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Az országos civil konferencia plenáris
ülése mintegy 750 civil szervezet képvi-
seletében 2010. január 22-én a Parla-
ment felsõházi termében került meg-
rendezésre.

Balázs Péter külügyminiszter nyitó
elõadásában elmondta: elsõsorban a
szervezési feladatok megfelelõ színvo-
nalú ellátásán, a több száz tervezett ta-
lálkozó levezénylésének minõségén
múlik az EU-elnökség munkájának
megítélése. A jó teljesítmény azért is
fontos, tette hozzá Balázs, mert nincs ja-
vítóvizsga  Magyarország számára, hi-
szen 13 év múlva kerül sorra ismét. Úgy
fogalmazott, hogy egy ország életében
az elsõ EU-elnökség jelenti az igazi tûz-
keresztséget, ekkortól válik egy ország
felnõtt EU-tagállammá.

Balázs kiemelte: fontos feladat lesz,
hogy a magyar társadalom és közvéle-
mény tudjon a magyar EU-elnökség fej-
leményeirõl. 

Az EU-elnökség tartalmi elõkészüle-
tei folyamatosan haladnak elõre. Az el-
nökségi trió-rendszerben (2010 január-
jától Spanyolország, Belgium és Ma-
gyarország egymást követõ elnöksége
alkotja a mi hármasunkat) a közös té-
mákat már meghatározták. A magyar fél-
évre vonatkozó terveket pedig majd a
2010. év végén hozzák nyilvánosságra.
Ebben kiemelt helyet kap a Duna-stra-
tégia, amely a Duna menti regionális
együttmûködést segíti, amit a tervek
szerint a magyar félév alatt fogadnak el.
A 2009 decemberében hatályba lépõ
Lisszaboni Szerzõdés által megváltozta-
tott európai intézményrendszer elsõ lé-
pései is erre a trió-elnökségre esnek,
most vizsgáznak az új funkciók (többek
között az európai tanács elnöke és a
külügyi és biztonságpolitikai fõképvise-
lõje) a gyakorlatban.

A külügyminiszter kifejtette: renge-
teg témában (versenyképesség, ener-

gia, bõvítés) folyik a magyar EU-elnök-
ség elõkészítõ munkája, azonban szá-
mítani lehet és kell olyan elõre nem lát-
ható események kezelésére, amikre
nincs kidolgozott forgatókönyv.

Kiss Tibor, a Külügyminisztérium
szakállamtitkára szerint is elsõdleges
szempont a magyar EU-elnökség alatt a
szervezési és koordinációs feladatok el-
látása. Mivel az Európai Tanácsban a 27
tagország érdekeit kell képviselni, vi-
szonylag szûk a mozgástér a kifejezet-
ten csak nemzeti szinten érdeklõdésre
számot tartó témákban. Nehéz ezért itt
közös, európai uniós elõrelépést elérni,
de azért vannak magyar hangsúlyok.
Ilyen téma például a külpolitikában a
Nyugat-Balkán és az ezzel kapcsolatos
EU-bõvítési elõkészületek továbbvitele,
a már említett Duna-stratégia és a kultu-
rális sokszínûség is.

A szakállamtitkár szerint kifejezetten
szerencsés triónk összetétele, nincs
közte olyan ország, amely akár méreté-
nél fogva is ráerõltesse akaratát a többi-
ekre; viszont megvan a megfelelõ ta-
pasztalatuk (Belgium alapító tagként
már a 12. EU-elnökségére készül, Spa-
nyolország pedig már 25 éve EU-tag),
hogy partnerként segítsék a 6 éve tag
Magyarországot.

Kiss megemlítette, hogy a magyar
EU-elnökséget elõkészítõ köztisztvise-
lõk nagy lelkesedéssel készülnek az el-
nökségre és szem elõtt tartják, hogy an-
nak sikeréhez szükséges a társadalmi
támogatás is.

A konferencián felszólaló külföldi ci-
vil elõadók közül elsõként Ludvig
Sandberg, a svéd EU-elnökség alatt
2009 októberében megrendezett öre-
broi civil találkozó szervezõbizottságá-
nak elnöke elismeréssel szólt arról,
hogy Magyarországon civil részrõl is
komoly elõkészítõ munka folyik. Svéd-
országban ugyanis nem tartott ilyen

hosszú ideig ez a szakasz, így a svéd ci-
vil szervezeteknek leginkább arra ma-
radt lehetõségük, hogy a már meghatá-
rozott svéd elnökségi prioritásokra re-
agáljanak azért is, mert elmondása sze-
rint a svéd civilek saját tevékenységüket
ugyan kiválóan végzik, de a kormány-
zattal való együttmûködésük és érde-
kérvényesítõ képességük meglepõen
gyenge.

