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Résztvevők: Dévai György, Érdiné Szekeres Rozália, Láng István, Bíró Péter, Nagy Sándor 
Alex, Tirják László, Lakosné Horváth Alojzia, Pellinger Attila (Kárpáti László helyett), Aradi 
Csaba, Gőri Szilvia, Musicz László, Rácz Fodor Gábor, Bőhm András, Schmidt András, 
Csörgits Gábor (KvVM TMF), Verseczki Nikoletta (KvVM TMF), Szimandel Dezső 
(NYUDUKÖVIZIG).  
 
Dévai György megnyitotta az ülést, és köszöntötte az új bizottságot.  
 
Haraszthy László megköszönte a felkérések elfogadását. Felvezetőjében elmondta, a 
Bizottság fontos feladata, hogy segítse a természetvédelem beágyazódását az egyéb 
szakterületekbe. A ramsari-területek kialakítása hazánkban nagyjából lezártnak tekinthető. A 
vizesélőhely-rekonstrukciók viszont további fontos feladatot és nagy lehetőségeket jelentenek. 
Szeretné, ha a Kis-Balatonhoz hasonlóan szükség esetén más egyedi, ramsari-területeken 
folyó tevékenységekről is alkotna véleményt a bizottság, illetve az egyéb vizes élőhelyek 
bölcs kezelését is figyelemmel kísérné.  
 
Kis-Balaton 
 
Szimandel Dezső a REMNB felkérésére tájékoztatást tartott a Kis-Balaton Vízvédelmi 
Rendszer (KBVR) fejlesztési projektről.  
A Bizottság üdvözölte, hogy a REMNB javaslatainak zöme visszatükröződik a projektben, 
viszont aggodalmát fejezte ki, hogy az anyagforgalmi célú ökológiai-hidrobiológiai 
monitorozás nem indult el. Az összes foszfortartalmat nagyon összetettnek tartja, 
megnyugtató választ csak ennek főbb komponensekre bontott monitorozása adhat. 2009 
tavaszán kis-balatoni bejárással egybekötve kell foglalkozni a monitorozással, s a REMNB 
pedig kéri a KvVM-et, hogy adjon tájékoztatást a monitorozásról. Fontosnak tartja a Natura 
2000 státusz figyelembe vételét is, hiszen az EU Bizottság jogos kérdése lehet, hogy ilyen jó 
vízminőségi mutatók, foszforeredmények mellett miért kell a II. ütem, tehát a projekt 
környezetvédelmi indokoltsága nem kellően megalapozott. Másfelől a környezeti 
hatásvizsgálatnak külön fejezetben kell tartalmaznia a Natura 2000 hatásbecslést is.  
 
Orvhalászat, orvvadászat, természetkárosítás 
 
Dévai György Gera Pál felvezetőjét követően a hozzászólásokat összegezve javaslatot 
fogalmazott meg a REMNB nevében a KvVM felé:  
A REMNB javasolja a természetvédelmi őrszolgálat erősítését, a természeti értékek 
védelmében illetékes más területi szervekkel folytatott összehangolt akciók szervezését. A 
REMNB szigorúbb szankciókat sürget az orvvadászokkal, orvhalászokkal, 
természetkárosítókkal szemben, és szorgalmazza a társadalmi együttműködés javítását: 
felvilágosító kampányok szervezését és az agrár-környezetvédelmi programok ilyen irányú 
bővítésének feltárását, a megfelelő megoldások kidolgozását. 



 
Szikes Vízi Munkacsoport megalakulása: 
 
Bíró Péter beszámolt arról, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Limnológiai 
Szakosztályában megalakult a Szikes Vízi Munkacsoport.  
A KvVM üdvözli a kezdeményezést. A szikes tavak adatbázisát a TIR-be be kell építeni. 
Pályázati lehetőségek: a KEOP külön foglalkozik a ramsari-területekkel és a klímaváltozással, 
továbbá a homokhátsági programban is tervezik egy szikes tó vízellátottságának javítását, 
amely szintén érdekelheti a Bizottságot.  
 
10. Ramsari Konferencia határozattervezetei 
 
SA megköszönte a bizottságtól kapott véleményeket és ismertette az EU koordinációs ülésen 
problémásnak megjelölt határozattervezeteket. A nemzetközi titkárság státuszáról nagy 
valószínűséggel nem lesz döntés a konferencián. A részes felek konferenciájának 3 vagy 4 
éves ciklusa kérdésében jónak tűnik az a javaslat, hogy kísérletképpen 2011 ősze helyett 2012 
tavaszán legyen a következő konferencia. A tagdíjemelés mértékében Magyarország 
magasabb szintet is támogatna, mint amit várhatóan meg fognak szavazni (legfeljebb 4-5%-os 
emelés).  
 
Vizes Élőhelyek Világnapja 
 
A Vizes Élőhelyek Világnapjának központi rendezvényére február 5-ét javasolja a REMNB, 
helyszín a KNPI Természet Háza (Kecskemét). Előtte, február 4-én a Kontyvirág Erdei 
iskolában ülésezik a REMNB. A világnap nemzetközi szinten meghirdetett témája a vizes 
élőhelyekkel való bölcs gazdálkodás a folyóvölgyekben.  
 
Egyebek 
 
Nagy Sándor Alex örömmel tájékoztatta a bizottságot a hidrobiológus mesterszak 
elindításáról, és megköszönte az ehhez kapott segítséget. Szórólapot fog postázni a bizottság 
tagjainak a mesterszakról.  
 
Budapest, 2008. október 20.  


