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Az ülés vendége, Bencsik János úr az Országgyűlés Energetikai 
Albizottságának elnöke aki a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet keretében  
működő nemzeti alkalmazkodási szervezet tervezett feladatairól és 
tevékenységéről tájékoztatta a résztvevőket. 
 
Az alkalmazkodási szervezet az éghajlatváltozás és más hosszabb távon ható 
globális folyamatok kedvezőtlen környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak 
sikeres mérséklésére keres megoldásokat úgy, hogy az eddig az államigazgatás 
különböző területein széttagoltan kezelt, az alkalmazkodással összefüggő 
témákat együttesen vizsgálja. A nemzeti alkalmazkodási szervezet hidat 
képezve a szakma és a politika döntéshozók köze segítséget ad jövőbeni 
stratégiai döntések meghozatalához. Az összegyűjtött adatokat egy 
térinformatikai rendszerbe rendezi, és teszi hozzáférhetővé. 
 
A természeti erőforrások nyújtotta lehetőségek alapvetően meghatározzák egy 
ország nemzetstratégiáját. Ilyen stratégiai témák lehetnek:  

 az élelmezés-, az energia-, és a vízbiztonság,  

 ásványvagyon gazdálkodás  
kérdései.  
 
Ezen erőforrások tudatos használata és megőrzésére épülő gazdaság hosszú 
távon életképes lehet, szolgálhatja a közjót és az életminőség javulását is. 
 
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság létrehozása Magyarország 
számára is megkerülhetetlen uniós kötelezettség, de nem mindegy az, hogy ezt 
a célt milyen eszközökkel érjük el. Magyarország dekarbonizációs iparfejlesztési 
vízióját csak az erőforrások adta lehetőségek bázisán szabad kidolgozni, hosszú 
távon irányt mutatva a beruházók, a háttéripar és az oktatás számára, ezzel 
azok felkészülését segítve. 
 
Az alkalmazkodás stratégiai szinten kezelése időszerű, nem lehet sokat 
késlekedni. A Nemzeti Energiastratégia már elfogadásra került, de a kapcsolódó 
cselekvési tervek még készülnek, ezért kidolgozásuk során van lehetőség az 
alkalmazkodási szempontok figyelembe vételére. 
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 A nemzeti alkalmazkodás és az ezzel összefüggően a rendelkezésre álló 
erőforrásaink alapján meghatározott hosszú távú stratégiáknak szakmai 
és politikai konszenzuson kell alapulniuk, mert konszenzus hiányában 
azok a politikai játszmák részévé válhatnak, amik kedvezőtlenül hatnak a 
végrehajtásra. 
 

 Az ásványvagyon készletek feltérképezése mellett szükség van a 
bányászat, mint iparág lakosság körében történő megismertetése, 
népszerűsítése ahhoz, hogy a készletek esetleges kitermelése lehetőleg 
ne ütközzön helyi ellenállásba. 
 

 Az egységes térinformatikai rendszer és adatbázis kialakítása nagy 
értéket jelent a vállalkozóknak és képes segíteni a jövőbeni beruházások 
előkészítését, továbbá az engedélyező hatóságoknak is megfelelő 
támogatást nyújthat az adott fejlesztés regionális létjogosultságára 
vonatkozóan. 
 

 Az új szervezet a szakma és a politika közötti közvetítő szerepére nagy 
szükség van, mert az elmúlt időszakban megszűntek (profilt váltottak) az 
energetikai háttér vállalatok, intézetek (ERŐTERV, EGI, VEIKI) amik 
korábban ellátták ezt a feladatot. 
 


