MEGHÍVÓ

A Kárpát-medencéért Tudományos Ifjúsági Szövetség, mint a Közép-Európa Klub ifjúsági
szervezte, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara az "Erdő- és mezőgazdálkodás,
valamint a megújuló energiaforrás-technológiák és a klímaváltozás" című projektjének keretében

2011. március 19.-én szombaton
rendezi meg a „Környezeti problémák a Kárpát-medencében I.”- című nemzetközi
klímakonferenciáját, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.
Megnyitó: 2011. március 19. szombat 9:00, Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem, A Kar nagy
előadóterme
(9400. Sopron, Cházár András tér 1. „P” épület)
A konferencia fővédnöke:
Prof. Dr. Faragó Sándor DSc. a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora

Konferenciánk célja:
Az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legnagyobb kihívása. Hazai és nemzetközi
tudományos vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy az éghajlatváltozásnak jelentős
környezeti és gazdasági következményei lesznek, s meghatározó tényező lesz a társadalomban,
az ember és a természet kölcsönhatásaiban egyaránt. A következő évtizedekben várhatóan
mélyreható stratégiai kihívások elé állítja a világ államait. Mivel globális problémával állunk
szemben, ezért megfigyelése, elemzése és kezelése is csak világméretű összefogással valósítható
meg. A hatékony cselekvési programok kidolgozásához és megvalósításához pedig
elengedhetetlen a lokális és regionális együttműködés. Különösen érvényes ez a Kárpátmedencére, Európa egyedülálló földrajzi és ökológiai egységére.
Mivel a klímaváltozás hatásait már a mai fiatalabb korosztály fogja érzékelni igazán, a
mai tartózkodó környezetpolitika azonban csak tolja maga előtt a sürgető klímavédelmi döntések
meghozatalát, ezért a döntés előkészítések folyamatában már most szeretnénk bekapcsolódni és
aktívan részt venni a kutatásokban, hogy felkészülhessünk a következő évtizedek kihívásaira. A
legfontosabb feladatunk most, hogy megismerjük a globális éghajlatváltozás Kárpát-medencei
hatásait vizsgáló és elemző kutatások eredményeit.
Szeretnénk lehetőséget biztosítani a Kárpát-medence hallgatóinak a fiatal kutatókká
válásban, ehhez nyújt segítséget konferenciánk azzal, hogy fórumot biztosít a kutatási

eredmények megismeréséhez és a tudományos igényű munkák bemutatásához szekértői
elbírálással.
A szekciókban elhangzó tudományos előadások nyilvánosak, amelyekre tisztelettel várjuk az
érdeklődőket!
Várjuk továbbá a 18-35 év közötti fiatalok, hallgatók, kutatók, mérnökök jelentkezését
előadónak is!
Részvételi díj: 3000 Ft, mely magába foglalja a konferencia előtti (március 18.) szállást (Szállás
egyéni igény szerint foglalható szombatra is)
Azon résztvevőknek, akik nem igényelnek szállást a konferencia részvétel ingyenes. A Kárpátmedencéért Tudományos Ifjúsági Szövetségbe való csatlakozás éves regisztrációs díja 1500 FT. A
konferencián való részvételnek nem feltétele a tagsági jelentkezés.
A regisztrációs díjakat kérjük a Közép-Európa Klub (6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 45.) K&H
Bank Zrt. 10201006-50155507-00000000 számú számlájára átutalni.
Kérjük, szíveskedjenek a közlemény rovatba beírni: Tagsági regisztrációs díj-jelentkező neve.
Részvételi szándékát kérjük, hogy legkésőbb 2011. március 9-ig jelezze a regisztrációs lap
kitöltésével és a kmtisz.sopron@gmail.com e-mail címre történő megküldésével.

További információ kérhető:
Schmidt Petra KMTISZ elnök (0630/5726542)
Lindmayer Judit KMTISZ alelnök (06205643653)
Inotai Tamás KMTISZ főtitkár (0630/3226837)
E-mail: karpatmedence.klimavedelme@gmail.com
kmtisz.sopron@gmail.com
Web: www.karpatmedenceitisz.5mp.eu

A szervezőbizottság a változtatás jogát fenntartja.

Budapest, 2011. február

Plenáris előadások

Kelemen József, Közép-Európa Klub
főtitkára

Kritikus helyzetben a Kárpát-medence
környezeti biztonsága! / Hogyan mentsük
meg a Kárpát-medencét?

Dr. Szalai Sándor egyetemi docens,
klimatológus, Szent István Egyetem

A Kárpát-medence éghajlata / múlt, jelen és
jövő

Prof. Dr. Mátyás Csaba egyetemi tanár
(Nyugat-magyarországi Egyetem, Környezetés Földtudományi Intézet), az MTA rendes
tagja

A klímaváltozás várható hatásai egy zonális
fafaj példáján: a bükk jövője a Kárpátmedencében

Prof. Dr. Borhidi Attila professzor emeritus
(Pécsi Tudományegyetem), az MTA rendes
tagja, az MTA Biológiai Tudományok
Osztálya Botanikai Bizottság elnöke

Klímaváltozás kihívásai a Kárpát-medence
élővilágára

Dr. Papp Antal az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, igazgatási
főosztályvezetője

Környezeti katasztrófák felszámolásának
elméleti és gyakorlati teendői a
katasztrófavédelem szemszögéből

Szekciók és elnökök

1. Meteorológiai, hidrometeorológiai
változások

Dr. Szalai Sándor egyetemi docens,
klimatológus, Szent István Egyetem

2. Ökológia

Prof. Dr. Mátyás Csaba MTA rendes tagja,
Nyugat-magyarországi Egyetem

3. Környezetszennyezés-alternatív
energiaforrások

Prof. Dr. Solymosi József nyá. mk. ezredes,
az MTA doktora, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem tanára, a
Hadmérnöki Doktori Iskola vezetője)

4. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, talajtan

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, Nyugatmagyarországi Egyetem

5. A klímaváltozás jogi, biztonsági és
államigazgatási feladatai

Prof. Dr. Padányi József mk. ezredes, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és
intézményfejlesztési rektor helyettese, az
MTA doktora

6. Megelőzés, elhárítás, kárfelszámolás

Dr. Papp Antal az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Igazgatási
főosztályvezetője

7. Kárpát-medencei feladatok a XXI.
században

8. Társadalomra gyakorolt hatások
/társadalmi ráhatás

Kelemen József a Közép-Európa Klub
főtitkára

Vallasek István - tudományos főkutató,
Sapientia Egyetem (Románia)

