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1 Bevezetés
Az éghajlatváltozás komoly feladatokat generál valamennyi ágazat számára. Míg az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentésére globálisan és helyi szinten is intézkedéseket kell
végrehajtani, az éghajlatváltozást nem lehet megakadályozni teljesen. A változások számos
kulcsfontosságú
klímaparaméterben–
mint
például
a
hőmérséklet,
a
csapadék–
bekövetkeznekazonban Magyarország különböző részeineltérő mértékben. Az éves
középhőmérséklet változását a következő ábra szemlélteti, melyről jól látható, hogy a keleti
országrészben az éves hőmérséklet emelkedés nagyobb, mint a déli területeken. Ez nagy
általánosságban azt jelenti, hogy az észak-keleti területek időjárása elkezdhetett a déli területekhez
hasonlatossá válni.
1. ábra: Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az 1980-2009 időszakban

Az éghajlatváltozásnak lehet olyan hatása, ami hasznos lehet egyes mezőgazdasági
ágazatokban(erdészet és kertészet), mint például a hosszabb ideig tartó magasabb hőmérséklet,
hosszabb tenyészidőszak és a lecsökkent fagyveszély. Ezek az előnyök azonban korlátozottak,
figyelembe véve a további hatásokat, mint például a tartós szárazság, a fokozódó árvízi kockázat vagy
nagyobb gyakoriságú és intenzitású viharok. A jelen helyzetben elvégzett helyzetfelmérés és proaktív
tervezés segíthet maximalizálni az előnyöket és minimalizálni a közvetlen és közvetett költségeit az
éghajlatváltozás hatásainak.
Jelen összefoglaló célja, hogy röviden bemutassa a klímaváltozás lokális szinten is azonosítható
hatásait, eddigi eredményeit, majd erre alapozva kiemelttémakörök mentén (jelenleg két témakör)
javaslatottegyen a jövőben várható helyzetekre való felkészülésre. Célunk volt, hogy a tanulmány az
alkalmazott struktúra mentén a későbbiekben tovább bővíthető legyen eddig nem vizsgált további
szakterületekre vonatkozó információkkal és javaslatokkal.
Az összefoglaló elsősorban a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel
2050-re (továbbiakban: NÉS II.) adataira és megállapításaira támaszkodva került összeállításra, az
éghajlatváltozás mértékét tekintve az abban közölt adatokat tekintettük mérvadónak.
Az útmutató olyan települések önkormányzatai számára alkalmazható feladatokat tartalmaz,
melyek csökkenthetik a klímaváltozás okozta negatív hatásokat. A település bemutatása egy
további fejezetben történik.
A helyi önkormányzat felelős számtalan feladatért, melyekre hatással lehet a klímaváltozás. Ezek
közé tartoznak erőforrás-gazdálkodás, a területrendezés, építési szabályozás, valamint a megfelelő
helyiinfrastruktúra biztosítása, például a csapadékvíz elvezetés és a vízellátás, a szennyvízkezelés.
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Az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok feltehetően már nem számítanak újdonságnak a helyi
önkormányzatoknak, a katasztrófavédelemnek és a helyileg illetékes hatóságoknak. Az
éghajlatváltozás várhatóan nem hoz létre új veszélyeket, de lehet, hogy megváltoztatja a
gyakoriságát és intenzitását a meglévő kockázatoknak és veszélyeknek, valamint egyes olyan hosszú
távú változások is létrejöhetnek országszerte melyekre lokális szinten is fel kell készülni.A
településiönkormányzatokraés a helyi hatóságokra egyre nagyobb feladat hárul, hogy az
éghajlatváltozás hatásait fokozottan figyelembe vegyék a döntéshozatalkor. Jelen összefoglaló,
útmutató ebben próbál segíteni, lehetőségeket és opciókat vázolva különböző szakterületekre
lebontva.
Az egyik legfontosabb üzenet az útmutatóban, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos hatásokat le
kell bontani kezelhető részekre, részfeladatokra és így már kezelhető, tervezhető részét képezheti
a meglévő önkormányzati tervezési és működési folyamatoknak.

