
 
Hogyan előzhetők meg, hogyan kezelhetők a mezőgazdasági kibocsátások? 

 
Fórum meghívó 

 
A „Mezőgazdaság és éghajlat” (Farming and climate) c. európai projekt keretében, a 
CEEweb megbízásából a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé 
Egyesület műhelynapot szervez. Célja, hogy a mezőgazdaság üvegházgáz-kibocsátásai 
kapcsán érintett érdekképviseleti szereplőkkel, csoportokkal megvitassuk, hogyan lehet a 
kibocsátáscsökkentés előtt álló akadályokat leküzdeni, mi szükséges ahhoz, hogy az 
intézkedések hatékonyan megvalósuljanak, továbbá mi a teendő, ha az adott intézkedés 
más szakpolitikai célkitűzéssel ütközik pl. állatjólét vagy biológiai sokféleség. A vita 
megalapozásaként a résztvevők előre megkapják a projektet koordináló Európai 
Környezetvédelmi Iroda (EEB) és a CE Delft szakmai intézet segítségével készített 
ténylapokat és altéma-összefoglalókat a 10 releváns altémában, amely a délutáni 
csoportmegbeszélések alapja.  
 
A rendezvény időpontja: 2018. június 13. 10.00-15.30 
A rendezvény helyszíne: FUGA Építészeti Központ, 1052 Budapest, Petőfi S. u. 5.   
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük, töltse ki az alábbi 
adatlapot legkésőbb 2018. június 10-ig:   
https://goo.gl/forms/pceoOZAkJ5nazLvk2 
 
 
PROGRAM 
 
Délelőtt témája: hogyan állunk és milyen változtatásokra van szükség? 

10:00 - 10:15 Köszöntő, a “Farming and climate” EUKI projekt és a műhely célja, menete 
Monika Kotulak, CEEweb, Botár Alexa programvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége 
(MTVSZ) 

10:10 - 10:35 Mezőgazdasági üvegházgáz-kibocsátások Magyarországon 

Kajner Péter, szakértő, Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

10:35 - 11:00  A földművelési üvegházgáz-kibocsátások mérséklésével kapcsolatos 
szabályozások és hazai szakpolitikai intézkedések 

Dr. Berényi Üveges Judit, agrárkörnyezetgazdálkodási referens, Mezőgazdasági 
Környezetvédelmi Osztály, Földművelésügyi Minisztérium 

11:00 - 11:45 Kibocsátás-csökkentő földművelési lehetőségek, gyakorlatok, jó példák 
bemutatása első kézből  



dr. Gyulai Iván igazgató, Ökológiai Intézet Alapítvány: Éghajlatbarát mezőgazdaság? A 
konvencionális mezőgazdaság éghajlati összefüggései, éghajlatbarát technológiák és az 
edafon szerepe az alkalmazkodásban 

dr. Roszík Péter, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke, c. egyetemi docens: Az ökológiai 
gazdálkodás kibocsátást mérséklő főbb elemei 

11:45 - 12:15  Kérdések-válaszok a délelőtti előadókkal  

12:15 - 12:50 Büféebéd, kávé-tea 

 

Délután témája: hol és milyen lehetőségeket ajánl a KAP a mezőgazdaságból eredő 
üvegházgáz-kibocsátások megelőzésére, kezelésére?  

12:50 - 13:35 Párhuzamos csoportos megbeszélés altémákban, 1. kör (facilitátorok: Botár 
Alexa, Fidrich Róbert, MTVSZ) 

1. csoport:  Trágya tárolása, kezelése és anaerob emésztése; Állategészségügy 

2. csoport:  Nitrogén trágyázás kezelése, Szerves trágya kezelés (különböző 
alkalmazási technikák), Talaj széntartalom-megőrzés 

 

13:45 - 14:30 Párhuzamos csoportos megbeszélés altémákban, 2. kör, (facilitátorok: Botár 
Alexa, Fidrich Róbert, MTVSZ) 

1. csoport: Revegetáció: legelő és szántóföld 
2. csoport: A mezőgazdasági termék változása (például állattól a hüvelyesekig) 

és Természetes területekre átállítás (elkülönítés stb.) 
 

14:30 - 14:55 Csoport facilitátorok visszajelzése a plenárisra, kérdések-válaszok  
 
14:55 - 15:15 Összefoglaló, következtetések, továbblépés, zárás (Botár Alexa, MTVSZ) 
 
További információ: Botár Alexa, forum@mtvsz.hu, +36-1-216-7297 
 
 


