
 
 

 

 



 

 

 

 
 

Médiatámogatói együttműködés 
V. Magyarországi Klímacsúcs – 2013. szeptember 12. 

„Jövőnk a víz” 
Budapest 

 
 
Meghívom Önöket a Klíma Klub 

szervezésében az V. Magyarországi 

Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” konferenciára! 

A Klíma Klub, mint non-profit civil szervezet célja 

hozzájárulni a globális éghajlatváltozás 

lefékezéséhez és káros hatásainak 

mérsékléséhez, továbbá előmozdítani a fejlődés 

fenntarthatóságát így, az ivóvízkészletek 

megőrzését, valamint a kihalással fenyegetett 

állatfajok és növények védelmét. 

Ezeket a célokat a politikai, a gazdasági és a 

tudományos élet, valamint a civil szervezetek 

közötti párbeszéd előmozdításával, a sajtó 

támogatásával, a közvéleményt mozgósító 

akciókkal kívánjuk elérni. A Klíma Klub különösen 

fontos feladatának tekinti a fiatal korosztályok 

bevonását, a környezettudatos nevelés és 

gondolkodás elősegítését. 

A rendezvényen eddig nem ismertetett 

elképzelések és a legjobb nemzetközi példák 

kerülnek bemutatásra, amelyek a fenntartható 

fejlődés egyik legfontosabb feltételére, a 

vízkészletek megőrzésére hívják fel a figyelmet. 

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” konferenciát 

kívánok! 

Üdvözlettel, 

Farkas Andrea 

A Klíma Klub elnöke 



 

 

 

 
 
 
 

Legyen Ön is részese a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem elősegítésének! 
 
 
 
A Klíma Klub az elmúlt évek alatt az Önök és más médiumok támogatásával hatékonyan tudta 

képviselni fő célkitűzését, mely a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, valamint 

fenntartható fejlődés erősítése, mind a lakossági, mind pedig a tudományos élet és gazdasági 

szereplők között. Ebben minden médiatámogatónknak nagy szerepe van, amit mindig is 

kiemelten fontosnak tekintettünk és ezúton is köszönünk! 

 

 

Miért előnyös a médiatámogatói ajánlat az V. Magyarországi Klímacsúcs kapcsán? 

 

A Klíma Klub az elmúlt évek alatt az Önök és más médiumok támogatásával hatékonyan tudta 

képviselni fő célkitűzését, mely a környezettudatos gondolkodás és cselekvés, valamint 

fenntartható fejlődés erősítése, mind a lakossági, mind pedig a tudományos élet és gazdasági 

szereplők között. 

 

Bízunk benne, hogy számíthatunk támogatásukra az V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” 

konferencia szervezésénél is, mely az előző évekhez hasonlóan szintén neves tudományos, 

gazdasági és döntéshozói előadókkal, valamint nemzetközi meghívottakkal lesz megrendezve. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Ismertető a Klíma Klubról 

 

A Klíma Klub, mint non-profit civil szervezet célja hozzájárulni a globális éghajlatváltozás 

lefékezéséhez és káros hatásainak mérsékléséhez, továbbá előmozdítani a fejlődés 

fenntarthatóságát így, az ivóvízkészletek megőrzését, valamint a kihalással fenyegetett állatfajok 

és növények védelmét. 

 

Ezeket a célokat a politikai, a gazdasági és a tudományos élet, valamint a civil szervezetek közötti 

párbeszéd előmozdításával, a sajtó támogatásával, a közvéleményt mozgósító akciókkal kívánjuk 

elérni. A Klíma Klub különösen fontos feladatának tekinti a fiatal korosztályok bevonását, a 

környezettudatos nevelés és gondolkodás elősegítését. 