2 Település bemutatása
Magyarországon az éghajlatváltozásnak a települések eltérő mértékben vannak kitéve, vagyis a
klímaváltozás még az országon belül is földrajzilag differenciált.
Az éghajlatváltozásnak a településre gyakorolt hatásnagyságát befolyásolja a település természeti
környezete, valamint stelepülésekaz eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségük miatt eltérő mértékben
képesek alkalmazkodni a várható hatásokhoz.

2.1

A példák bemutatásához használt település leírása,
leírása, Példa település

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatásához nem vettünk egy konkrét települést,
hanem több jellemző együttes alkalmazásával egy fiktív települést hoztunk létre, aminek a
következők a jellemzői:
Lakosszám
−

közepes lakosszámú település, ami az évek során folyamatosan csökken (10 000-20 000
közötti lakosszám)

A fenti jellemzőknek kb. 20 település felel meg Magyarországon a KSH lakosszám adataira
támaszkodva, melyek az alábbiak.
Helység
megnevezése
Barcs
Békés
Bonyhád
Csongrád
Dombóvár
Gyomaendrőd
Kalocsa
Kiskőrös
Kiskunmajsa
Lajosmizse
Marcali
Mezőberény
Mohács
Nagyatád
Paks
Sarkad

Megye megnevezése
Somogy
Békés
Tolna
Csongrád
Tolna
Békés
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Somogy
Békés
Baranya
Somogy
Tolna
Békés

Lakó-népesség
11 025
19 676
13 630
16 665
18 849
13 456
16 393
14 171
11 505
11 228
11 697
10 532
17 612
10 761
19 387
10 009
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Helység
megnevezése
Szarvas
Szigetvár
Tiszakécske
Tolna

Megye megnevezése

Lakó-népesség

Békés
Baranya
Bács-Kiskun
Tolna

16 546
10 728
11 491
11 198

Éghajlati jellemzők
−
−

a hazai viszonyokhoz képest magas a napsütéses órák száma
viharos időjárás gyakorisága megnőtt az elmúlt években

2. ábra: Napsütéses órák száma egy évben Magyarországon
1971-2000 közötti időszak alapján [forrás: met.hu]

3. ábra: Az éves csapadékösszeg %-os változása 1960 és
2009 között [forrás: met.hu]

Vizek bemutatása
−
−
−

van egy egész évben bővizű folyó a település határában
a talajvíz viszonylag magas és időnként a belvizek előfordulnak, de mindeddig nem okoztak
jelentős károkat a településen
a település körül jellemzően mezőgazdasági területek találhatók, a fás területek, erdők
mérete kicsi (nem jellemző)

4. ábra: Magyarország vízrajza [forrás:
http://webgis.okir.hu/]

5. ábra: Magyarország
[forrás: mafi.hu]

talajvízszint

térképe
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Infrastruktúra
−
−

a településen felszíni elektromos kábelhálózat van, transzformátor állomással
a település rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal és szennyvíztisztító teleppel

6. ábra: Magyarország szennyvíz agglomerációi és szennyvíztelepei

A fenti szempontoknak kb. 15 település felel meg Magyarországon.

3 Klímaváltozás hatása Magyarországon
A Magyarországon becsült és várható klímaváltozások mértéke aMásodik Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re (továbbiakban: NÉS II.) című stratégiában foglaltak szerint
kerül bemutatásra. A stratégiai tanulmány is megfogalmazza, hogy az éghajlatváltozás
problémakörének sajátossága, hogy mind a kiváltó okok, mind a valószínűsíthető hatások átlépik az
országhatárokat.Ugyanakkor az eddigi lépések nagyban elősegítették a klímapolitikai
együttműködést, de gyakorlatilag alig mérsékelték a globális éghajlatváltozás növekvő kockázatát.
Összességében megállapítható, hogy a várható éghajlatváltozást Magyarországon akövetkezők
jellemzik:
−

