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A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a 
SEE RIVER Projekt soronkövtkező helyi munkaértekezletére, melyet 

 

Dráva folyókorridor problémái és azok megoldása 
címmel 

 
2014. március 25-én 9.15 – 15.30 óráig tartunk 

 
Sellyén, az Ormánság Közösségi Házban (Mátyás király utca 53.) 

 
 
Az esemény háttere* 
A Dráva folyó és közvetlen környezete mai helyzetének feltérképezése és a folyókorridor 
jövőjének megfogalmazása érdekében ülnek ismét egy asztalhoz a Dráva folyóhoz 
kapcsolódó szakterületek képviselői és az ott élők. A korábbi megbeszélések során a 
résztvevők egy közösen kialakított Dráva jövőkép megvalósítása érdekében együtt 
fogalmazták meg az együttműködés és konszenzus területeit, azokat az értékeket melyek 
mentén elképzelhető a Dráva folyó és folyókorridor jövőbeni használata.  

Több olyan terület maradt, így a medermélyülés-medererózió megakadályozása, valamint a 
tájhasználat, mezőgazdasági termelés optimalizálása a folyókorridor területén, melyről 
további szakmai vita, egyeztetési igény merült fel, így a mostanra tervezett 
munkaértekezleten elsősorban ezekre a témákra összpontosítunk. A fenntartható turizmus 
kérdéseit pedig egy ezt következő workshop keretében dolgozzuk majd fel. 

 
A workshop célja 
A közösen beazonosított problémák és lehetséges megoldások további, konszenzuson 
alapuló pontosítása szakterületenként, és a konkrét tennivalók megfogalmazása úgy, hogy a 
következő, záró munkaértekezleten kialakítható legyen az érintettek egységes állásfoglalása 
a tájhasználat alapelveiről, a folyókezeléssel kapcsolatos elvárásokról.  
 
A munkaértekezleten részt vesz a horvát projektpartner szakmai képviselője, aki bemutatja, 
hogy a határ túloldalán miként gondolkodnak a Dráva jelenéről és jövőjéről, milyen 
problémák merültek fel, milyen megoldási javaslatok születtek. 

 
 

Részvételi feltételek 
A workshopon a részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2014. 
március 20-ig jelezni szíveskedjék a 72/506-392 telefonszámon, vagy a következő e-mail 
címen: klein.judit@ddvizig.hu 
 
Ezúton is szeretnénk megköszönni aktív részvételét az elmúlt találkozókon, melyek során 
építő gondolataival és véleményével támogatta munkánkat és hozzájárult a projekt céljainak 
eléréséhez. 
 
Megtisztelő részvételében bízva, üdvözlettel: 
 
 
Burián Alajos 
SEE River projektvezető 
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www.see-river.net  
 
 
* A munkaértekezlet a nemzetközi SEE River (Egységes folyókorridor kezelése a dél-kelet európai országokban) 
projekt keretében kerül megrendezésre, 12 országból 26 partner részvételével a vízgazdálkodás, 
természetvédelem, területfejlesztés, turizmus és az ezekhez kapcsolódó egyéb szektorokból. Magyarországot a 
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) képviseli.  
Kiemelt feladat a projektben az érintett folyók, köztük a Dráva természeti értékeinek hosszú távú megőrzése 
mellett a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és árvízvédelmi célkitűzések regionális és helyi szintű 
összehangolása. Cél a konszenzus-építésen, érdekegyeztetésen, az európai direktívákon és a nemzetközi, 
országos, regionális és a lokális elvárásokon alapuló folyó-korridor gazdálkodási eljárások meghonosítása. 
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Program - SEE RIVER Projekt workshop, 2014. március 25. Sellye 

 

Idő Program Előadó 

9.00 - 9.15 Résztvevők érkezése, regisztráció  

9.15 - 9.30 Megnyitó, az elmúlt workshopok összefoglalása Burián Alajos, 
DDVIZIG 

9.30 - 9.50 A „Víz és energia – Water&energy”  2014. évi Víz 
világnapi szlogen jegyében előadás a drávai vízi 
energiáról 

Burián Alajos, 
DDVÍZIG 

9.50 - 10.10 SEE RIVER Projekt a Dráva horvát oldalán 

 

Mladen Matica 
projektvezető, 
KZKCC 

10.10-10.20 Kávészünet  

10.20 - 10.30 A folyókorridor problémái és azok lehetséges 
megoldásai – az interaktív csoportmunka előkészítése 

Burián Alajos, 
DDVÍZIG 

10.30 - 10.45 Kérdések-válaszok   

10.45 - 12.30 Csoportmunka 1. – medermélyülés megakadályozása, 
megoldási lehetőségek és következményeik 

Moderátorok, 
valamennyi 
résztvevő 

12.30-13.30 Ebéd a helyszínen  

13.30 - 15.00 Csoportmunka 2. – tájhasználatváltás, a „fenntartható” 
mezőgazdasági tevékenység kialakításához vezető 
lehetséges utak, következmények  

Moderátorok, 
valamennyi 
résztvevő 

15.00 - 15.15 Gondolatok egy Dráva Munkacsoport lehetséges 
formájáról és tevékenységéről – Folyókorridor 
menedzsment a SEE RIVER Projekt után 

Szalay Miklós, 
NeKI 

15.15 - 15.30 A workshop összefoglalása, végkövetkeztetései és a 
további lépések bemutatása 

Burián Alajos, 
DDVIZIG 

15.30 Workshop zárása  

 