A spanyol küldött Joaquín Perea, a
mostani spanyol EU-elnökséghez kap-
csolódva a Malagában 2010 májusában
szervezendõ civil szervezeti találkozó
szervezõbizottságának elnökhelyette-
seként elmondta, hogy a civil szerveze-
tek közötti kapcsolatok a nemzetközi
együttmûködések új színterét jelentik,
aminek lehetõségeit mindenképpen ér-
demes kihasználni annak érdekében,
hogy minél hatékonyabban lehessen
közvetíteni társadalmi igényeket a glo-
balizált világban.

Az Európa Mozgalom Belga Taná-
csának igazgatója, Maité Abram beszé-
dében kifejtette: a közös Európa az ál-
lampolgárokra kell, hogy épüljön, ezért
is meglepõ, hogy a mostani trió-prog-
ram szinte egyáltalán nem foglalkozik a
civil társadalommal, bár a dokumentum
összefoglalója úgy fogalmaz, hogy „a
polgárokhoz és aggodalmaikhoz köze-
lebb álló Unió megteremtésén kell
munkálkodnunk”. Abram elmondta:
van nyitottság a belga kormány részé-
rõl, hogy konzultációt folytasson a civil
társadalom képviselõivel. Azonban a
párbeszéd megfelelõ formáit is ki kell
találni.

Az EU2011 Civil Munkabizottság ne-
vében felszólaló Barabás Miklós szerint
egy szóval is össze lehet foglalni a ma-
gyar EU-elnökséghez vezetõ út társa-
dalmasításának folyamatát. Ez pedig a
partnerség. Ez kell, hogy a civil szerve-
zetek közötti és a szektorok közötti
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együttmûködést a gyakorlatban és eu-
rópai uniós szinten is meghatározza.
Ezt a gondolatot vitte tovább az Európai
Bizottság Oktatási és Kulturális Fõigaz-
gatósága nevében felszólaló Pavel
Tychtl, aki szerint a civil társadalommal
való együttmûködés sikere azon is mú-
lik, hogy hogyan sikerül a nemzeti kü-
lönbségeket és érdekeket a közös Euró-
pa érdekében és nem ellene hasznosí-
tani. A folyamatban elsõdleges partne-
rek a civil szervezetek.

A civil konferencia a plenáris ülést
követõen a következõ szekciókban
folytatódott:

1. Szociális ügyek, esélyegyenlõség,
foglalkoztatáspolitikai kérdések.

2. Környezetvédelem, fenntartható
fejlõdés, klímaváltozás, energiapolitika.

3. Az EU bõvítése, szomszédságpoli-
tika, Nyugat-Balkán.

4. Európa-tudat, aktív európai állam-
polgárság, önkéntesség.

A MEGOSZ képviselõje a környezet-
védelmi szekcióban felszólalt és hang-
súlyozta az erdõk pótolhatatlan szere-
pét a szénmegkötésben, a klímaválto-
zás hatásainak mérséklésében. 

Elmondta, hogy az erdõtelepítések
éves ütemét vissza kell állítani a koráb-
bi 15-20 ezer ha/év szintre. Ennek elé-
réséhez az egységárakat legalább a ko-
rábbi szintre kell hozni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a klí-
makvóta értékesítésébõl származó be-
vételek egy részét az erdõállományok
felújítására, nevelésére kellene fordíta-
ni. A fent leírtakat támasztja alá és indo-
kolja az új Erdõtörvény 3. §-ának (1)
bekezdése is, amely kimondja, hogy
„Az erdõk bármely immateriális szol-
gáltatásából származó állami bevételt a
külön jogszabályban meghatározott
részletes feltételek szerint az erdõk
fenntartására, gyarapítására és védel-
mére kell fordítani.”

Kihangsúlyozta, hogy az uniós prio-
ritásoknak megfelelõen a megújuló
energiaforrások között szintén nagy
szerepe kell, hogy legyen az erdei bio-
masszának, hiszen az erdõ bõvítetten
újratermelhetõ energiaforrás.