−

−

−
−

A jövőben a hőmérséklet emelkedésére számíthatunk, melynek mértéke az évszázad
közepére (2021–2050-re) minden évszakban szinte az ország egész területén eléri az 1 °C-ot,
az évszázad végére (2071–2100-ra) pedig a nyári hónapokban a 4 °C-ot is meghaladhatja.
Ugyanakkor a fagyos napok száma csökkenni, a nyári napok és a hőhullámos napok
előfordulása növekedni fog, az évszázad végére már egy hónapot megközelítő mértékben.
Elsősorban a meleg szélsőségek gyakoribbá válásában mutatkoznak meg az éghajlatváltozás
jelei.
A csapadék éves összegében nem várható nagy változás, az eddigi évszakos eloszlás viszont
nagy valószínűséggel átrendeződik.
o A nyári csapadék a következő évtizedekben 5 %-ot, az évszázad végére pedig 20 %-ot
elérő csökkenése várható, amit nagy valószínűséggel az őszi és a téli csapadék
növekedése kísér.
A nagymennyiségű és intenzív csapadékos jelenségek várhatóan elsősorban ősszel lesznek
gyakoribbak, a száraz időszakok hossza pedig nyáron fog leginkább növekedni.
A szélsőségek várható alakulása jellegzetes térbeli eloszlást mutat és elsősorban
Magyarország középső, déli és keleti területeit érinti kedvezőtlenül.
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AMellékletben részletesen bemutatásra kerülnek a hőmérséklethez és a csapadékhoz köthető
várható változások.Az éghajlatban (a hőmérsékletben és a csapadékeloszlásban) történő változások
hatással vannak a következő természeti erőforrások, ágazatok jellemzőire is:

3.1

Természeti erőforrásokra gyakorolt hatások

3.1.1 Vizekben történő változás hatásai
A csapadék és a hőmérséklet változásai a vizeinkben felerősödnek. Az éghajlatváltás hatása mellett az
emberi tevékenység folyamatosan szintén jelentős hatást gyakorol a vizekre és mindezen hatások
eredményeként eltérő mértékű változások történnek a különböző adottságú területeken. Az
éghajlatváltozás jelentős hatással lesz vizeinkre, súlyosbítja a nem-éghajlati eredetű kedvezőtlen
hatásokat (területhasználat változásai, növekvő környezetterhelés).
A vizeinkben várható változások többnyire kedvezőtlenül hatnak az ökoszisztémákra, növekvő
kockázatot jelentenek a társadalmi–gazdasági rendszer számos területén. Alkalmazkodás nélkül
leginkább sérülékenyek lehetnek az árvizekkel, s főként a nagycsapadékok által kiváltott heves
árhullámokkal fenyegetett térségek és települések, a hasznosítható vízkészletek valamennyi fajtája
(határokon belépő és helyben keletkező felszíni vízkészlet, felszín alatti vízkészlet), az üdülő-tóként
hasznosuló nagytavak, a vízi és vizes ökoszisztémák.
Az éghajlatváltozás hatására módosulhat egyrészt az országban rendelkezésre álló vízmennyiség,
másrészt annak minősége (növekvő tápanyagterhelés, oldott szerves-szén tartalom, patogén elemek,
peszticidek, összes sótartalom) is. A víz mennyiségét tekintve a hosszan tartó aszályos időszakok,
talajvízszint süllyedés, környező országok tározóinak kapacitás növelése valamint az árvizek
(gyakoribbak és nagyobb mértékűek lesznek), belvizek okozhatnak nehézséget.
A vízminőséget illetően a kisebb vízmennyiség miatt a vizek öntisztuló képessége csökkenhet. Ilyen
módon egyes szennyezések lebomlása lassabb lesz, ami a vízminőséget befolyásolja. A vízminőségre
a hirtelen lezúduló esőzések is veszélyt jelenthetnek. A nagymértékű csapadék megnöveli a
szennyvíz- és csapadék elvezető csatornarendszerek terhelését, amelyek akár túlfolyásokhoz,
szélsőséges esetekben szennyezések kialakulásához, haváriákhoz vezethet.
A globális melegedés fokozódásával egyre gyakrabban, egyre többet, egyre több helyen kell öntözni,
így az éghajlatváltozás mindenképpen kikényszeríti a víztakarékos öntözési eljárásokat, a mikroöntözések különböző módozatainak nagyobb arányú terjedését illetve szennyvíz tisztító telepek
hatásfokának növelése annak érdekében, hogy a tisztított vizet felhasználhassák öntözésre.
A szennyvíztisztítás kialakításánál figyelembe kell azonban venni, hogy a tisztított szennyvizeket
befogadó vízfolyások vízhozamai és a „természetes öntisztuló képessége” általában csökkenhet.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a biológiai tisztítási eljárások elsődlegesen hőmérsékletfüggők, és a
hőmérséklet növekedése módosíthatja a tisztítási eljárások jövőbeli hatásfokát.
Az éghajlat szárazabbá válása, a párolgás növekedése és a folyók lefolyásának csökkenése
következtében változhat a tavak vízháztartása. A növekvő párolgás miatt számos, különösen ma is
kisméretű tó felülete erősen csökkenhet, alföldi tavaink közül több kiszáradhat. Ezzel együtt nőhet
átlagos sótartalmuk, szikes jellegük. Valószínűleg feldúsulnak tápanyagban, ami kedvezőtlenül
befolyásolja az oxigénviszonyokat, így javulhatnak a kórokozó baktériumok túlélési esélyei.

