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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.  
 
A program három alapelv köré szerveződik: 
 tartamosság - természetszerűség - társadalmi kontroll 
 
 

A tervezett program: 
 
december 2.,  csütörtök 

 
10.00 – 11.00  Bechtold István Természetvédelmi Látogató Központ,  Kőszeg Aradi vértanúk parkja 
Regisztráció 
 
11.00-14.00:  Bechtold István Természetvédelmi Látogató Központ,  Kőszeg 
    -     A látogató központ megtekintése 
Markovics Tibor , igazgató,  Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

- A Kőszegi-hegység bemutatása, különös tekintettel az erdőkre (előadás) 
Rövid túra a Kőszegi-hegység keleti peremén található Kárvária templomhoz 



 
Közben szendvicses ebéd a látogatóközpontban, helyi és bio termékekből,  a szombathelyi  
Napforrás Biokereskedés szervírozásában  
 
13.00-14.00 Hotel*** Írottkő 
Regisztráció 
 
14.00-19.00  Hotel*** Írottkő 
Progresszív törekvések az erdészeti gyakorlatban (előadások, hozzászólások, vita;  max 20 p/előadás) 
 
Levezető elnök: Varga Béla, tiszteletbeli elnök, Pro Silva Hungaria Egyesület 
 
Varga Béla,  tiszteletbeli elnök, Pro Silva Hungaria Egyesület 

- Köszöntő, Bevezető gondolatok a Pro Silva szemléletű gazdálkodási módszerek  elterjedéséről  
 
Bakó Csaba  Szhelyi Erdészeti Zrt 

- Új erdőgazdálkodási  módszerek  a Szombathelyi Erdészeti Zrt területén 
 
Ripszám István  igazgató Mecsek Erdő Zrt,  Pécsváradi Erdészet:  

- Folyamatos erdőborítás a Mecsekben 
 
Nagy Gábor, területi osztályvezető, Duna –Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

- A Duna-Dráva NP Igazgatóság  Pro Silva szellemiségű tevékenysége 
 
Siffer Sándor  szakirányító, Zánka   

- Szálalás  száraz tölgyesekben 
 
Dénes Károly magánerdőgazdálkodó, Hosszúpereszteg,  

- Folyamatos erdőborítás síkvidéken 
 

Világhy András, műszaki vezető,  Zalaerdő Zrt. 
- A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás a Zalaegerszegi Erdészet területén  

 
Gyöngyössy Péter, elnök, Kerekerdő Alapítvány: 

-   Egy extrém civil projekt: akácos átalakítás folyamatos erdőborítás mellett 
 
19.00-20.00  Hotel*** Írottkő 
Vacsora;  
 
20.00 -    Hotel*** Íottkő 
Minden, ami  ERDŐ; Esettanulmányok, civil projektek, kezdeményezések (előadások, beszélgetés) 
 
Moderátor: Gyöngyössy Péter, elnök Kerekerdő Alapítvány 
 
Varga Béla, tiszteletbeli elnök Pro Silva Hungaria Egyesület 

- Külföldi és hazai példák a Pro Silva szemlélet alkalmazására 
 
Gálhidi László, erdészeti programvezető,  WWF  Magyarország:  

- Örökerdők a Budai- hegységben  
 
Gyöngyössy Péter, elnök,  Kerekerdő Alapítvány:  

- Ökopásztor; egy civil program az erdők természetességének megőrzéséért 
 
Szigetvári Csaba,  E- misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza: 

- Civil kezdeményezések a Sóstói -erdőben 
 
... 
 

 

 



december 3. péntek  
 

7.30-8.00  Hotel Írottkő 
Reggeli 
 

8.00 – 14.30 Hotel*** Írottkő 
Erdeink jövője  változó politikai,  jogi, társadalmi,  gazdasági keretek között. (előadások, hozzászólások,  
szakpolitikáról, erdőtörvényről, intézményi változásokról, miniszteriális szintű vezetőkkel, max 20 p/előadás) 
 
Levezető elnök: Gencsi Zoltán erdőmérnök 
 
Bugán József , vezérigazgató, Szombathelyi Erdészeti Zrt.  
- Köszöntő; Erdőgazdálkodás Vas megye állami erdeiben 
 
