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Nyitórendezvény az MTA székházban
LONG-TERM SOCIO-ECONOMIC FORECASTING
FOR HUNGARY

2015. június 23-án, Budapesten, az MTA székházában került sor a Magyarország hosszú
távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt nyitórendezvényére.
A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete fogja elvégezni.
A projektet az Európai Gazdasági Térség
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 program
keretein belül finanszírozott „Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program
részeként valósítjuk meg, 2015. májusa és
decembere között. A NATéR-ben szereplő
számos ágazati stratégiai integrációs projekt
közül az MTA KRTK RKI a társadalmi-gazdasági
kutatásokért felel. Ennek apropóján került sor a
nyitórendezvényre.
A konferencia elején Lados Mihály, az MTA
KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos
osztály osztályvezetője, majd Pálné Kovács
Ilona, az MTA KRTK RKI igazgatója köszöntötte
a hallgatóságot. Ezt megtette Arild Moberg
Sande, a budapesti Norvég Királyi Nagykövetség
képviseletvezető-helyettese is, aki egyben
bemutatta a projektet támogató EGT Alapokat
és annak célkitűzéseit. Azt is fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy hazája kiemelt figyelmet

http://nater.rkk.hu

fordít a klímaváltozásra és a probléma
kezelésére, így örömteli számára, hogy ebben
Magyarországgal
is
együttműködhetnek.
Bonifertné Szigeti Márta, az alapkezelő Középés Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi
Központ (Regional Environmental Center)
ügyvezető igazgatója az általa képviselt
nemzetközi
szervezet
bemutatását
is
beépítette
köszöntőjébe.
Őt
követte
munkatársa, Bálint Judit, aki az Alkalmazkodás
az Éghajlatváltozáshoz Program felépítését
prezentálta az érdeklődőknek. Elmondta, hogy
a programnak három nagyobb eleme van,
ezek közül csak az egyik a Nemzeti Adaptációs
Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása,
amely a jelen rendezvény szempontjából
leginkább lényeges. A NATéR-t (amit a
nemzetközi szervezetben ők NAGIS-nak hívnak)
azonban már nem ő részletezte.
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Ez a feladat Kajner Péterre hárult, aki a
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a
Nemzeti Alkalmazkodási Központ munkatársa.
A szakember kifejtette, hogy a NATéR célja,
hogy elősegítse a klímaváltozás hatásaihoz
való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást,
stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges
intézkedések megalapozását Magyarországon.
A komplex rendszert egy fiókos szekrényhez
hasonlította, amelynek váza a jelen program
végén egy később tetszőlegesen bővíthető
keretrendszer lesz, melyet a későbbiekben
akár további modulokkal lehet majd bővíteni. A
NATéR teljes rendszere regisztrációhoz kötött,
azonban lesznek regisztrációmentesen elérhető
részei is. A projektről információkat, és később
magát a rendszert a www.nater.mfgi.hu és a
www.nagis.hu oldalakon lehet elérni.
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A konferencia utolsó előadása Czirfusz
Márton nevéhez fűződött, aki az MTA KRTK
RKI tudományos munkatársa és a projekt
vezetője is egyben. Elmondta, hogy a NATéR-t
az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program
részeként más szektorokra is kiterjesztik,
ezen belül a Magyarország hosszú távú
társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának
előrejelzése projekt döntően járási, megyei és
a NATéR-hez illeszkedő 10×10 km-es rácsra
számolt társadalmi és gazdasági adatokat fog
kiszámítani és a térinformatikai rendszerbe
integrálni, bizonyos területeken akár 2050ig előretekintve. A projektben érintett három
tématerület a demográfiai (társadalmi), a
gazdasági és a földhasználati típusú adatok,
amelyek a klímaváltozással kapcsolatos
attitűdök kérdőíves felmérésével egészülnek ki.
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A rendezvény az érdeklődők kérdéseivel
és észrevételeivel zárult. A szervezők
tájékoztatták a hallgatóságot, hogy a projekt
során, és a téma fontosságát hangsúlyozandó,
további eseményekre (hírlevelek, konferenciaelőadások, a projektzáró rendezvény) lehet
számítani a közeljövőben.

A nyitórendezvény előadásai az alábbi linken
érhetőek el, és tölrhetőek le:
h t t p : // w w w. r k k . h u / h u / v e z e t o _ h i r e k /
magyarorszag-hosszu-tavu-tarsadalmi-esgazdasagi-fejlodesi-palyajanak-elorejelzese.
html
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A projekt az Alkalmazkodás az éghajlatvátozáshoz program keretében, izlandi, liechtensteini
és norvégiai támogatásból valósul meg.
Alapkezelő: Közép és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
Kedvezményezett: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont
A projekt időtartama: 2015. május 5. - 2015. december 31.
A projekt kötségvetése: 174,6 ezer euró.
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