3.1.2 A klímaváltozás hatása a települési vízgazdálkodás egyes elemeire
A víz az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb stratégiai fontosságú, korlátozottan
rendelkezésre álló, sérülékeny és jelentős gazdasági értékkel bíró erőforrás az élet és az egészség
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fenntartója a gazdasági fejlődés elengedhetetlen feltétele. Ezért fontos, hogy megvizsgáljuk a
klímaváltozás hatásait a különböző vízgazdálkodási elemekre.
A jövőben hazánk kontinentális éghajlata a mediterrán éghajlat felé tolódhat el. A hőmérséklet a
globális változással azonos irányba, de azt meghaladó mértékben nőhet. Ebben az esetben a nyári
félév szárazabb lesz, de a téli félév csapadékváltozása igen bizonytalan. Magyarország éppen abba a
zónába esik, ahol a nyugat-európai térségekre jellemző csapadéknövekedés átvált a dél- és keleteurópai területekben várható csökkenésre.
A klímaváltozás a következőkre van hatással és ezekkel kapcsolatos intézkedések egyrészt az
alkalmazkodás, másrészt az alkalmazkodást hívatottak szolgálni az alábbi területeken):
−
−
−
−
−

a vízháztartásra,
a vízellátásra,
a települések vízelvezetésére,
a szennyvíztisztításra és
a belterületi kis vízfolyásokra, a vízrendezésre.

3.1.3 A klímaváltozás hatásaa
hatásaa talajokra, a talajokat
talajokat érintő változás
változás
A hőmérséklet, a csapadék és a szél együttes változása hatással van a talajok minőségére, a talajon
élő növényekre.
A lokális domborzati viszonyok változtathatnak a klimatikus változások hatásain az adott térségben,
továbbá hatással vannak a talajvíz áramlási irányára és sebességére, a növényzet alakulására és
életfeltételeire. A talajon és a talajban élő élőlények szintén kifejtik hatásukat, befolyásolva a talaj fő
tulajdonságait, elsősorban humuszanyagának mennyiségét és minőségét. Ugyanakkor szem előtt kell
tartani a talajokra ható emberi tevékenységet is.
A klímaváltozás hatásai közül a talajok esetében a legjelentősebbek
−
−
−
−

a hirtelen lezúduló csapadék (erózió),
az olvadó hó (talajszerkezet leromlás, belvíz, erózió),
a szélviharok (defláció), valamint
az aszály és szárazodás (erózió, defláció, szervesanyag tartalom csökkenése).

3.1.4 Mobilitás és energetika a klímaadaptációban
A mobilitás a városi lét alapja. A környezetbarát, fenntartható közlekedés a jövő településeinek
alapja. Szükség van a különböző közlekedési módok (tömeg – egyéni) összehangolására, az optimális,
együttes használatra. Az összehangolás során a hagyományos közlekedési eszközökkel (pl.: fosszilis
meghajtású személygépjárművek) szemben előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedést és az
alternatív meghajtású járműveket. A nagyobb települések esetén a közösségi közlekedés
fejlesztésével párhuzamosan a parkolási rendszer összehangolására, és az agglomeráció bevonásával
a P+R rendszer haladéktalan fejlesztésére, és végleges kiépítésére van szükség. Míg a belvárosi
részeken erőteljes forgalomcsökkentésre és szabályozásra kell nagy hangsúlyt fektetni, addig a város
más részein fejleszteni kell a közúthálózatot. Ezen fő célok elérésével nem csupán a települések
versenyképessége javul nemzetközi és hazai színtéren, de jelentősen csökkenthető a károsanyagkibocsátás. Ez jelentősen hozzájárul többek között az egészségesebb városi közösség
termelékenységéhez, valamint a szociális, egészségügyi kiadások csökkentéséhez.
A közlekedés fenntarthatóságának egyik alapeleme, hogy a kis kibocsátású közlekedési eszközök
használata az egyénnek kényelmes és magától értetődő legyen. A közlekedési infrastruktúra sűrűsége
7

