
  

   

 
Meghívó 

 
A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági  

fejlődési pályájának előrejelzése 
 

című projekt nyitórendezvényére 
 
Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 program végrehajtására 
Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel az 
„Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program megvalósítására. A program átfogó 
célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, elmélyítse az ismereteket az 
éghajlatváltozás hatásairól, és növelje a társadalom tudatosságát. 
 
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területi és ágazati stratégai integrációja széleskörű 
információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi-gazdasági, környezeti sérülékenységről, 
ugyan-akkor ilyenekkel jószerével nem rendelkezünk. A célirányos alkalmazkodási stratégia 
kialakításához elkerülhetetlen egy olyan módszertan kialakítása, amely alapján az egyes szektoroknak 
a klímaváltozás hatásainak való kitettségét, sérülékenységét és alkalmazkodási képességét objektív 
módon számszerűsíteni lehet. 
 
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete által 
elnyert projekt az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozás programján belül Magyarország hosszú 
távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzésével járul hozzá a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai 
Rendszer (NATéR) részét fogják képezni. A szakirodalmi feltárás, a módszertani fejlesztés és a 
modellépítés mellett a NATéR új, társadalmi-gazdasági típusú, a jövőre vonatkozó adatokkal egészül ki. 
A projektben demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgáljuk és számszerűsítjük 
különböző földrajzi léptékeken és időtávokon, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a 
klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. A számszerű eredmények mellett javaslatokat fogalmazunk 
meg a NATéR-be szolgáltatott adataink használhatóságáról, így támogatva a klímaváltozással 
kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal továbbfejlesztését. 
 
A projekt az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz program keretében, az EGT Alapok támogatásával 
valósul meg. 
Alapkezelő: Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 
Kedvezményezett: Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont 
A projekt futamideje: 2015. május 5. – 2015. december 31. 
A projekt költségvetése: 174,6 ezer euró. 
  



  

   

 
 

Magyarország hosszú távú  
társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése 

 
nyitórendezvény 

 
2015. június 23. kedd 

MTA Székház, Felolvasóterem 
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) 

 
10:00–10:30 Regisztráció 
 
Levezető elnök: 
Lados Mihály, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások 

Intézete 
 
10:30–10:50 Megnyitó beszédek  
Pálné Kovács Ilona, igazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális 

Kutatások Intézete 
Arild Moberg Sande, képviseletvezető-helyettes, Norvég Királyi Nagykövetség, Budapest  
Bonifertné Szigeti Márta (tbc), ügyvezető igazgató, Közép- és Kelet-Európai Regionális 

Környezetvédelmi Központ 
 
10:50–11:10 Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program bemutatása  
Bálint Judit, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 
 
11:10–11:30 A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása projekt 

bemutatása 
Kajner Péter, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ 
 
11:30–12:00 A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának 

előrejelzése projekt bemutatása 
Czirfusz Márton, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások 

Intézete 
 
12:00–12:30 Kérdések, hozzászólások 
 
12:30–13:30 Szendvicsebéd 
 
A rendezvény nyilvános és ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát június 15-éig jelezze az 
alábbi űrlap kitöltésével: http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=45289 
További információ: Czirfusz Márton – czirfusz@rkk.hu; +36 (20) 575 9337 


