
a Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját Ópusztaszerre,

a Magánerdosök 2020. évi Országos Találkozójára 

„Árpád és a vezérek itt ejtették szerét az ország minden dolgának.”

AKI FÁT ÜLTET 
A JÖVŐRE GONDOL!



 Időpont:   2020. szeptember 26. (szombat) 
 Helyszín:  Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark  
       6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. Konferenciaterem

PROGRAM
09:00 – 10:00  Regisztráció 
  (10:00 17:00-ig a gyerekek és kísérőik részére egész napos külön program kezdődik)

10:00 – 10:05  Megnyitó, vendégek köszöntése
10:05 – 11:00  Ünnepi beszédek 
  Zambó Péter – Erdőkért és Földügyekért felelős államtitkár
  Farkas Sándor – Parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, parlamenti képviselő
  Jakab István – a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke
  Mocz András – a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos 
  Szövetségének elnöke
11:00 – 11:50  Rimler Pál kitüntetések és MEGOSZ emlékérmek átadása
11:50 – 12:20  „Járd a táncot régi módra”-zenés táncos műsor
12:20 – 13:20  Lovas bemutató (lovas pálya megközelítése a zenekar felvezetésével)
13:20 – 14:15  Ebéd (a lovas pálya mellett felállított sátorban)



SZAKMAI KONFERENCIA
Köszöntőt mond Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

Előadások: 
14:20  Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár Agrárminisztérium 
 Országfásítás, erdők szerepe a klímamegőrzésben. Erdőtelepítések támogatási lehetőségei.
14:50  Dr. Andréka Tamás főosztályvezető Agrárminisztérium
 Az elmúlt évben megjelent erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó jogszabályok ismertetése
15:20  Szalai Károly erdészeti szakértő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 Jogszabályi változások várható hatásai a magán erdőgazdálkodásra
16:00 – 16:30  STIHL Ker. Kft. és a Valkon-2007 Kft. bemutatói (A gépújdonságok a 
rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthetők)

a MEGOSZ Elnöksége nevében szeretettel várjuk!
Mocz András elnök

A rendezvényt az Agrárminisztérium támogatja!
Kiemelt támogató partnereink:



 
Az előadások után minden résztvevőnek lehetősége lesz megtekinteni a Feszty-kör-
képet, igénytől függően több turnusban, és rendelkezésre állnak a Történeti Emlék-
park kiállításai bemutató helyei. (Multimédiás játszótér, „Kincsek a földből”-régé-
szeti és numizmatikai kiállítás, „Ilyet nem látott a Kárpát”-korabeli Feszty-szalon, 
„Vár állott, most kőhalom”-várak és csaták a középkori Magyarországon) 

A gyerekek és kísérőik 10:00 órától szervezett program keretében több csoportban 
látogatják a Történeti Emlékpark kiállításait és kézműves foglalkozásokon vesznek 
részt. 12:00 órakor megebédelnek a sátorban, majd csatlakoznak a lovas program-
hoz. Délután folytatják a kézműves foglalkozásokat, és a kiállítások megtekintését.