alapvetően befolyásolja az eszközök használatát. Figyelembe véve a megteendő távolságokat, az
eszközök rendelkezésre állási idejét és az eszközök sebességét az alábbiakat lehet megállapítani:
−
−
−

a gyalogos közlekedés ~450m-ig hatékonyabb közlekedési mód, mint a személygépkocsi,
a kerékpár ~3,6km-ig jelent alternatívát a gépjárműhasználatnak,
a vasúti közlekedés ~10km-nél kezd gyorsabb megoldásnak számítani, mint a
gépjárműhasználat.

Nemzetközi viszonylatban számos olyan megoldás ismeretes, mely a környezetbarát közlekedés
előtérbe kerülését segíti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

közös autóhasználat (car sharing),
autómentes vasárnap,
parkolás-szabályozás,
útdíj, dugódíj,
közösségi közlekedés előnyben részesítése (pl.: buszsáv, Bus Rapid Transit),
hibrid és alternatív meghajtású járművek adójának csökkentése,
elektromos töltőállomás hálózat kiépítése,
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése,
közbicikli hálózat kiépítése,
gyalogos infrastruktúra fejlesztése,
PR tevékenység erősítése a környezetbarát közlekedésért stb.

Hazánk energiakitettségére a következők jellemzőek: A felhasznált kőolaj 80%-át, míg a földgáz
szükséglet 83%-át külföldi importból vagyunk kénytelenek fedezni [NCsT, 2010], mely alapján
egyértelműen stratégiai kérdésnek tekinthető, hogy a jövőben hogyan alakul településeink és
épületeink energiafelhasználása. Amennyiben a felhasznált fosszilis energiahordozók mennyiségén
csökkenteni kívánunk, két fontos kérdést kell vizsgálni:
−
−

hogyan lehet csökkenteni a felhasznált (helyesen: átalakított) energia mennyiségét, vagyis a
hatékonyságot növelni
hogyan lehet a megújulók arányát növelni az energetikai rendszerekben

Települési léptékben nem elég a szabályozási környezetet alkalmassá tenni a megújuló
energiaforrások felhasználására, ha az egész település zöldfelületi szabályozása vagy átszellőzése
kedvezőtlen körülményeket teremt a mikroklímában és emiatt magasabb energiafogyasztás alakul ki
az egyes épületeknél. A jövőben a fejlesztési, beruházási, tervezési, kivitelezési folyamatok
kezdetektől történő összehangolására és a szinergiák kihasználására van szükség. A településen belül
vagy azon kívül rosszul megválasztott funkció elhelyezések jelentősen tudják befolyásolni az egy főre
jutó energiafelhasználást (egy rosszul elhelyezett bevásárlóközpont Budapesten okozhat akár napi
150 000 km megtett járműforgalmat).
A közlekedés mellett az épületállomány és – amennyiben az adott településen ilyen van – az
ipar/mezőgazdaság energiaigénye a legmagasabb. Ebből kifolyólag a megfelelő települési energiastratégiához elengedhetetlen egy energetikai alaptérkép elkészítése. Ennek feladata, hogy
megfelelően pontos területi, mennyiségi és minőségi képet adjon a települési energiafogyasztásról.
Ezt össze kell vetni a települési területhasználattal (lakó, kereskedelmi, intézményi, ipari stb.),
szintterülettel, a lakosság számával, az épületállomány korával, energetikai hatékonyságával valamint
a meglévő infrastruktúrákkal. Ezeket az adatokat kell összevetni a település környezeti adottságaiban
rejlő megújuló energetikai potenciállal.
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A klímaváltozás az aszályhullámok, a nyári egyre magasabb átlaghőmérséklet, a hőhullámok, valamint
a szélsőséges időjárási viszonyok folytán jelentős negatív hatással lesz a közlekedésre és az
energetikai szektorra egyaránt.
A közlekedési infrastruktúra állapotának romlása nagymértékben fog növekedni a szélsőséges
hőmérsékleti viszonyok és a hirtelen nagymennyiségű csapadék eróziós hatásának köszönhetően. A
belvízi hajózás még kiszámíthatatlanabbá válik a nem egyenletes vízhozamok okán.
Az energetikai ágazat szintén jelentős mértékben függ a klímaváltozástól. Az ide kapcsolódó
infrastruktúra-elemek is rendre ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, ráadásul jelentős
mértékű átalakulás tapasztalható a fogyasztói szokásokat tekintve: korábban jellemzően télen
használtunk több villamos energiát, de a nyári, egyre melegebb időjárásra tekintettel a fogyasztási
csúcs inkább a nyári időszakra tolódik el hazánkban. A klímaváltozás a termelő és elosztó
infrastruktúrára is hatással van: a hőerőművek hűtővíz-igénye egyre kevésbé elégíthető ki stabilan,
továbbá a heves viharok következtében a légvezetékek egyre nagyobb fenyegetettségnek vannak
kitéve, így összességében az ország energiaellátás-biztonsága van fenyegetve a klímaváltozás hatásai
által.

