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Program 
 

10:00 – 10:05 Megnyitó 
Somlyódy Balázs, főigazgató, OVF 

 
10:05 – 10:15 A vízgazdálkodás stratégiai kérdései 

Dr. Váradi József, elnök, OVF TT 
 

10:15 – 10:40 Terület és tájhasználat hatása a szárazodási folyamatokra  
Dr. Gyuricza Csaba, elnök, MVH 
 

10:40 – 11:05 Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága 
Dr. Varga-Haszonits Zoltán, MTA doktora és Dr. Varga Zoltán, egyetemi docens, 
NYmE-MÉK 
 

11:05 – 11:30 A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre 
Dr. Schmidt Rezső, egyetemi tanár, dékán és Dr. Koltai Gábor tudományos 
főmunkatárs, NYmE-MÉK 
 

11:30 – 11:55 Az öntözés és a talaj kapcsolata 
Dr. Tóth Árpád, ügyvezető igazgató, Aquarex ’96 Kft. 
 

11:55 – 12:20 A talajművelés szerepe a termékenység és az élelmiszerbiztonság fenntartásában 
Dr. Birkás Márta, MTA doktora, SzIE 
 

12:20 – 12:45 Az aszály hatásainak gazdasági értékelése 
  Dr. Kemény Gábor, gazdaságelemzési igazgató, AKI 
 
12:45 – 12:55 Zárszó 
  Kolossváry Gábor, főosztályvezető, OVF 

 
12:55 SZENDVICSEBÉD 
 
 

Időpont:  2015. június 17. (Szerda) 10:00 
Helyszín: Országos Vízügyi Főigazgatóság tanácsterem  
 1012 Budapest Márvány utca 1/D 

 
 



 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 
 2015-ös Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnap nemzetközileg meghatározott 

középpontjában a „fenntarthatóságon alapuló élelmezés-biztonság elérése” áll. A világnapnak 

külön jelentőséget ad, hogy 2015. a Talajok Nemzetközi Éve is egyben. 

A minden év június 17-én sorra kerülő rendezvény idei szlogenje:  

 

 „Nincs ingyen ebéd. Tegyünk közösen az egészséges talajokért!” 

 

A UNCCD egyezmény a szlogennel a következő célokra kívánja felhívni idén a figyelmet: 

1. Okszerű mezőgazdaságon és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáson alapuló földhasználati 

gyakorlatok alkalmazása, különösen azokon az érzékeny területeken, ahol az élelmiszerhiány egyre 

súlyosabbá válik. 

2. A mezőgazdasági kistermelők technológiákhoz és földhasználati jogokhoz való hozzáférésének 

biztosítása. 

3. Egyensúly kialakítása az ökológiai és fogyasztási célú területhasználat között, támaszkodva a 

legjobb gyakorlatokra. 

4. Nagyobb arányú befektetés a fenntartható terület-gazdálkodás terén, hogy a fenntartható 

élelmezési rendszerek váljanak a szokásos gyakorlattá. 

5. Hatékonyabb fellépés az elsivatagosodással szemben, melynek hatása a biztonságra, békére és 

stabilitásra nézve láthatatlan ugyan, de az érintett országok számára mégis valóságos, különösen az 

élelmiszer- és vízhiány, illetve migráció tekintetében. 

 

A világnap központi, nemzetközi rendezvényére idén Olaszországban, a Milánói Expo-n kerül sor, de 

szerte a világban megemlékeznek a jeles napról. Ehhez kapcsolódik az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

épületében tartandó szakmai tanácskozás is. 
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