
 

 

 

 

1 

 

 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tisztelettel meghívja Önt a  
SEE River projekt munkaértekezletre, melyet 

 

DRÁVA FOLYÓKORRIDOR WORKSHOP 

címmel 

2013. december 4-én szerdán 9.30 – 15.30 óráig tartunk  

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

 
Az esemény háttere  
A munkaértekezlet a nemzetközi SEE River (Egységes folyókorridor kezelése a dél-kelet 
európai országokban) IPA projekt keretein belül kerül megrendezésre. A programban 12 
országból 26 partner vesz részt a vízgazdálkodás, természetvédelem, területfejlesztés, 
turizmus és az ezekhez kapcsolódó egyéb szektorokból. Vezető partner a Szlovén 
Köztársaság Vízügyi Intézete (IzVRS). Magyarországot a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(DDVIZIG) és a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) képviseli. A Dráva természeti 
értékeinek hosszú távú megőrzése mellett kiemelt feladat a projektben 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. 
 
A workshop célja 
Elsődleges célkitűzés a Dráva vízállapotával, árvízi biztonságával, természetvédelmével, a 
folyókorridorhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos konszenzusépítés, 
valamint a közös tennivalók, az együttműködés és konfliktus területeinek feltárása, további 
fejlesztési projektek generálása. A hazai mintaterület a Dráva magyarországi szakaszának 
Drávaszabolcstól Drávakeresztúrig terjedő szakasza és az azt ölelő mintegy 15 km-es sáv. 
 
Ezúton is megköszönjük, hogy az első, projektismertető, problémafeltáró workshopon aktív 
részvételével, építő gondolataival és véleményével támogatta munkánkat és hozzájárult a 
pályázat céljainak eléréséhez. 
 
A sellyei workshopon célunk a csoportmunkák folytatása, egyes részterületek további 
kibontása, értéket teremtő szakmai vita lefolytatása a Dráva és a környező területek jövőbeni 
értékeinek megőrzése érdekében.  

A részvétel ingyenes. Kérjük, a részvételi szándékát legkésőbb november 28.-ig jelezni 
szíveskedjék a 72/506-398 telefonszámon, vagy a következő e-mail címen: 
tatrai.timea@ddvizig.hu 
 
Megtisztelő részvételében bízva, üdvözlettel: 
 
 
Burián Alajos 
a SEE River projektvezetője 
www.see-river.net



 

 

 

 

2 

 

 
 

Program - See River workshop, 2013. december 4. Sellye 

 

Idő Program Előadó 

9.00 - 9.30 Résztvevők érkezése, regisztráció  

9.30 - 9.45 Megnyitó, a novemberi workshop eredményeinek 
ismertetése 

Burián Alajos, 
DDVIZIG 

9.45 - 10.00 Dráva Szövetség elnöke hozzászólása Toldi Miklós elnök, 

 Dráva Szövetség  

10.00 - 10.15 A halgazdálkodás kérdései a Dráva folyókorridor 
területén 

 

Kapitány Zsolt 

Baranya megyei 
Horgászszövetség 

10.15 - 10.30 „DRABLAU” tájhasználat váltást elősegítő 
mintaprojekt bemutatása 

Molnár Géza 

10.30 - 10.40 Élet a Dráva folyókorridor területén tegnap ma és 
holnap 

Nagy Attila 
polgármester, 
Sellye 

10.40 - 11.00 Kérdések-válaszok   

11.00 - 11.10 Kávészünet  

11.10 - 13.00 A magyarországi Dráva folyó korridor problémái az 
érdekeltek szempontjából, interaktív részvétel, 
csoportmunka 

Moderátorok, 
valamennyi 
résztvevő 

13.00 - 13.30 A csoportmunka végkövetkeztetései és a további 
lépések 

Burián Alajos, 
DDVIZIG 

13.30 - 14.30 Közös ebéd a helyszínen  

14.30 - 15.30 Közös sétára invitáló – a sétát vezeti Nagy Attila 
polgármester (a Sellyei Ipari Park megtekintése) 

 

 
 

 