3.1 Példa településen várható klímaváltozások
Mindenek előtt egy állapotfelmérés szükséges, melyben Példa település jelenlegi és várható jövőbeni
helyzetelemzése történik meg a klímaváltozás várható mértékét is szem előtt tartva. A jelenlegi
releváns adatokat bemutató állapotleírás a 2.1 fejezetben található.
A település jövőjét meghatározza, hogy az ott lakóknak mekkora erőfeszítést jelent a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a mindennapi életüket mennyire befolyásolják a kevésbé
befolyásolható környezeti változások.
A településnek azokat a feladatokat és célokat kell meghatározni, melyek a lakosság számára élhető
környezetet teremtenek az adott településen.A következő ábra 3 esetet szemléltet.
I.
II.

III.

Amennyiben a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás sikeres, akkor az élhető környezetet
biztosít a helyieknek, így a település lakosszáma növekszik a jövőben (I. narancs színű vonal).
Amennyiben az adaptációs feladatok sikertelenek vagy nem készül fel a település a
klímaváltozásra, akkor a település lakosainak száma jobb esetben nem változik,
életminőségük stagnál vagy romlik (II. zöld színű vonal).
Rosszabb esetben a változások következtében a település élhetetlenné válik, lakosszáma
csökkeni fog (III. fekete színű vonal), a lakosok hosszú távon várhatóan elköltöznek.

Ahhoz, hogy sikeres legyen a település a jövőben is, már most fel kell készülnie és terveket kell
készítenie a várható éghajlati változások miatti kihívásokra és feladatokra. Ezeket az adaptációs
feladatokat a közeli jövőben (praktikusan 1-2 éven belül) kell terveznie és megkezdenie, oly módon,
hogy az éghajlatban becsült változások mértékének a pontos ismeretekor az adaptációs feladatokban
a szükséges változtatások megtehetőek legyenek. Vagyis, például ha a prognosztizált nyári
hőmérsékletváltozás nagyobb lesz, mint amire a település felkészült, az erre a változásra tervezett
adaptációs feladatokat menet közben ennek megfelelően módosítani kell. Ez folyamatos felügyeletet,
monitoringot és megfelelő szakmai háttér biztosítását kívánja meg a településtől.
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7.. ábra: Adaptációs feladatok sikeressége a lakosszámmal mérve

A jövőre vonatkozó becslést megelőzően fel kell tárni,
tárn , hogy hol és milyen mértékben várható a
klímaváltozásból eredő országos vagy régiós szintű változás,
változás, majd ezekből kell kiválasztani azokat,
melyek kifejezetten Példa településre is hatással vannak. Azért szükséges a bővebb és nagyobb
léptékű lista, összefoglalás elkészítése, mert a településen történő bármilyen adaptációs tevékenység
hatással lehet a környező településekre, és viszont: a régiós szintű
tű változások hatással vannak Példa
településre. Példatelepülésre vonatkozó jellemzőket,
jellemzőket melyek a klímaváltozás
zás hatását csökkentő
beavatkozások nélkül alakulhatnak ki, a következő táblázat tartalmazza.
1. táblázat: Becsült előrejelzések 2100-ra
ra Példa településre vonatkozóan.

