
 
 

A rendezvény az Európai Bizott

támogató vélemény

Magyarország és a Fenntartható Fejlődési Célok konferencia

Időpont: 2017. november 29. (szerda

Helyszín: Aranytíz Kultúrház (Budapest, V. 

Szervezők: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Magyar Természetvédők Szövetsége

 

A fenntarthatóság egyre inkább a figyelem középpontjába kerül napjainkban. Magyarország vállalta, hogy 

végrehajtja az ENSZ által elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokat é

stratégia végrehajtásáról is jelenleg készül egy beszámoló. Konferenciánkon bepillantást kaphatunk a nemzeti 

stratégiánk előrehaladásába, illetve górcső alá veszünk egy szociális és egy természetvédelmi területet, 

milyen fenntarthatósági problémákkal szembesülünk, milyen megoldásokkal próbálkozunk az adott 

témákban. 

 

Tervezett program: 

10.00-10.10 Megnyitó - Farkas István

10.10-10.40 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia előrehaladási jelentése tanulságai 

az NFFT titkára 

10.40-11.00 Kérdések és válaszok

11.00-12.20 Panel-beszélgetés: A gyermekszegénység és a kirekesztődés helyzete hazánkban

• Czibere Károly,

Erőforrások Minisztériuma

• Darvas Ágnes

• Jász Krisztina

• Vecsei Miklós

12.20-12.40 Szendvicsebéd  

12.40-13.50 Panel-beszélgetés: Az agrárgazdálkodás hatása a természeti erőforrásokra 

• Kis Miklós Zsolt,

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke

• Feldman Zsolt,

Minisztérium

• Halmos Gergő

• Gyulai Iván, 

 

13.50-14.00  A konferencia zárása

 

A rendezvény az Európai Bizottság támogatásával valósul meg, de tartalma nem feltétlenül tükrözi a 

ényét, felelőssége a programra nem terjed ki. 

MEGHÍVÓ 

Magyarország és a Fenntartható Fejlődési Célok konferencia

 

szerda) 10-14 óra 

Helyszín: Aranytíz Kultúrház (Budapest, V. kerület, Arany János utca 10.) 

Szervezők: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Magyar Természetvédők Szövetsége

A fenntarthatóság egyre inkább a figyelem középpontjába kerül napjainkban. Magyarország vállalta, hogy 

végrehajtja az ENSZ által elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokat és a nemzeti fenntartható fejlődési 

stratégia végrehajtásáról is jelenleg készül egy beszámoló. Konferenciánkon bepillantást kaphatunk a nemzeti 

stratégiánk előrehaladásába, illetve górcső alá veszünk egy szociális és egy természetvédelmi területet, 

lyen fenntarthatósági problémákkal szembesülünk, milyen megoldásokkal próbálkozunk az adott 

Farkas István az NFFT társelnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia előrehaladási jelentése tanulságai 

Kérdések és válaszok 

beszélgetés: A gyermekszegénység és a kirekesztődés helyzete hazánkban

Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 

Darvas Ágnes, Gyerekesély Egyesület 

Jász Krisztina, Magyar Szegénységellenes Hálózat 

Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

beszélgetés: Az agrárgazdálkodás hatása a természeti erőforrásokra 

Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke 

Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Földművelésügyi 

Minisztérium 

Halmos Gergő, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Gyulai Iván, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

A konferencia zárása 

 

de tartalma nem feltétlenül tükrözi a 

Magyarország és a Fenntartható Fejlődési Célok konferencia 

Szervezők: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Magyar Természetvédők Szövetsége 

A fenntarthatóság egyre inkább a figyelem középpontjába kerül napjainkban. Magyarország vállalta, hogy 

s a nemzeti fenntartható fejlődési 

stratégia végrehajtásáról is jelenleg készül egy beszámoló. Konferenciánkon bepillantást kaphatunk a nemzeti 

stratégiánk előrehaladásába, illetve górcső alá veszünk egy szociális és egy természetvédelmi területet, hogy 

lyen fenntarthatósági problémákkal szembesülünk, milyen megoldásokkal próbálkozunk az adott 

az NFFT társelnöke, az MTVSZ ügyvezető elnöke 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia előrehaladási jelentése tanulságai - Bartus Gábor, 

beszélgetés: A gyermekszegénység és a kirekesztődés helyzete hazánkban 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Emberi 

beszélgetés: Az agrárgazdálkodás hatása a természeti erőforrásokra  

vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség, a 

elyettes államtitkár, Földművelésügyi 

, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Alapítvány 



 
 

A rendezvény az Európai Bizott

támogató vélemény

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük töltse ki az adatlapot: 

https://goo.gl/SUpeU4 

Jelentkezési határidő: 2017. november 27.

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében 

esetlegesen vissza kell utasítanunk. 

További információ: konferencia@mtvsz.hu

A rendezvény az Európai Bizottság támogatásával valósul meg, de tartalma nem feltétlenül tükrözi a 

ényét, felelőssége a programra nem terjed ki. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük töltse ki az adatlapot: 

2017. november 27.  

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében visszaigazoljuk. Túljelentkezés esetén a később jelentkezőket 

 

konferencia@mtvsz.hu , +36-1-216-7297 

 

de tartalma nem feltétlenül tükrözi a 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéshez kérjük töltse ki az adatlapot: 

visszaigazoljuk. Túljelentkezés esetén a később jelentkezőket 


