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Annak ellenére, hogy az erdészeti ágazatra nem vonatkozik egyik közös uniós politika sem, hanem az nemzeti hatáskörben van, 
az ágazatnak egyre fontosabb szerep jut az uniós döntéshozatalban. Az erdőknek számos kedvező hatásuk van: a környezeti 
előnyöktől kezdve a biológiai sokféleség megőrzéséig, de idetartozik az egészségügy, a turizmus és a természeti katasztrófák elleni 
védelem területe is. Az erdők fontos szerepet játszanak az éghajlatvédelemben és a körforgásos gazdaságban. Komoly mértékben 
hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás teljesítéséhez, illetve a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. Fontosak a vidéki térségekben 
a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából is. Napjainkban számos kihívás éri az ágazatot. Ilyen például az 
éghajlatváltozás hatása, a nyersanyagok iránti növekvő igény és a nemzetközi piacokon tapasztalható kiéleződő verseny.

A szeminárium első felében az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásával foglalkozunk majd, számos olyan kérdésre is 
felhívva a figyelmet, amely kiemelten fontos a helyi és regionális önkormányzatok számára. A rendezvény második felében 
elsősorban az éghajlatváltozásról lesz szó, mivel ennek egyik legfőbb áldozatai éppen az erdők, amelyek ugyanakkor az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszközei is. 

2019. május 13., hétfő

14:00 Regisztráció és kávé 

14:15 Üdvözlőbeszéd és bevezető
Majthényi László (EPP/HU), a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 

Ossi Martikainen (FI/ALDE), a Régiók Európai Bizottsága NAT szakbizottságának elnöke 

Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Agárminisztérium

14:30 1. rész: Az uniós erdőgazdálkodási stratégia félidős felülvizsgálata
A szemináriumnak ebben a felében az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásával 
foglalkozunk majd, számos olyan kérdésre is kitérve, amely kiemelten fontos a helyi és regionális 
önkormányzatok számára. Konkrét Vas megyei eseteket is elemzünk majd.

Vitavezető: Ossi Martikainen (FI/ALDE), a Régiók Európai Bizottsága NAT szakbizottságának elnöke

Felszólalók: 

Ilie Mihalache, erdészettel foglalkozó főigazgató, az Európai Unió Tanácsa román  
elnökségének nevében

Maria Patek, az Osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium erdészetért  
és fenntarthatóságért felelős főigazgatója

Cecilia Bretal, az Európai Bizottság képviselője, DG AGRI

Természeti erőforrások szakbizottság 

Az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása 
városaink és régióink fenntartható életmódja érdekében

 Szombathely Forestry Plc. Conference Center  
(9700 Szombathely, Saághy István Street 15, Hungary).



Pierre Grandadam, az Erdőtulajdonos Közösségek Európai Szövetsége (FECOF) elnöke 

Dr. Bernhard Wolfslehner, Európai Erdészeti Intézet (EFI)

Dr. Csépányi Péter főosztályvezető, Agárminisztérium, Erdőgazdálkodási Főosztály  

 Magyarország erdőgazdálkodási stratégiájának, Vas megye erdőgazdálkodási rendszerének 
bemutatása, valamint annak ismertetése, hogy ez hogyan kapcsolódik az uniós erdőgazdál-
kodási stratégiához

Vita

15:45 Kávészünet

16:00 2. rész:  Éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások és megoldási lehetőségek 
az erdészet, illetve a fenntartható erdőgazdálkodás terén, valamint 
ez utóbbi szerepe az éghajlatváltozás mérséklésében és az ahhoz 
való alkalmazkodásban

Vitavezető: Uno Karsten Petersen (DK/PES), NAT szakbizottságának tagja

Felszólalók:

Dr. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Agárminisztérium, BIOEAST 
kezdeményezés

Éghajlatváltozásból eredő sajátos kihívások a kontinentális bioföldrajzi régióban

Cristina Brăilescu, Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság

 A régiók szerepe az erdők egészségének megőrzésében az éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képesség megerősítése érdekében

Miriam Soto, a Hidrológiai Erdő-helyreállítási Osztály vezetője, Országos Környezetvédelmi 
Főigazgatóság (DGMN), La Rioja tartomány kormánya, Logroño, Spanyolország

 Fenntartható erdőgazdálkodás La Rioja regionális erdészeti igazgatásában: az 
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó jelenlegi lépések és 
a jövőbeli kihívások

Dr. Borovics Attila intézetigazgató, Erdészeti Tudományos Intézet, Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ, Agrárminisztérium

 Helyi szintű megoldások a mezőgazdasági termelők és a döntéshozók számára a 
felmelegedés és a szárazság hatásának kompenzálására, biztosítva ezzel az őshonos 
erdők fennmaradását a régióban.

Vita

17:15 Következtetések és záróbeszéd

Anthony Buchanan (UK/EA), NAT szakbizottságának tagja 

17:30 Fogadás és vacsora a konferencia helyszínén

Tolmácsolás:

A tolmácsolást a szeminárium alatt a következő nyelvekre biztosítjuk (megerősítendő):

a résztvevők az alábbi 6 nyelven szólalhatnak fel: DE, EN, FR, HU, PL, FI 

a vitán elhangzottakat az alábbi 4 nyelvre tolmácsolják: EN, FR, HU, PL 
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