A FAGOSZ fõtitkára felszólalásában
kiemelte a feldolgozott fa szénmegtartó
szerepét, és felhívta a figyelmet a faipa-
ri ágazat klímakvótából való támogatá-
sára.

Reménykedjünk abban, hogy a civil
szervezetek által felvetett hasznos gon-
dolatok megjelennek majd a magyar el-
nökség intézkedéseiben.

Dr. Somogyvári Vilmos
MEGOSZ

2010. május 20-án (csütörtökön) kerül
sor az I. Nemzetközi Erdészeti Kommu-
nikációs Konferenciára Pécsett, a Dóm
Múzeum elõadótermében. 

A konferencia védnöki szerepét
Stumpf István, a Századvég Alapítvány
elnöke vállalta, aki ígérete szerint részt
kíván venni a konferencián.

A konferencia levezetõ elnöke Náhlik
András, a NymE EMK dékánja, az Orszá-
gos Erdõ Tanács elnöke lesz. Ez azért is
fontos, mert az idõközben OET elnökké
is megválasztott dékán elsõ kézbõl tájé-
kozódhat a Nemzeti Erdõprogram kere-
tében és az új erdõtörvényben is szereplõ
erdészeti kommunikációs tervekrõl.

A program március végére válhat
véglegessé, de már tudható, hogy há-
rom külföldi elõadó részvételére számí-
tanak a szervezõk: Ingwald Gschwandtl
(Forestry Communication Network),
Anton Lesnik (Szlovénia), valamint az
EU Bizottság képviseletében Szedlák
Tamás elõadására.

A hazai szociológia tudományt Antal
Z. László (MTA Szociológiai Intézet),
valamint Bognár Ákos (TÁRKI és Image
Factory) képviseli.

A Nyugat-magyarországi Egyetemet
többen is reprezentálják elõadóként is
(Varga Tamás, EMK Erdészeti Múzeu-
mának igazgatója, dr. Stark Magdolna,
dr. Molnár Katalin és dr. Hartl Éva – az
EVGI munkatársai).

Az elõadók között köszönthetjük
Gálhidy Lászlót, a WWF Magyarország
erdészeti programvezetõjét is.

Az erdészeti társaságokat Ferling Jó-
zsef, a Ferling PR ügyvezetõ igazgatója,
Lomniczi Gergely szóvivõ (Pilisi Parker-
dõ Zrt.) és Vereb István sajtóreferens
(Nyírerdõ Zrt.) képviseli.

Az OEE-t Oroszi Sándor és Zétényi
Zoltán képviseli egy-egy elõadással. 

Az összegzõ, záróelõadásra az FVM
TEF fõosztályvezetõjét, Nagy Dánielt
kértük föl.

Ami a témákat illeti, terítékre kerül
az egyesület, a szakma PR-tevékenysé-
ge történeti visszatekintésben, valamint
a zöld szervezetek és a szakma közötti
konfliktusok a sajtó tükrében.

A külföldi elõadók az EU erdészeti
stratégiájáról, és a vállalati tapasztala-
tokról számolnak majd be. 

A szociológus kutatók többek között
az ökológiai jelenségek és a társadalom
percepciójáról, valamint a klímaválto-
zás és a zöldpolitika összefüggéseirõl
tartanak elõadást.

Az egyetemi elõadók pedig az erdé-
szeti stratégiáról, az erdõkezelés kom-
munikációjáról és a kapcsolódó konflik-
tusokról, valamint az iskolai oktatás és a
családok erdõvel kapcsolatos ismeretei-
rõl, attitûdjeirõl tartanak elõadásokat.

Az erdészeti társaságok képviselõi a
gyakorlati tapasztalataikat tárják a hall-
gatóság elé.

A konferencia elõadásait kiadvány-
ban jelentetik meg a rendezõk.

A konferencia részvételi díja
10 000 Ft. 

A szervezõk nem csupán a szûkebb
értelemben szakterüle-
ti érdeklõdõket, hanem
a társaságok, a szakma
vezetõit és munkatár-
sait is várják a konfe-
renciára. A szervezõk
meggyõzõdése, hogy a
kommunikáció ma már
nem csupán egy szük-
séges rossz, amolyan
„musz” feladat, hanem
a szakma továbbélésé-
nek egyik fontos felté-
tele.

Kép és szöveg:
Zétényi Zoltán

I. Nemzetközi Erdészeti
Kommunikációs Konfe-
rencia Pécsett

A vándorgyûlés csatlakozó rendezvénye




