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A konferencia célja, hogy mind kormányzati, mind szakmaszervezeti oldalról bemutassa az agrár- és  
vidékfejlesztés aktuális kérdéseit /dilemmáit és fejlesztési lehetőségeit/– a vidékfejlesztési támogatá-
sok jövőjétől a környezetügyön át a natúrparkok jelentőségéig.

* * *

Mára szerte a világban bevett – s egyben bevált – gyakorlat az, hogy ún. think tank-ek, vagyis  
agytrösztök segítik a kormányzati döntéshozatalt, valamint a különböző, közüzemi szolgáltatási, üzleti 
döntési szintek vezetőinek tevékenységét. Úgy gondoljuk, hogy a hazai döntéshozói és döntés-előké-
szítési munkához itthon is jelentős és érdemi támogatást adhat ez az új, hagyományostól eltérő, ám 
nemzetközileg már alkalmazott és elismert módszer.

Legyen Ön is részese a már útjára indított, s reményeink szerint hagyomány- és iskolateremtő folyamat-
nak! A résztvevők első kézből, a legilletékesebbektől (kormányzati döntéshozóktól, a jogi szabályozást 
elkészítőktől) kaphatnak támpontokat mindennapi felelősségteljes tevékenységükhöz.

A kiemelt eseményen a legavatottabb hazai szakemberek és szakértők jelentik a garanciát arra, hogy 
valóban értékes és hasznos iránymutatással, illetve tanácsokkal gazdagodhatnak a megjelentek.

A rendezvény multimédiás szempontból is magas színvonalú, közösségi élményt kínál. Garanciát je-
lent erre meghívott előadók mellett az OPH-CSOPORT-hoz tartozó Rádió Orient, valamint TV Orient 
szekciók közreműködése, illetve a legkorszerűbb, egyedülálló IT-interaktivitást biztosító és megjelenítő 
feltételek.

Az esemény időpontja:
2019. június 4., kedd

Konferencia helyszíne: 
The Aquincum Hotel Budapest 
/1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 94./

ONLINE JELENTKEZÉS:
https://oph-csoport.hu/konferencia-20190604/



www.oph-csoport.hu – 1011 Budapest, Iskola u. 18.    Telefon: +36-20-943-66-40    E-mail: konferencia@orientpress.hu
2005–2019 OrientPress Hírügynökség Kft.

PROGRAM
Konferanszié: Kecskés Noémi

A szakmai-módszertani nap programja

09.00-10.00  Regisztráció

10.00-10.05  A konferencia megnyitása

10.05-10.35  A vidékfejlesztés aktuális kérdései 
 előadó: Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Agrárminisztérium

10.35-11.05  Jólétében gyarapodó vidék
 előadó: Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

11.05-11.15  Új finanszírozási lehetőségek a mezőgazdaságban
 előadó: dr. Mezei Dávid uniós agrártámogatási igazgató, Uniós Agrártámogatási Igazgatóság

11.15-11.45  Fenntartható vízgazdálkodás a mezőgazdaságban – az öntözésfejlesztés jövője
 előadó: Tasnádi Gabriella vízgazdálkodási vezető szakértő,  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

11.45-12.15  Mit tehetünk a levegőminőség javításáért?
 (a HUNGAIRY LIFE integrált projekt bemutatása)
 előadó: Béres András ügyvezető, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 

12.15-12.30  Kávészünet

12.30-13.00  A magyar táj gazdái – a natúrparkok bemutatása
 előadó: Básthy Béla, Kőszeg város alpolgármestere, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke 

13.00-13.55  Kerekasztal beszélgetés
 moderátor: Kecskés Noémi, OrientPress Hírügynökség 

 résztvevők:  
Béres András, ügyvezető, Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,  
Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, 

 Goda Pál, megbízott igazgató, NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet

 a délelőtt folyamán elhangzott előadásokkal kapcsolatos kérdések áttekintése, a résztvevők 
saját tapasztalatainak megosztása, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása 

13.55-14.00 Zárás

14.00-15.00  Ebéd
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