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Helyszín:  

Hotel Touring (1039 Budapest, Pünkösdfürdı u. 38.) 

 

Szervezık:  

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa –  ELTE Közös Örökségünk Kutatómőhely 
– Új Reformkor Program 

 

A konferencia támogatói:  

Norvég Finanszírozási Mechanizmus 

Médiatámogató:  

Magyar Vidék Televízió 

 

A konferencia célja, hogy egymásnak és a nyilvánosságnak bemutasson olyan 
közösségi kezdeményezéseket, melyek saját értékeikre támaszkodva igyekeznek 
választ találni a helyi gazdasági, környezeti, társadalmi problémákra. A konferencia 
lehetıséget teremt a hasonló elven mőködı kezdeményezések hálózatának 
erısödésére, tapasztalatcserére a jó gyakorlatok és ötletek, alternatív gazdasági és 
életmód minták, közösségi kísérletek bemutatásával, ötletadással, a kapcsolatépítés 
lehetıségének biztosításával. 

A konferencia eredményei alapján közös javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg 
a résztvevık, melyek a közösségi gazdasági hálózatok kialakulását, mőködését 
segíthetik.  

  

Az elıtérben helyi termékek vásárát rendezzük meg. 



  

Program  

  

 

2010. május 17.   

 

Plenáris ülés:           A helyi gazdaság fejlesztésében rejlı esély és az elıtte álló 
korlátok 

  
13.00-13.10   Fülöp Sándor, a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa: Megnyitó  

13.10-13.30   Lányi András (ELTE, Élılánc): A vidékgazdaság szükségessége és 
lehetetlensége Magyarországon 
13.30-13.50   Takács-Sánta András (ELTE, Védegylet): Alternatív életmód-kísérletek 

– helyi kisközösségek és környezetkímélı viselkedés 
13.50-14.10   Szabadkai Andrea (Szövetség az Élı Tiszáért) – Fehér Zoltán 

(Szövetség az Élı Tiszáért) – Korzenszky Anna (Védegylet): A 
kistermelık elıtt álló jogi akadályok és ezek lebontása 

14.10-14.30   Kovács István (Oszkói Hegypásztor Kör): Közösségi munka a Vasi 
Hegyháton – a présház felújítástól a helyi termék klaszterig            

14.30-14.50   Kajner Péter (Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája) – 
Huszti Levente (NFÜ LHH Fejlesztési Programigazgatóság; Új 
Reformkor): Egy közösségi gazdasági hálózat lehetséges körvonalai  

14.50-15.05   Kávészünet 
15.05-16.15   Kérdések, vita 
16.15-16.30   Kávészünet 

16.30-19.00  Panelbeszélgetés I. 
I. szekció: Közösségi vállalkozások 

Moderátor: Kelemen Béla (Tarpa polgármestere) 
Vitaindítót tart négy felkért hozzászóló (4 × ’10), utána moderált 

beszélgetés 

-         Sztolyka Zoltán (Rozsály polgármestere, helyipiac.hu): Rozsály, 
az önellátó falu 

-         Lakatos József (Tiszaadony polgármestere): Szociális 
földprogram keretében létrehozott kecskefarm és tejfeldolgozó 
Tiszaadonyban 

-         Lantos Tamás (Markóc polgármestere, Ormánság Alapítvány): 
Közmunkaprogram és gyümölcsészet a fenntartható helyi gazdaság 
szolgálatában 



-         Fekete Ágnes – Barta Tamás (Perıcsény): Mobil 
gyümölcsfeldolgozó kisüzem a helyi alapanyag feldolgozására 

II. szekció: Hagyomány és közösség 

Moderátor: Takács-Sánta András (ELTE, Védegylet) 
-         Labanc Györgyi – Czumpf Attila (Természetes Életmód Alapítvány): 

Élıfalvak: hogyan tovább? 

-         Kovács Gyula (Pórszombat): İshonos gyümölcsfa program 

-         Horváth Ákos (Szatmár-Beregi Szilvaút): Szilvaút: kultúra- és 
gazdaságszervezı erı 

-         Zaja Péter (Visnyeszéplaki Faluvédı Egyesület): A Magyar 
Élıfalu Hálózat 

Felkért hozzászólók: 

-         Pıcze Vilmos: A Krisna-völgyi példa 

19.00  Vacsora 
 


