
A hat sorozatból álló környezetpolitikai fórum sorozat utolsó fórumát az 
Országgyőlés Környezetvédelmi Bizottsága, az MTA Elnökségi 
Környezettudományi Bizottsága, a Környezet és Vízügyi Minisztérium, az 
Országos Környezetvédelmi Tanács és a Magyar Természetvédık Szövetsége a 
Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával a Parlament Felsıházi termében 
tartotta „ Fenntartható Fejlıdés : a XXI. század globális kihívása / a Nemzeti 
Fenntartható Fejlıdési Stratégiából adódó további teendık „ címmel. 
 
E sorok írója a fórumsorozat mindegyikén részt vett. 
 
Katona Kálmán az OGY Környezetvédelmi Bizottság elnöke nyitotta meg és 
elmondta, hogy várhatóan még e hónapban megválasztják a „ Jövı nemzedék 
országgyőlési biztosát „ és e héten 338 igen és egy nem szavazattal elfogadta az 
Országgyőlés azt a  nyolc pontból álló határozatot, hogy „ … Fenntartható 
Fejlıdési Tanácsot „ hoznak létre… Az Országgyőlés felkéri az Országgyőlés 
elnökét, hogy a parlamenti frakciókkal egyeztetve, legkésıbb 2008, május 31 – 
ig tegyen javaslatot a Tanács közjogi jogállására, jogkörére, összetételére és 
feladataira, valamint a mőködési kereteire „. 
 
Szili Katalin  az Országgyőlés elnöke  - aki mind a hat fórumon részt vett és 
azok védnöki szerepét is betöltötte - köszöntötte a zsúfolásig megtelt Felsıházi 
teremben megjelenteket. 
 
Michael Erke a FES budapesti képviselet vezetıje örömét fejezte ki, hogy mind 
az öt parlamenti párt képviselteti magát és fontosnak tartja, hogy a 
fenntarthatóság megfelelı nyilvánosságot kapjon. 
 
Fodor Gábor a KvVM minisztere „ Országunk jövıje : a fenntartható fejlıdés „ 
-, 
 
Relu Fenechiu a Román Országgyőlés Közigazgatási, Területfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke „ A parlamentek együttmőködése a 
fenntartható fejlıdés és klímaváltozás tekintetében „ –  
 
 
Lenkovics Barnabás egyetemi tanár / ELTE / „ Ha majd a bıség kosarából … „ 
– 
Hegyi Gyula EU parlamenti képviselı „ A fenntartható fejlıdés aktuális 
kérdései az  Európai Unióban „ címmel tartottak elıadást. 
 
Ezt követıen  az öt parlamenti párt egy – egy országgyőlési képviselıje - , az 
MTA Politikai Tudományok Intézet -, a Budapesti Corvinus Egyetem 
professzora pódium beszélgetésen vitatta meg a stratégiából adódó feladatokat. 
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