Meghívó
A sugárzási kényszer változásán alapuló új
éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére
című projekt zárórendezvényére

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmusának 2009–2014-es időszakára Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon”
program megvalósítására.
Célirányos és fenntartható alkalmazkodási stratégiák kialakításához elengedhetetlen
az éghajlatváltozás várható hatásainak részletes és számszerű ismerete. A Nemzeti
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) feladata az adaptációval kapcsolatos hazai tervezés és döntéshozatal támogatása. Az információs rendszer alapját az
éghajlati adatok, tehát múltbeli mérések és jövőre vonatkozó modellbecslések biztosítják, s az ezekre épülő objektív hatásvizsgálatok eredményei jelölik ki a felkészülés
legfontosabb területeit és irányait.
„A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence
térségére” című RCMTéR projekt célja, hogy megteremtse ehhez a megfelelő tudományos alapot: a NATéR felhasználói számára részletes meteorológiai információkat
szolgáltasson a hazánkban várható éghajlatváltozásról, bővítse és fejlessze ezeket,
továbbá támogassa a felhasználókat a modelleredmények megfelelő alkalmazásában
és értelmezésében.
A projektet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) koordinálásával az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke és az OMSZ közösen valósította
meg 2014 decembere és 2016 februárja között.
A rendezvény célja, hogy tájékoztassa a projekt elvégzett feladatairól és eredményeiről a döntéshozókat, az éghajlati információk felhasználóit és az érdeklődőket; továbbá konzultációs lehetőséget biztosítson az információk jelenlegi és potenciális felhasználói számára.

RCMTéR projekt zárórendezvény
Időpont: 2016. február 29.
Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat,
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., földszinti díszterem
Program
9:30 – 10:00

Regisztráció

10:05 – 10:30

Megnyitó beszédek
Radics Kornélia, Országos Meteorológiai Szolgálat
Arild Moberg Sande, Norvég Királyság budapesti nagykövetsége
Iványi Zsuzsanna, Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ

10:30 – 10:45

A klímaadatok felhasználása a NATéR Projektben –
kapcsolattartás a felhasználókkal
Homolya Emese, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet –
Nemzeti Alkalmazkodási Központ

10:50 – 11:30

RCMTéR: Új éghajlati szcenáriókkal a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásért
Szépszó Gabriella, Országos Meteorológiai Szolgálat

11:35 – 12:00

Kávészünet

12:00 – 12:25

A modellszimulációk validációs eredményei
Pieczka Ildikó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék

12:30 – 12:55

Éghajlati projekciók kiértékelése - előzetes eredmények
Sábitz Judit, Országos Meteorológiai Szolgálat

13:00 – 13:05

Zárszó

13:05

Ebéd

A zárórendezvényre és az azt követő állófogadásra minden érdeklődőt várunk! Részvételi szándékát február 25-én 10:00 óráig szíveskedjen jelezni a sabitz.j@met.hu email címen.