Baktay Borbála, Vidékfejlesztési  Minisztérium, Stratégiai Főo.,  Biodiverzitás-  és Génmegőrzési Osztály 
- A biológiai sokféleség  védelme  a „Biodiverzitás védelmi egyezmény részes feleinek  10.   (nagojai)  

konferenciája”  eredményeinek tükrében   
 
Halmos Gergő,  igazgató,  Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
- A civil mozgalmak szerepe a biodiverzitás-védelmében, a BirdLife/MME  biodiverzitás védelmi stratégiája 

különös tekintettel az erdőkre 
 
Gálhidy László, erdészeti programvezető,  WWF Magyarország  
- Természetes folyamatokra alapozott Erdőgazdálkodás Európában 
 
Bartha Dénes, intézetigazgató  egyetemi tanár , akadémikus, Nyugat-magyarországi Egyetem,  Erdőmérnöki Kar, 
Növénytani és Természetvédelmi Intézet 
- Erdőtermészetesség: kihívások és realitások 

 
Kondor István, elnök,   Pro Silva Hungaria Egyesület 
- A PRO SILVA szemlélet terjedése az erdőgazdálkodási gyakorlatban 
 
Lomniczi Gergely, szóvivő, Pilisi Parkerdő, Zrt. 
- Erdőgazdálkodás sűrűn lakott környezetben; erdőgazdálkodói tapasztalatok a civil szervezetekkel és a 

lakossággal való kapcsolattartásban 
 
Fülöp Sándor , a  Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 
- A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa és az erdészeti politika 
 
Zambó Péter, elnök,  Országos Erdészeti Egyesület 
- Az Országos Erdészeti Egyesület szakmapolitikai elképzelései 
 
Horváth Iván, igazgató, Zala megyei MGSZH Erdészeti Igazgatósága /(Bakonyerdő Zrt) 
- A szakigazgatás tapasztalatai és feladatai az erdőgazdálkodói kapcsolatokban   
 
Vajay László  főosztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium, Erdészeti, Vadászati, Halászati Főosztály  
- Nemzeti erdőprogram megvalósítása, természetvédelmi vonatkozásokkal 
 
Ugron Ákos, osztályvezető,  Vidékfejlkesztési  Minisztérium  Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, 
Természetvédelmi Őrszolgálati és Kezelési Osztály 
- A szaktárca erdőket érintő természetvédelmi  szakmapolitikai elképzelései, a nemzeti parkok vagyonkezelésében 

lévő erdők helyzete.  
  
Közben szünet (szendvics, pogácsa, kávé, tea, stb) 
 
14.00  (kb) Hotel*** Írottkő 
Svédasztalos ebéd;   
 
14.30-16.30 Hotel*** Írottkő 
Pódiumbeszélgetés és vita a délelőtt előadóival 



 

A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb tudnivalók: 
 
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 tervezett érkezés és távozás időpontját. 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. Azokat a jelentkezőket látjuk szívesen, 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 
 

A rendezvény a Kerekerdő Alapítvány „ÖKOPÁSZTOR” programjának keretében valósul meg  
 

A program megvalósulását a Norvég Civil Alap támogatja 
 

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 
A kuratórium elnöke 

Szombathely, 2010. 11. 11. 
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

     

 



A program előzményei, háttere 
 
Problémafelvetés 
Magyarországon az erdők ügye ma egy rendkívül konfliktusos probléma. Ezt jól jelzik a sajtóban rendszeresen 
megjelenő pengeváltások, de jól szemléltetik a problémákat a  Zengő, vagy a sajólábdi események. Maga az erdőket 
kezelő erdészek is, mind tudásban, mind szemléletben és a munkájuk során alkalmazott gyakorlatot tekintve is, 
nagyfokú sokszínűséget jelenítenek meg.  Ennek a sokféleségnek egyik legfőbb oka, hogy maga a természet is 
sokszínű. Ez pedig eltérő tapasztalatokat,  tudást és szakmai gyakorlati módszereket eredményez. A társadalom egyéb 
rétegeiben  megbúvó   erdőkről vallott nézetek, elvárások és igények  nagyban fokozzák  ezt a diverzitást.  Nagy 
kérdés, hogy ez a sokféleség  egy komoly erővé válik, mely  kellő alapot jelent majd a további fejlődéshez, vagy  a 
különbségek mentén  frontok alakulnak ki,   mely minden fél számára kedvezőtlen helyzeteket teremt.   
Az erdőkkel kapcsolatos társadalmi elvárások sokat változtak az elmúlt 20 évben, ugyanakkor a jelenlegi erdészeti 
gyakorlat még sok helyen rég megszokott sémákat követ. Az erdőkkel kapcsolatos különböző érdekek és elvárások 
közül ma szinte csak az erdőgazdálkodó akarata érvényesül.  Konfliktust okoz az is, hogy miközben a társadalom 
sokféle igényt megfogalmaz az erdőkkel kapcsolatosan, (gazdasági haszon, faanyag, üdülési, kirándulási és egyéb 
közjóléti lehetőségek, esztétikai érték, környezetvédelem, természetvédelmi értékek  és  a biológiai sokféleség 
megőrzése, stb.)  addig az állami költségvetés az adózók pénzéből szinte egy fillért sem fordít az erdők fenntartására. 
A barikád két oldalára sodródott társadalmi csoportok között gyakran megjelennek a konfliktusok. Míg az egyik oldal  
favágónak bélyegzi és erdőirtással vádolja az erdőgazdálkodókat, erdészeket, addig a másik oldal szívesen bélyegzi 
dilettánsoknak, sötét zöldeknek  a civileket. A környezet- és természetvédő civil szervezetek évek óta dolgoznak azon, 
hogy a jelenlegi helyzeten változtassanak és a társadalmi konszenzus irányába befolyásolják a jelenlegi kedvezőtlen 
állapotokat. 
 
