
 

Meghívó 

 

 

Migráció és klímaváltozás – régen, ma és holnap 
Szakmai konferencia 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ meghívja Önt a 

„Változó Éghajlat – Változó Társadalom” c. konferenciasorozat soron következő 

rendezvényére, amely a migráció és az éghajlatváltozás viszonyát vizsgálja. 
 

Időpont:  2015. Október 27. – 9:00 – 13:00 

Helyszín: Kossuth Klub, Budapest, 1088, Múzeum u. 7. 

 

TÉMA:  

A 2015-ös év egyik legfontosabb eseménye volt a közel-keleti migrációs válság 

begyűrűzése Magyarországra. Míg korábban erről nem beszéltünk, ma már a 

nagyközönség számára is ismert, és talán nem is vitatott tény, hogy a mostani 

migrációs válság kialakulásában már az éghajlatváltozásnak köszönhető 

környezeti nyomások is jelentős szerepet kaptak. 

Hogyan függ össze az éghajlatváltozás és a migráció? Mire számíthatunk a 

következő évtizedekben? Megelőzhetőek, mérsékelhetőek-e ezek a 

folyamatok, vagy inkább az alkalmazkodásra kell összpontosítani? 

A konferencia célja, hogy e kérdéseket járja körül a témában jártas 

szakemberek és kutatók segítségével. 

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.   

Regisztrálni ITT lehet 

 

 

A „Változó Éghajlat – Változó Társadalom” c. konferenciasorozat következő 

(november 17.) rendezvénye a vallás és a klímaváltozás viszonyát fogja vizsgálni. 

A programról és helyszínről értesítést küldünk.  

 
            Kapcsolattartó:  Bart István   06-1-411-3530    rendezveny@energiaklub.hu 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fst9abzcqHniekghDc-9kvfDr3i2Ywl93WSBxf5eT34/viewform
mailto:rendezveny@energiaklub.hu
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Migráció és klímaváltozás – régen, ma és holnap 
Szakmai konferencia 

 

 

 

 

Időpont:  2015. Október 27. – 9:00 – 13:00 

Helyszín:  Kossuth Klub, Budapest, 1088, Múzeum u. 7. 

 

 

 

09:00 – 09:30 Regisztráció, kávé 

09:30 – 09:40 Megnyitó:  

Bart István, társelnök, Energiaklub 

09:40 – 10:20 A migrációs válság éghajlatváltozási gyökerei, és lehetséges 

hazai biztonságpolitikai válaszok 

Tálas Péter igazgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Stratégiai Védelmi Kutató Központ 

10:20 – 10:40 A klímaváltozás, mint történelemformáló tényező 

Vág András, szociológus 

10:40 – 11:00 Kérdések és válaszok 

11:00 – 11:30 A klímaváltozás és a migráció társadalmi összefüggései 

Tamás Pál, MTA Szociológiai Kutató Intézet 

11:30 – 11:50 A szíriai migrációs válság tapasztalatai, avagy mi lesz jövőre? 

Simon Ernő szóvivő, ENSZ Menekültügyi Főbiztosság 
(felkérve)  

11:50 – 12:00 Kérdések és válaszok 

12:00 – 13:00 Kávé és szendvicsek 

 
 

 


