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1. Dr. Dévai György (DGy) elnök üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte dr. Rácz András 
helyettes államtitkár urat és Érdiné dr. Szekeres Rozália fıosztályvezetı asszonyt, hogy 
adjanak tájékoztatást a természetvédelemért felelıs minisztérium szervezeti átalakulásáról a 
Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság (REMNB) szemszögébıl, illetve a REMNB 
iránti elvárásokról, a REMNB szerepérıl.  
 
Dr. Rácz András: A REMNB miniszteri utasítás alapján mőködı testület, a minisztérium 
továbbra is igényt tart a mőködésére. A VM szélesebb szakterületi spektrumot fed le, mint a 
korábbi KvVM, ami segítheti a szakterületek közötti együttmőködést.  
Érdiné dr. Szekeres Rozália kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a természetvédelmi 
szakterületen mőködı tanácsadó testületek közül REMNB a legeredményesebbnek tekinthetı, 
önálló szakmai véleménye van, amelyre több jelentıs ügyben támaszkodott már a 
Minisztérium.  
 
2. Dr. Guti Gábor megbízott igazgató beszámolt a Duna-kutató Intézet megalakulásáról és 
jelenlegi terveirıl. Az intézet küldetése többek között a természeti értékek megırzése, 
helyreállítása, fenntartható hasznosítása. Hazai és nemzetközi téren meghatározó jelentıségő 
intézményt szeretnének. Bıvíteni kívánják az eddigi (a Duna-kutató Állomás keretében 
folytatott) tevékenységi kört, és emelni akarják az alapkutatások színvonalát a nemzetközi 
kapcsolattartás erısítésével. Közfeladataik (többek között): a Duna hidrobiológiai kutatása 
nemzetközi együttmőködésben, a dunai ökológiai állapotértékelı rendszer módszertani 
fejlesztése, a Fertı–Hanság vizeinek hidrobiológiai kutatása, folyami restaurációs ökológiai 
feladatok ellátása (nem az élıhelyek, hanem a hidrológiai és a hidromorfológiai sajátosságok 
befolyásolásával).  
 
3. Dr. G.-Tóth László MTA fıtitkári alapító biztos a Tisza-kutató Osztály megalakulásáról és 
terveirıl számolt be. Feladatuk többek között a Tisza és a Tiszai-Alföld biológiai 
sokféleségének feltárása, produkcióbiológiai kutatások, a Tisza-kutatás koordinálása, 
valamint a VKI szerinti értékelés. Tevékenységük a Felsı-Tisza völgyére és a mellékfolyók 
határon túli szakaszaira is kiterjed. Kérte, hogy a román-magyar miniszteri találkozón legyen 
szó az új osztályról és az adatbázisok kölcsönös hozzáférésérıl. Szeretne együttmőködést a 
VM-mel is.  
 
Az elıadások utáni megvitatásban szó volt a Duna-stratégiáról, a biomonitorozás hiányáról 
(ehhez strukturált együttmőködés kellene a tárcák és a kutatóhelyek között), a szigetközi és 
Fertı-tavi kutatóállomások közös mőködtetésének lehetıségérıl. 
 
A REMNB határozata: A Bizottság örömmel üdvözli mind a Duna-kutató Intézet, mind 
a Tisza-kutató Osztály megalakulását, köszöni a tájékoztatást, és szeretné, ha mindkét 
fél (VM és MTA) élne az intézménykialakítás adta együttmőködés lehetıségével.  
 
4. Balogh László igazgató ismertetést adott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
mőködési területén lévı ramsari területek helyzetérıl. A Balaton kapcsán el kell végezni 
2011-ben a nádasok minısítését. Az alacsony magasságú, Balaton fölötti katonai repülések 



tervét a honvédelmi tárca elvetette. A Kis-Balaton kiemelt projekt során a REMNB-re 
támaszkodna az Igazgatóság a jövıben is.  
 
Szinai Péter felügyelı zoológiai-ökológiai szakreferens (BfNPI) a délelıtti Vizes Élıhelyek 
Világnapja rendezvényen elıadást tartott az Igazgatóság javaslatáról a Dél-balatoni halastavak 
és berkek ramsari területté jelölésérıl. A megvitatás során szó volt a következıkrıl: új, önálló 
területet jelöljünk vagy a Balaton ramsari területet bıvítésük; a javasolt terület 
felaprózottsága, tulajdoni viszonyai (kb. 50 % állami tulajdonban van); a Zamárdi Brettyó 
körüli társadalmi feszültségek; a halastavak, mint vizes élıhelyek fenntarthatósága. 
 
REMNB határozat: A REMNB egyetértett az új terület felterjesztésével, de a BfNPI és a 
VM figyelmébe ajánlja a megvitatás során elhangzott észrevételeket.  
 
DGy megköszönte a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak a Vizes Élıhelyek 
Világnapjának és a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság ülésének szervezését, az 
elıadóknak és minden résztvevınek az aktív részvételt. Idén még egy kétnapos ülést tervez a 
REMNB, szeptemberben, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Fertı–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság meghívására a Fertı–Hanság térségében. Ez esetleg összehangolható a várhatóan 
Pozsonyban rendezendı 7. Európai Ramsari Konferenciával, illetve a fertırákosi 
kutatóállomás meglátogatásával. Kérte továbbá, hogy dr. Rácz András referáljon dr. Illés 
Zoltán környezetügyi államtitkár úrnak a REMNB ülésérıl és a két intézmény 
megalakulásáról.  
 
Lejegyezte: Schmidt András titkár 
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