
 

KLÍMASTRATÉGIA I. KONFERENCIA - ÖTLETGYŰJTŐ RENDEZVÉNY 
LAJOSMIZSE - MŰVELŐDÉSI HÁZ 2017.03.28. 10:00 
 

A klímaváltozás napjaink egyik legnagyobb kihívása, mely hadba szólítja a hazai és nemzetközi 
társadalom teljes vertikumát. Az eljövendő és jelenkori problémák felismerése megszólította vezetőinket, 
akik a legmegfelelőbb döntéseket kívánják meghozni, azonban a klímaváltozás elkerülése az eddigiektől 
lényegesen eltérő hozzáállást igényel. Belátható, hogy a probléma orvosolása közös érdekünk és a 
legcélszerűbb megoldást is csak közösen tudjuk megtalálni a gazdasági ágazatok tudásbázisának 
együttes bevonásával. 

Fentiek szellemében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ötletgyűjtésre hívja fel a megye polgárait a 
Lajosmizsén megtartandó klímastratégia konferencia keretein belül, melynek célja a megyei 
klímastratégia fő irányainak közös meghatározása, továbbá a klímaváltozás megelőzését szolgáló ötletek 
begyűjtése. A rendezvény az „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című 
KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt programsorozatának része, melyet az Európai 
Unió Kohéziós Alapja és Magyarország költségvetése közösen finanszíroz. 

 
KÖSZÖNTŐ: 

10.00-10.30  

Köszöntőt mond Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, továbbá Basky András 
Lajosmizse polgármestere. 

 

PROGRAM: 

10:30 - 10:50 

MEGYE KLÍMÁJÁNAK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

A klímaváltozás hatásai Bács-Kiskun megyében.                                                                                 
Előadó: dr. Rakonczai János és dr. Szilassi Péter – Szegedi Tudományegyetem 

 

10:50 - 11:10 

KLÍMAVÁLTOZÁS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 

A helyi éghajlatváltozás bizonyítékai napjainkban, a természeti, gazdasági és társadalmi problémák 
áttekintése.                                                                                                                                           
Előadó: dr. Hoyk Edit – Magyar Tudományos Akadémia 

 

11:10 - 11:40 

KLÍMASTRATÉGIA MÓDSZERTANÁNAK BEMUTATÁSA 

A megyei klímastratégia elkészítésének szükségessége, 
módszertanának bemutatása.                               
Előadó: Kajner Péter – Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet 



 

11:40 - 12:20 

EBÉD 

 

12:20 - 12:40 

VÍZGAZDÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK 

Vízgazdálkodási tennivalók és lehetőségek ismertetése az ökoszisztéma szolgáltatások figyelembe 
vételével.                                                                                                                                               
Előadó: Ungvári Gábor – Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 

 

12:40 - 13:00 

MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI 

A mezőgazdaság alternatív lehetőségei és eredményei homoktalajokon, talajjavító mezőgazdasági 
módszerek bemutatása.                                                                                                                       
Előadó: Kökény Attila – Talajdoktor, a talajmegújító mezőgazdaság hazai úttörője 

 

13:00 - 13:20                           

RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA 

Klímavédelemmel és stratégiai tervezéssel kapcsolatos pályázati lehetőségek bemutatása.             
Előadó: Kicsiny László – Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

13:20 - 13:35  

KÁVÉ SZÜNET 

 

13:35 - 15:00 

VITA 

Ötletek számbavétele, majd nézőpontok ütköztetését követően a megyei klímastratégia lehetséges 
irányainak közös definiálása, moderált kerekasztal beszélgetések formájában. 

  

Kérjük részvételi szándékukat 2017. március 24.-ig jelezzék a 
klima@bacskiskun.hu e-mail címre küldött üzenetben. A 
szövegben kérjük feltüntetni a résztvevők számát. 

 

Várjuk Önöket! 

 


