSHOP ÉS A NAP ZÁRÁSA 

Facilitátor: WWF HU 

13:00-14:00 Svédasztalos ebéd 
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