
 

 
 

A konferencia célja,  
hogy bemutassuk az új víz- és tájhasználati paradigma (táji vízvisszatartás) 
szükségszerűségét és megvalósíthatóságát,  
hogy segítséget nyújtsunk a kormányzat számára az aszály kapcsán felszínre  
került kihívások korhoz igazított megoldására.   

 
Számos érintett szakterület képviselői mutatják be szakmai anyagaikat,  

amit a szakpolitikai felelős ágazatok képviselőinek bevonásával megvitatunk,  
aminek eredményeképp az új válaszok is bekerülhetnek az aszály kapcsán adott 
kormányzati koncepcióba.   

 
A szakmai testület pontokba szedett ajánlásokban is átnyújtja javaslatait  

a kormányzati döntéshozatal megsegítésére. 
 
A rendezvény sajtónyilvános, hogy a nagyközönség is tájékoztatva legyen  

az új vízparadigma mibenlétéről, realitásáról és átadásáról. 
 
A rendezvény szakmai-tudományos felelősségük folytán érintett emberek  
 magánkezdeményezése, a „Vízválasztó Nyilatkozat” aláíróinak rendezésében.  
 
A konferencián az ebédet a Vízválasztó kezdeményezésben részt vevő gazdálkodók 

által felajánlott kiemelt minőségű saját termékekből biztosítjuk. 
 

 
A terem befogadása korlátos, illetve a belépés eleve regisztrációhoz kötött.  
A meghívottak szíves visszajelzését legkésőbb 2022. szeptember 21. délig várjuk  

a konferencia@viz-valaszto.hu címen, melyről visszaigazoló értesítést küldünk. 
 

Program: 
10-13 óra  Előadások az új víz- és tájhasználati paradigma tudományos hátteréből 
13-14 óra  Ebéd  
14-16 óra  Diszkusszió a kormányzati és szakmai szervezetek megjelent képviselőivel  

Időpont: 2022. szeptember 23. péntek,  09:30 órától 
 

Helyszín: Agrárminisztérium, Kupolaterem (Budapest, Apáczai Csere János u. 9.) 

 

„VÍZVÁLASZTÓ KONFERENCIA”  
 

 A táji vízvisszatartás realitása –  
tájhasználatváltással az aszály, árvíz és belvíz integrált kezelésére  
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 Agrárminisztérium 

 Belügyminisztérium 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
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A táji vízvisszatartás szakmai-tudományos hátteréből az alábbi témák és előadók    
 jelennek meg az előadásokban és a diszkusszió folyamán: 

A szakmai vitában kiemelt hozzászólásra kérjük  
az érintett államigazgatási és szakmai szervezetek képviselőit: 


