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I. A hazai klímaalkalmazkodás helyzete 



2015. év a valaha mért legmelegebb év volt,  
világszerte évszázados rekordok dőltek meg 

Az éghajlatváltozás tartósan fennálló, 
fokozódó kockázat, mely komplex helyi 
veszélyhelyzetekre vezet. Információk és 
„okos” alkalmazkodás, felkészülés híján 
természeti katasztrófaként jelentkezik. 

Miért foglalkozunk a klímaváltozással? 

Az országos évi csapadék-
összegek 1901 és 2015 között 

A 2015. évi középhőmérséklet 
anomáliái 



Mi az, amiben biztosak a tudósok?  

> A megfigyelt éghajlati mutatók, ökoszisztéma indikátorok a Föld 
számos  pontján statisztikailag szignifikáns változást mutatnak.  A 
globális változások  mértéke és gyorsasága nagyobb, mint  az elmúlt 
30ezer évben valaha. 

> Az éghajlaton az emberi beavatkozás jelei mutatkoznak.  A megfigyelt 
változások nagy valószínűséggel az emberi tevékenység rovására 
írhatók.  

Elővigyázatosság: „mitigáció” 

Kockázatkezelés: „adaptáció” 



Az éghajlatváltozás = komplex biztonsági kérdés.. 
Alkalmazkodási, 
felkészülési 
túlélési stratégiák 

Élelmiszer 
biztonság 

Energia 
biztonság 

Infrastruktúra 
biztonság 

Vízbiztonság 
Környezet és 

egészség biztonság 

Természeti 
erőforrások 

ökoszisztémák 

termőföld 

vízkészletek 

klíma 

ásványvagyon 

energiahordozók 

Anyagi inputok, 
gazdasági rendszerek 

mezőgazdasági 
alapanyagok 

öntözési víz 

műtrágya, növényvédelem 

ivóvíz 

építőanyagok 

ipari alapanyagok 

hő-, vill. energia, 
üzemanyagok 

Humán, 
társadalmi 

igények 

élelem, 
létfenntartás 

„hajlék” 
infrastruktúra 

fogyasztási javak, 
szolgáltatások 

mobilitás, 
közlekedés 

Szennyezések,  
kibocsátások 

hulladék szennyvíz levegőszennyezés 

Forrás:  Pálvölgyi T. 
– Csete M. (2012) 
Gazdálkodás 56:(1) 



Miért kell klímabiztos helyi és ágazati tervezés? 
> Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit 

tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa. Az éghajlatváltozás 
káros hatásai nagy térbeni változatossággal, „mindenkinek a 
kertkapujában” jelentkeznek. 

> Jelentős mértékben függünk az éghajlati szempontból sérülékeny 
infrastruktúrától: például az áram- vagy a telekommunikációs 
szolgáltatások hiánya, az út és vasúthálózat használhatatlansága, az 
élelmiszer-lánc, az egészségügyi ellátórendszer működési zavarai. 

> Felkészülésben kiemelkedő szerepe van az önkormányzatoknak. Ki 
kell alakítani a rugalmasan alkalmazkodó településtervezést és 
település-üzemeltetést.  

> Nincsenek másolható, sablon-megoldások: a településeknek, 
térségeknek, ágazatoknak saját sérülékenység-vizsgálatot, önálló 
stratégiát és kockázatkezelési lépés-sorozatot kell kidolgozniuk. 



Az éghajlatváltozás hatásai 

Vizek Termőföld Biodiverzitás Erdők Emberi egészség 

Mezőgazdaság Épített környezet Közlekedés Hulladékgazdálkodás 

Energetikai 
infrastruktúra Turizmus Katasztrófák 



Az alkalmazkodás sokféle lehet 

>Az alkalmazkodás 
lehetőségei rövid és hosszú 
távon eltérhetnek 

>A különböző területeken 
számos lehetőség (oktatás, 
szemléletformálás, 
szabályozás, beruházás 
stb.) 

>A hatékonyság érdekében 
az elért eredmények 
rendszeres értékelése 
szükséges 



Az alkalmazkodás lépései 

Forrás: UKCIP (http://www.ukcip.org.uk/wizard/) 
  

>Az 
alkalmazkodás 
egy rugalmas, 
körkörös 
folyamat, 
amelyben 
lehetőség van 
mind a célok, 
mind pedig a 
megvalósítás 
eszközeinek 
folyamatos 
felülvizsgálatára 

http://www.ukcip.org.uk/wizard/


Alkalmazkodási indikátorok 

Forrás: Bours, D., McGinn, C., and Pringle, P. (2014) Guidance Note 2: Selecting indicators for climate change adaptation 
programming. SEA Change Community of Practice and UKCIP.   



