
Jövő N 

 
 

 

Fenntartható közösségek -  

tájbarát mezőgazdaság  
 

tanácskozás 
a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája szervezésében,   

a Vidékfejlesztési Minisztérium és  
a Pannonhalmi Bencés Főapátság támogatásával. 

 
Időpont: 2011. szeptember 16-17.  

Helyszín: Győr – Pannonhalma 

 
 

2011. szeptember 16. péntek 
Helyszín: Révész Hotel (Győr, Hédervári út 22., 9026) 

09:00-10:00 bejelentkezés 

10:00-11:30 nyitó plenáris ülés  

Bevezető 

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 

Globális kihívás, helyi válaszok 

Mellár Tamás, Pécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár 

A konferencia munkaterve 

Lányi András, JNO, tudományos munkatárs 

kérdések 

12:00-13:00 ebéd 

13:00-18:00 szekcióülések  

 „A” szekció: Helyi termék – helyi piac 

levezető elnökök: 

Muhari Zoltán, Panyola polgármestere, Helyi Termék Szövetség 
Kajner Péter, Vidékfejlesztési Minisztérium, főosztályvezető-helyettes 
 
Önellátó falvak és térségek – kiút a szociális katasztrófából? - 
Hogyan hasznosíthatjuk fenntartható módon természeti értékeinket? - 
Város és vidéke együttműködése, piacnyitás, feldolgozás és 
termékértékesítés lehetőségei. 
 



 
 

 

 

 „B” szekció: Iskolai közétkeztetés – környezeti nevelés 

levezető elnökök:  

Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium, osztályvezető 
Czippán Katalin, JNO, főosztályvezető-helyettes 
 
Képes-e a vidék ellátni az iskolai konyhát? - Képes-e az iskolai 
konyha fogadni a helyi terméket? – Megteremthetők-e a program 
személyi, anyagi és jogi feltételei? – Hogyan segítheti mindez a 
környezeti nevelési célokat és viszont?  
 

 „C” Szekció: Megújuló gyümölcsös-kultúra 

levezető elnökök:  

Jánossy László, JNO, osztályvezető 
Lantos Tamás, Ormánság Alapítvány, igazgató, Markóc polgármestere 
 
A biológiai sokféleség és a hagyományos tudás megőrzése, 
közösségépítés és élelemtermelés egyházak, civilek, szakigazgatási 
szervek és önkormányzati intézmények összefogásával. 
 

 „D” Szekció: A gyógynövénytermesztés változó feltételei 

levezető elnökök:  

Hortobágyi Cirill, OSB Perjel 
Barta Eszter, JNO, jogi referens 
 
Válasz az új gyógynövény-forgalmazási rendelkezések kihívására. 
A hagyomány jövője. Magyar gyógynövény-nagyhatalom: nem volt, 
hanem lesz.  
 

19:00-20:30 vacsora a szállodában 

21:00- kötetlen beszélgetés a bárban 
 
 
2011. szeptember 17. szombat 
Helyszín: Pannonhalmi Főapátság Rendezvényterme 

Pannonhalma, Vár 1. , 9090 

07:30-08:30 reggeli a szállodában 

08:30 indulás Pannonhalmára a szállodától buszokkal 

09:00-09:45 Köszöntő 

Várszegi Asztrik, OSB pannonhalmi főapát  

09:45-10:30 a szekcióvezetők beszámolója (4x30 perc) 

Helyi termék – helyi piac 

előadók: Muhari Zoltán és Kajner Péter 

vita 

10:30-11:15 kávészünet 



 
 

 

 

11:15 – 13:00 

 

a szekcióvezetők beszámolójának folytatása  

Iskolai közétkeztetés – környezeti nevelés 

előadók: Czene Zsolt és Czippán Katalin 

vita 

 

Megújuló gyümölcsös-kultúra 

előadók: Zlinszky János és Lantos Tamás  

vita 

 

A gyógynövény termesztés változó feltételei 

előadó: Hortobágyi Cirill és Barta Eszter 

vita  

 

13:00-13:30 kormányzati reflexiók 

Ángyán József, Vidékfejlesztési Minisztérium, parlamenti 
államtitkár 

13:30-14:00 a záródokumentum elfogadása 

javaslatok a további együttműködésre 

14:00-15:00 ebéd 

15:00-16:00 vezetett séta az Arborétumban, vagy  

a Pannonhalmi Apátság Könyvtárának megtekintése 

16:00 körül a konferencia vége - indulás busszal vissza Győrbe  
 