 

A Klíma Klub 2009 és 2012 között négy klímacsúcsot szervezett meg. A konferenciák témái az 

éghajlatvédelem mellett átfogták a fenntartható fejlődés más kérdéseit is. Így az energetika, más 

iparágak, a közlekedés, a mezőgazdaság valamint a politika, a tudomány és a civil társadalom 

szerepét a fejlődés fenntarthatóságának biztosításában. Az előadók között magyar kormánytagok 

és kormánytisztviselők, európai biztosok és más vezető uniós szakértők, az Európai Parlament és 

a magyar országgyűlés környezetvédelemmel foglalkozó tagjai, akadémikusok, egyetemi tanárok, 

kutatók, uniós tagállamok budapesti nagykövetei, civil szervezetek képviselői, valamint jelentős 

hazai illetve nemzetközi energetikai cégek vezetői szerepeltek. 

Valamennyi rendezvény jelentős hazai és nemzetközi sajtó visszhangot kapott. 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
A Magyarországi Klímacsúcsok eredményei röviden: 

 

 Soros EU elnökség konferencia. 

 Az ország legnevesebb tudományos szaktekintélyei, vállalati és politikai döntéshozói vettek 

részt. 

 Kiemelkedő számú média megjelenések partnereink támogatása által. 

 Magyar Olimpiai Bizottsággal való együttműködés és Földmentő Lánchíd Felvonulás 

megszervezése több, mint ezer résztvevővel. 

 Több mint 1500 résztvevő a szakkonferencián. 

 Folyamatban a Víz világkonferencia hivatalos konferenciája cím odaítélése. 

 

 

 

Kiemelt médiatámogatói ajánlat melynek keretein belül a Klíma Klub vállalja, hogy a V. 

Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” konferencián és egyéb, a Klíma Klub által 

szervezett rendezvényen: 

 

 Molino elhelyezése az V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” konferencián 

 Az V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” konferencia összefoglaló anyagaiban való 

megjelenés. 

 Sajtóanyagok, remittenda elhelyezése az V. Magyarországi Klímacsúcson, „Jövőnk a víz” 

konferencián. 

 A Klíma Klub portálján a támogató nevének és logójának megjelenítése linkelési 

lehetőséggel. 

 Ajándék 3 alkalmas fogyasztó kezelés 50.000 Forint értékben Budapest egyik prémium 

szépség és egészség központjában, a Gránátalma Szépség- és Egészség Központban. 

 
 



 

 

 

 
 
Kiemelt médiatámogatói ajánlat melynek keretein belül Ön vállalja: 
 

 Az V. Magyarországi Klímacsúcs előkészületeiről beszámoló, illetve beharangozó hírek 

közzététele a partner weboldalán illetve egyéb sajtófelületein, előre egyeztetett 

darabszámban. banner felületek, kiemelt hirdetési felületen print megjelenésben is 

 Banner megjelenés a partner honlapján az V. Magyarországi Klímacsúcs, „Jövőnk a víz” 

konferenciáról 

 Klímacsúcshoz kapcsolódó és a Klíma Klub felvezető kampányaként tervezett 

megjelenések. 

 PR interjú megjelentetés. 

 Hírlevélben és más csatornákon az olvasók részére tájékoztató anyag küldése. 

 
 
 
Az együttműködés feltételeivel kapcsolatban kérjük, keressen minket a +36 30 / 999-9935-ös 

számon vagy a jovonk.a.viz.konferencia@klimaklub.hu email címen. 

 
 
 
 
Köszönettel és üdvözlettel: 
 
 
Farkas Andrea 

A Klíma Klub elnöke  

 

 

Melléklet: A konferencia programja 

mailto:jovonk.a.viz.konferencia@klimaklub.hu


 

 

 

 



 

 

 

 

Fővédnök: Dr. Áder János köztársasági elnök (Felkérés alatt) 
Levezető elnök: Prof. Dr. Molnár Sándor - Intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora 

Meghívó: Farkas Andrea - A Klíma Klub elnöke 

     
Időpont Tartam Előadók  Titulus Előadás címe 

9:30 - 9:50 20 perc Dr. Áder János Köztársasági elnök 
(Felkérés alatt) 
Megnyitóbeszéd 

