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A project általános célja:

� A határmenti és a társszervezetek közötti kapcsolatok erősítése 

� Tudományos háttér biztosítása a Duna-vízgy űjtő szint ű vízgyűjtő gazdálkodási 
tervezéshez

� Minta tanulmány készítése folyók ökológiai állapot v áltozásainak 
modellezéséhezmodellezéséhez

Obiectivele generale ale proiectului:
• Întărirea rela ţiilor dintre organiza ţiile de acela şi profil de pe ambele p ărţi ale 

grani ţei 
• Asigurarea materialului ştiin ţific pentru proiectarea dezvolt ării economice 

pentru bazinul hidrologic al Dun ării
• Elaborarea unui studiu privind modelarea varia ţiei  st ării ecologice a râurilor



A project szakmai céljai:

� A Szamos tápanyagterhelésének vizsgálata

� A Szamos él ővilágának vizsgálata 

� A Szamos hatása a Tisza folyó állapotára 

� Ökológiai modellezés � Ökológiai modellezés 

Obiectivele ştiin ţifice ale proiectului:
• Studiul înc ărcării cu materie organic ă a râului Some ş
• Studiul faunei şi florei râului Some ş 
• Influen ţa râului Some ş asupra st ării de calitate a râului Tisa
• Modelare ecologic ă 



A project eredményeinek alkalmazhatósága:

� Európai Unió – Víz Keretirányelv végrehajtása 

� Előrejelzés – tervezett beavatkozások hatékonysága, vagy kockázata

Modul de utilizare a rezultatelor proiectului:Modul de utilizare a rezultatelor proiectului:
• Punerea în aplicare a Directivei-cadru european pri vind Apa
• Prognoz ă-influen ţa unor interven ţii prev ăzute, eficacitatea acestora şi riscurile 

poten ţiale



Fő tevékenységek:
0. Projekt el őkészítés (találkozók, tervezés közösen)
1. Projekt management

• Kommunikációs rendszer összeállítása
• Projekt találkozók 
• Projekt finanszírozás
• Pénzügyi elszámolások• Pénzügyi elszámolások
• Eszközbeszerzések, szerződések  

Activit ăţi principale:
0. Pregătirea proiectului (întâlniri, proiectare comună)
1. Managementul proiectului
• Înfiinţarea sistemului de comunicaţii
• Întâlniri în cadrul proiectului 
• Finanţarea proiectului
• Decontări financiare

• Achiziţii de materiale necesare, contracte



Fő tevékenységek:

2. Kommunikáció
• Konferenciák szervezése
• Kiadványok készítése 
• Környezeti tudatformálás - közös vízmintavétel diákokkal

3. A Szamos és Tisza folyók monitoringja
• Vízmintavétel, kémiai vizsgálatok • Vízmintavétel, kémiai vizsgálatok 
• Fitoplankton és fitobenton vizsgálata
• Makroszkópikus gerinctelen fauna vizsgálata

Activit ăţi principale:
2. Comunica ţie

Organizarea de conferinţe
Realizarea de publicaţii 
Educaţie ecologică – prelevarea comună cu elevi 

3. Monitorizarea râurilor Some ş şi Tisa
Prelevare de probe de apă, analize chimice 
Studiul fitoplanctonului și fitobentonului
Studiul faunei de nevertebrate macroscopice



Fő tevékenységek:

4. Öko-hydrológiai modellezés és eset elemzések
•Háttéradatok összegyűjtése
•A monitoring eredmények modellbe illesztése
•Modell adaptálása, fejlesztése, kalibrálása
•Eset elemzés, tanulmány készítés•Eset elemzés, tanulmány készítés

5. Projekt zárójelentés készítése
Activit ăţi principale:
4. Modelare eco-hidrologic ă şi studii de caz
•Colectarea bazei de date necesare
•Realizarea unui model cu rezultatele monitorizării
•Adaptarea modelului, dezvoltare, calibrare
•Studiu de caz, întocmirea unui studiu
5. Realizarea unui raport la închiderea proiectului



Activity Package
Year 1    (03/2012-02/2013)                                                                                

I. II. III.

AP 1-Projekt management 01/03/12 28/02/13

AP 2-Communication activities 01/03/12 28/02/13

AP 3 -Intense monitoring along the 

Projekt ütemterv-

Derularea proiectului

AP 3 -Intense monitoring along the 
Szamos River, and up and down its 
mouth at the Tisza River

10/04/12 31/12/12

AP 4-Eco-hydrological modelling and 
scenario analysis

01/04/12 31/01/13

AP 5-Preparation of final report
31/01/13 -

28/02/13



A projekt végrehajtásában közrem űködők és feladataik:

Vezető partner : Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség (Nyíregyháza-Magyarország) projekt koordináció, víz- és biológiai 
mintavételek, helyszíni mérések
Projekt partner : Szatmár megyei Környezetvédelmi Felügyelőség (Szatmárnémeti-
Románia) laboratóriumi vizsgálatok, tájékoztatás, szemléletformálás, média

Partenerii în realizarea proiectului şi responsabilit ăţile lor:
Leader proiect : Inspectoratul de Protecţia Mediului, Protecţia Naturii şi de 
Gospodărire a Apelor al bazinului Tisei Superioare (Nyíregyháza-Ungaria) 
coordonarea proiectului, prelevări de probe de apă, probe biologice, măsurători la 
fața locului
Partener al proiectului : Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare , efectuarea 
analizelor de laborator, informarea publicului, conştientizare, mass-media



Egyéb közrem űködő szervezetek:

� Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont B alatoni Limnológiai 
Intézet 

� Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és 
Vízgazdálkodási Tanszék

� BioAqua Pro Kft. 

�

Al ţi colaboratori:
• Academia Maghiar ă de Ştiin ţe, Institutul de Cercet ări Ecologice Centrul de 

Limnologie Balaton
• Universitatea Tehnic ă şi de Ştiin ţe Economice Catedra de Construc ţii 

Hidrotehnice şi de Gospod ărire a Apelor - Budapesta
• BioAqua Pro SRL



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

VĂ MULŢUMIM PENTRU 
ATENŢIE !