A program célja: 
--Olyan társadalmi konszenzus kialakítása, mely lehetővé teszi az erdőkkel kapcsolatban is a fenntartható fejlődés 
elveinek érvényesülését.  
--Elősegíteni a párbeszédet a kormányzat és a civil körök, a gazdasági és immateriális érdekekért  küzdő csoportok és 
ágazatok között.   
--Az erdőkkel kapcsolatos zöld társadalmi elvárások minél erőteljesebb megjelenítése, az ennek megfelelő, jogi és 
gazdasági szabályozás kiharcolása.  
--A táji környezet, ezen belül az erdők sorsába való beleszólás, érdekérvényesítés,  a társadalmi részvétel  
gyakorlatának kiépítése.  
--A részvételi demokrácia helyi, térségi és országos színtereinek kialakítása, az erdőkkel kapcsolatos civil  aktivitás 
fejlesztése.   
 
Előzmények: 
Az elmúlt nyolc évben a Kerekerdő Alapítvány igyekezett összefogni a környezet- és természetvédő civil szervezetek 
erdőkkel kapcsolatos szakmapolitikai munkáját. E munkának egyik legfontosabb terepei  a Környezet és 
Természetvédő Szervezetek Országos Találkozói voltak.  Ehhez kapcsolódva  több napos erdőfórumok valósultak 
meg s az OT-k munkájában  fontos szerepet töltöttek be az ERDŐ szekciók, melyek az elmúlt nyolc évben  
állásfoglalásokban összegezték a zöld szervezetek véleményét. A találkozók révén létrejött személyes kapcsolatok 
együttműködéseket, közös projekteket eredményeztek.  Ez a háttér tette lehetővé többek között, hogy a zöld 
szervezetek egységes, kiérlelt javaslatokkal tudtak előállni, az erdőket érintő jogszabályok  véleményezése során.   
A zöld szervezetek által életrehívott  erdőfórumok története 2003-ban kezdődött.  
2003-ban az a megtiszteltetés érte a Kerekerdő Alapítványt, hogy a Magyar Természetvédők Szövetségével mi 
rendezhettük meg Szombathelyen a XIII. OT-t, melyen minden előzőnél többen, közel ezren vettek részt.  Közel 
ötszáz szervezet képviseltette magát. A négynapos zöld seregszemlén nagy hangsúlyt kapott az erdők ügye. 
„Erdőgazdálkodás és természetvédelem” címmel két napos előprogramot szerveztünk az Őrségben. A rendezvényen 
közel kétszázan vettek részt. Jelen voltak a civil szervezetek képviselőin kívül a térség erdőgazdálkodói, az erdészeti 
és természetvédelmi hatóságok képviselői is. A fórumon a miniszteriális szinttől a tő mellett gazdálkodó erdészig 
sokan kaptak szót. A programot fél napos terepi program is kiegészítette. A 2003. évi OT volt az első, mely 
kifejezetten erdőkkel kapcsolatos állásfoglalást fogadott el. Ezt követően  mimnden OT-n volt erdő szekció. Több 
esetben a legnagyobb létszámú, olykor számos meghívott szakemberrel..  2006-ban  a veszprémi OT-hoz kapcsolódva 
Bakonybélben  2007-ben Kecskeméten szerveztünk két napos  Országos Erdőfórumot, erdészeti, természetvédelmi 
szakemberekkel állami és civil résztvevőkkel.  Minden esetben szót kaptak az illetékes minisztériumok  s a 
tudományos intézmények képviselői s az erdészeti érdekképviseleti szervek és a zöld civil szervezetek is.   

  

 

 
   

 