9:50 - 10:00 10 perc 
Prof. Dr. Németh 
Tamás 

az MTA főtitkára 
(Felkérés alatt) 
Köszöntőbeszéd 

10:00 - 10:10 10 perc 
A Klíma Klub Tudományos Tanácsadó Testülete "Életmű Díjának" átadása 

Díjazott: Prof. Dr. Somlyódy László - Professzor Emeritus, az MTA rendes tagja 

10:10 - 10:20 10 perc 
Prof. Dr. Jolánkai 
Márton 

Intézetigazgató, egyetemi tanár, 
az MTA doktora 

Laudáció 

10:20 - 10:40 20 perc 
Prof. Dr. Somlyódy 
László 

Professzor Emeritus, az MTA 
rendes tagja 

Köszönőbeszéd 

10:40 - 11:05 25 perc Dr. Janez Potočnik EU Környezetvédelmi biztos  Felkérés alatt 

 



 

 

 

Nyitóelőadások 

Időpont Tartam Előadó  Titulus Előadás címe 

11:05 - 11:15 10 perc Prof. Dr. Láng István az MTA rendes tagja  Üdvözlőbeszéd 

11:15 - 11:30 15 perc Prof. Dr. Józsa János 
Tanszékvezető egyetemi tanár, 
az MTA levelező tagja 

Felkérés alatt 

11:30 - 11:45 15 perc Dr. Baranyai Gábor Kormánybiztos Felkérés alatt 

11:45 - 12:00 15 perc Előadói javaslatot várunk  
  

12:00 - 12:15  15 perc Pelczné Dr. Gáll Ildikó Európai Parlamenti Képviselő Felkérés alatt 

12:15 - 12:30 15 perc Prof. Dr. Mika János 
Tanszékvezető egyetemi tanár, 
klímakutató, az MTA doktora 

  

12:30 - 12:45 15 perc Prof. Dr. Kerekes Sándor 
Egyetemi tanár, 
rektorhelyettes, az MTA 
doktora   

12:45 - 13:00 15 perc Prof. Dr. Jolánkai Márton 
Intézetigazgató, egyetemi 
tanár, az MTA doktora 

  

13:00 - 13:15 15 perc Prof. Dr. Molnár Sándor 
Intézetigazgató, tanszékvezető 
egyetemi tanár, az MTA 
doktora    

 



 

 

 

13:15 - 14:00 45 perc EBÉDSZÜNET 

14:00 - 14:40 40 perc I. Kerekasztal Beszélgetés 

    Prof. Dr. Kerekes Sándor 
Egyetemi tanár, 
rektorhelyettes, az MTA 
doktora 

Az ifjuság szerepe a 
vizek védelmében 
[4 fő fiatallal] 

14:40 - 15:20 40 perc II. Kerekasztal Beszélgetés 

    
Prof. Dr. Jolánkai 
Márton 

Intézetigazgató, egyetemi 
tanár, az MTA doktora 

A víz- és időjárás 
trendek hatása a jövő 
mezőgazdaságára 
[4 fő fiatallal] 

15:20 - 16:00 40 perc III. Kerekasztal Beszélgetés 

    Prof. Dr. Mika János 
Tanszékvezető egyetemi tanár, 
klímakutató, az MTA doktora 

Klímaváltozás és 
vízbiztonság 
[4 fő fiatallal] 

16:00 - 16:40 40 perc IV. Kerekasztal Beszélgetés 

    Prof. Dr. Molnár Sándor 
Intézetigazgató, tanszékvezető 
egyetemi tanár, az MTA 
doktora 

Árvíz, belvíz, vízkészlet 
[4 fő fiatallal] 

16:40 - 16:55 15 perc 
Záróbeszéd 

Prof. Dr. Molnár Sándor - Intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA 
doktora 

 