A NÉS-2 célrendszere 



Cselekvési irányok a NAS-ban 

Kiemelt ágazatok Rövid távú Középtávú Hosszú távú 

Emberi egészség 6 6 1 

Vízgazdálkodás 18 7 1 

Mezőgazdaság, vidékfejlesztés 13 6 3 

Természetvédelem 11 6 4 

Erdőgazdálkodás 5 3 5 

Épített környezet, terület- és 
településfejlesztés, települési 
infrastruktúra 

14 4 3 

Energetikai infrastruktúra 5 1 1 

Turizmus 3 1 1 

Katasztrófavédelem 7 3 2 



> A sérülékenység-vizsgálat célja annak feltárása, hogy az egyes térségek 
mennyire veszélyeztetettek az éghajlatváltozás hatásaival szemben 

> E vizsgálatoknak a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 
értékelési keretrendszerébe kell illeszkedniük 

> Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálata keretei között a következő 
specifikus célok tűzhetők ki: 

> Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kidolgozása, 
fenntartása 

> A területi sérülékenység vizsgálatokat, a helyi alkalmazkodási stratégiákat 
megalapozó – az éghajlatváltozás kiváltó okaival, folyamataival és 
hatásaival kapcsolatos – kutatások támogatása 

> Az éghajlati sérülékenység vizsgálatokkal kapcsolatos módszertani háttér, 
indikátorok és adatbázisok fejlesztése 

 

Mire való az éghajlati sérülékenység vizsgálat? 



Azok a térségek a 
legsérülékenyebbek, 
ahol:  

> magas a hőhullám 
napok számának 
növkedése, 

> rossz a lakosság 
egészségügyi és 
szociális helyzete, 
valamint kedvezőtlen 
a korszerkezete, 

> rossz a lakosság 
jövedelmi helyzete. 

Az éghajlati sérülékenység területi értékelése: városi 
hőhullámok közegészségügyi kockázatai 



Mennyire „vihar-biztosak” az épületeink? 

 

 

Az EU által finanszírozott CLAVIER 
kutatási projektben   Tatabánya 
épületállományát vizsgáltuk. Az 
eredmények összesítése után látható, 
hogy Tatabánya polgárainak közel 
25%-a a legsérülékenyebb 
épülettípusokban él vagy dolgozik. 

A maximális széllökések növekedése 
elsősorban épületek külső határoló 
szerkezeteit érinti, így a homlokzatot és a 
tetőn lévő szerkezeteket 



Az alkalmazkodás korlátai 

>Információhiány 

>Technológiai korlátok 

>Fizikai korlátok (pl. elérhető víz, vagy talaj minőség, mennyisége) 

>Biológiai korlátok (pl. fajok biológiai jellemzői) 

>Ökológiai rendszer degradációja (csökkenő ellenállóképesség) 

>Makrogazdasági folyamatok (gazdasági növekedési kényszer, 
gazdasági válságok) 

>Pénzügyi korlátok 

>Szociális és kulturális korlátok (világszemlélet, értékrend) 

>Kormányzat és intézményrendszer (pl. az intézményrendszer 
rugalmatlansága) 
 

 



II. Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 



Mi a NATéR? 

• tervezés-támogató eszköz, 

• kutatói hálózat, 

• elemzési-értékelési 
keretrendszer, 

• adatbázis, 

• jogszabályi megfelelés, 

• klímapolitikai végrehajtási 
eszköz, 

• pályázati lehetőség, 

• stb. 

Mire nem jó?  
• nem készít előrejelzést, 

• nem helyettesít 
modellezést, 

• nem végez „önálló” 
tervezést 



NATéR felépítése – „madártávlatból” 

Multifunkciós térinformatikai rendszer, amely elősegíti a klímaváltozás hatásaihoz 
kapcsolódó törvényhozást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges 
alkalmazkodási intézkedéseket Magyarországon. 

