
MEGHÍVÓ 
 

ORSZÁGOS ERDŐFÓRUM 
 

2010. december 2-3. 
Kőszeg 

 
A Kerekerdő Alapítvány,  két napos rendezvényt szervez, az ERDŐK  ügyében 
érintett ágazatok és szektorok közötti párbeszéd és együttműködés erősítésére, 

melyre 
 

Önt és munkatársait tisztelettel meghívjuk! 
  
  
 

A program célja: 
A párbeszéd és a konszenzuskeresés, az erdők ügyével hivatásszerűen, vagy civilként 

foglalkozó szakemberek, társadalmi csoportok, szektorok és ágazatok között. 
 

A rendezvény apropója (indítéka):  
Az erdőket érintő jogszabályi és strukturális változások: új erdőtörvény alkalmazása, a 

törvénymódosítási törekvések,  közigazgatás és a támogatási rendszerek átalakulása, stb. 
 

Résztvevők: 
 Erdészeti és természetvédelmi szakemberek, az erdőgazdálkodás, természetvédelmi vagyonkezelés, a 
tudomány  és a szakigazgatás képviselői, erdészeti érdekképviseletek, környezet és természetvédelmi, 
és egyéb  kapcsolódó civil szervezetek tagjai.  A rendezvény széles körben kerül meghirdetésre, azon 

bárki, aki részvételi szándékát előre jelzi részt vehet.  
 
 

Szolgáltatások:  
A programra jelentkezőknek  december . 2-án szendvicses  ebédet, meleg vacsorát, este 
szállást, 3-án reggelit, szünetben szendvicses büfét és svédasztalos ebédet biztosítunk. 

 
 

 
Helyszín (fórum, szállás, étkezés):  
 Hotel *** Íottkő;  Kőszeg,  Fő tér 4. 

Elhelyezés: 2 ágyas szobákban 
 
 

 
A részvételi díj:  

Szállással, étkezésekkel: 10 000 Ft/fő;   
szállás nélkül étkezésekkel: 5 000 Ft/fő;   

közhasznú, nonprofit  civil szervezetek képviselőinek, egyetemi hallgatóknak 2000  Ft/fő,  
Szállás és étkezések igénybevétele nélkül az előadások 1000 Ft regisztrációs díj ellenében 

látogathatók 



(Felkért előadóknak, ingyenes) 
 

Jelentkezés:  
 Telefonon, vagy e-mailen a Kerekerdő Alapítványnál. (elérhetőségek alul) 

A rendezvény nyitott,  azon bárki részt vehet, aki előzetesen részvételi szándékát jelezte. 
A jelentkezéskor kérjük megadni a jelentkező nevét, címét, munkahelyét, vagy a képviselt 

szervezet nevét, egyéb elérhetőségeit, számlaigényét, az igényelt szolgáltatásokat .  
A jelentkezés elfogadásáról visszajelzést adunk.  A jelentkezés érvényessé a pozitív 

visszajelzés után, a részvételi díj befizetésével válik (átutalás). 
Az egy cégtől, intézménytől jelentkezők, lehetőleg csoportos formában jelentkezzenek! 
A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt, a jelentkezéseket érkezési sorrendben 

fogadjuk, a tervezett létszám beteltéig.  
A jelentkezéskor azok a jelentkezők  előnyt élveznek, akik a program teljes ideje alatt jelen 

tudnak lenni. 
 

Részvételi díj  befizetése:  
Átutalással,  a Kerekerdő Alapítvány számlájára: 

10990005-00000008-44450001 
 

Jelentkezési határidő: 2010. november 26. péntek 
  

Elérhetőségek, további információk: 
 

Kerekerdő Alapítvány 
9700 Szombathely, Kőszegi u. 3. 

e-mail: kerekerdo@invitel.hu 
tel.: 94/505-203,  30/395-6624 

www.kerekerdo.org 
 

Várjuk mielőbbi jelentkezését! 
  
 

Tisztelettel, 
Gyöngyössy Péter 

elnök 
Szombathely, 2010. 11. 15. 

  
  

 
  

 