A rendszer három fő része: 
> térképi megjelenítő rendszer (10*10 

km-es pontosságú, több száz réteget 
tartalmazó rendszer, mely láthatóvá 
teszi, hogy a különböző éghajlati 
hatások hogyan érinthetik az ország 
egyes térségeit) 

> adatbázis (GeoDat) mely a 
modellezésen alapuló számítási 
eredményeket tartalmazza (kitettség, 
érzékenység, várható hatás, 
alkalmazkodóképesség, sérülékenység) 

> metaadatbázis, mely az információk 
közötti eligazodást segíti (egyfajta 
„adat-térkép” arról, hogy mit, hol 
találunk) 

A klímaváltozás mért hatása az elmúlt 45 évben  
  – csapadék különbség (2005-2009/1961-65) 

A NATéR térképi megjelenítő felülete 



A NATéR néhány alkalmazási lehetősége 
a kormányzati, önkormányzati ágazati és területi stratégiai tervezésben 

> Éghajlatpolitika, energiapolitika, zöldgazdaság-fejlesztés 
agrár-és vidékfejlesztés, katasztrófavédelem 
Támogatáspolitikai fókuszok, beavatkozási térségek 
azonosítása, stratégiai tervezés támogatása 

 

> Települési, térségi klímastratégiai tervezés 
Térségek és települések éghajlatvédelmi stratégiái, 
alkalmazkodás  

> Turisztikai tervezés 
Éghajlatváltozás hatása a 
turisztikai desztinációkra 

 

> Egészséggel, életminőséggel 
kapcsolatos tervezés 
Felkészülés extrém klimatikus 
eseményekre (pl. hőhullámok) 

 



NATéR alkalmazása I.: hatás az ivóvízbázisokra 
Ivóvízbázisok éghajlati sérülékenysége a 
DMRV ellátási térségében 

Forrás: Szőcs T. et al, 2016 (MFGI) 

ALADIN modell  
alapján 2021-2050 

• A térségi fejlesztések (pl. ivóvíz-
ellátási infrastruktúra) hosszú távú 
tervezése, 

• regionális ellátórendszerek, 
vízkormányzási, különböző térségek 
közötti vízátvezetési megoldások 
alkalmazásának megalapozás 

• felszín alatti vizek megújulásának 
(utánpótlásának) becslése, 

• fokozottan klíma-sérülékeny karsztos, 
illetve sekély porózus vízbázisok 
kiváltása, 

• stb. 

 

Alkalmazási lehetőségek: 



NATéR alkalmazása II.: villámárvíz-veszély 

Települések villámárvíz veszélyeztetettsége 

Forrás:  Turczi G. et al, 2016. (MFGI) 

• árvízi kockázatbecslés, 

• árvíz előrejelzés, 

• települési (belterületi) 
vízelvezetés tervezése, 

• villámárvíz elleni 
védekezésre való 
felkészülési,alkalmaz-
kodási intézkedések 
tervezése 

• stb. 

 

Alkalmazási lehetőségek: 



NATéR alkalmazása III.: hatás a mezőgazdaságra 

• földhasználat-tervezés, 

• hosszú távú hozam 
optimalizálás, 

• helyi, térségi 
gazdaságfejlesztés, 

• területileg differenciált 
agrár támogatások, 

• stb. 

 

Alkalmazási lehetőségek: Szántóföldi kultúrák komplex sérülékenysége 

Forrás: Horváth F. (MTA ÖK), Fodor N., Molnár A., Pásztor L., (MTA ATK), Illés G. 
(NAIK ERTI) 



NATéR alkalmazása IV.: hatás az erdőgazdálkodásra 

• Erdők felújítási 
stratégiájának és fafaj 
összetételének 
tervezése, 

• erdőterületek 
hasznosításának hosszú 
távú tervezése, 

• erdőállományok 
szerkezet-átalakítása, 

• szaporítóanyag ellátási 
rendszer fejlesztése, 

• stb. 

 

Alkalmazási lehetőségek: Erdőterületek komplex sérülékenysége 

Forrás: Horváth F. (MTA ÖK), Fodor N., Molnár A., Pásztor L., (MTA ATK), Illés G. 
(NAIK ERTI) 



NATéR alkalmazása V.: népegészségügyi hatások 

• egészségügyi ellátó 
infrastruktúra fejlesztése, 

• hőségriadó tervek és 
alkalmazkodási 
intézkedések kidolgozása, 

• szociális ellátórendszer 
fejlesztése, 

• szemléletformálás, 
tájékoztatás 

• stb. 

 

Alkalmazási lehetőségek: Az éghajlatváltozásnak tulajdonítható kistérségi 
többlethalálozás-növekedés (%), 2021–2050 

Forrás: Bihari Z., 2016 (OMSZ, KRITéR projekt) 



NATéR alkalmazása VI.: A Sárvíz-
völgy hőhullámokkal szembeni 
sérülékenysége 

Kitettség 

Érzékenység 

Alkalmazkodó-
képesség 

Sérülékenység 

Forrás: Selmeczi P. (2016):  A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
tesztelése a Sárvíz-völgy és Aba térsége mintaterület éghajlati sérülékenységének 
meghatározásával. Kutatási jelentés.  

 



Köszönöm a figyelmet! 
 
 

http://nak.mfgi.hu 