Klímaváltozás és az ebből
eredő jellemzők
hőmérséklet változás
csapadék változás
viharok száma
belvizek
csatornahálózat
folyók/ patakok
tavak
mezőgazdasági termelés
természetes növényzet
természetes állatvilág

Változás nagysága 2100-ig
+2 fok
-10%
10% éves csapadékösszeg
+20 %
nem jellemző
heves viharok esetén nem megfelelő
vízhozam átlag csökkent, hirtelen áradások
száma nőtt
a település környezetében természetes vagy
mesterséges módon nem alakultak ki
folyamatosan csökkenő hozam
vízigényes fajok visszaszorulása, szárazságtűrők
megjelenése
vízi fajok visszaszorulása,
vissz
csökkenő fajgazdagság

4 Javasolt intézkedések
A települési szintű intézkedések részét kell, hogy képezzék a település integrált fejlesztési
stratégiájának. Ezzel tervezhetővé válnak a szükséges lépések és intézkedések, valamint a szükséges
anyagi források biztosítása is ütemezhető.
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4.1

Intézményi háttér a megvalósításhoz

Az egyes szükséges intézkedéseket megelőzően a feladatok tervezése és ütemezése szükséges,
melybe a szakértőkön kívül javasolt bevonni a környező települések önkormányzatát is. Szerencsés,
ha van az érintett településen a feladatra kijelölt koordinátor, projektmenedzser, a végrehajtáshoz
biztosított az intézményi háttér.

4.1.1 Ajánlások megvalósítását elősegítő eszközök és források
−

−

−

−

−

−

−

−

Az indirekt támogatási formák között jelentős intézkedésként szerepel a közigazgatási
szolgáltatások modernizálása, ügyfélközpontú szolgáltatások kialakítása, közigazgatási
reform. A vállalkozások mellett az állampolgárok „megtartása” kapcsán is jelentős hangsúlyt
kap a közigazgatás és az állampolgárok kapcsolatának újraértékelése, az állampolgárok
„ügyfelesítése”.
Hatékony segítséget nyújtana egy önkormányzaton belüli intézményi átalakítás, egy
Fenntartható Akciócsoport létrehozása, amely elősegíti a település, város fenntartható
fejlődését, hatékonyan segíti az ügyfél oldali ügyintézést és széles körben támogatja az
információk megosztását.
A smart cityvé válás lényeges eleme a helyi közösséggel való együttműködés, a kétirányú
kommunikáció. Kétirányú kommunikációt elősegítő felhő alapú univerzális önkormányzati
portál alkalmazása, amely centralizálja és automatizálja a hivatalok működését. Amellett,
hogy leegyszerűsíti a hivatali dolgozók munkáját, áttekinthető segítséget nyújt a polgárok
számára is. Az információkat összefüggésekkel együtt közli, az ügyek leírásánál egy helyen
láthatóak a szükséges információk, letölthetőek a dokumentumok, elérhető azonnal az
ügyért felelős iroda, személy, illetve látható az ügyfélfogadási idő. Megvalósított példa erre
Diósd Önkormányzat Portálja. www.diosd.hu
Vállalkozó önkormányzat - egy olyan önkormányzatnak, amelyik a népességmegtartás
mellett gyarapodni, a lakosairól megfelelően akar gondoskodni, beruházásösztönzőnek kell
lennie. Az önkormányzatnak magának is létre kell hoznia beruházásokat, és vállalkozóvá kell
válnia. Erre lehetőséget ad a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és
módosítása (2010. évi LXVIII. törvény).
Emellett nagyon fontos a már meglévő vállalkozások motiválása. Ezek a cégek akkor
fejlesztenek, ha a piac részéről többlet igény jelentkezik és saját működésük stabil. A
vállalkozások jellemzően akkor teszik meg a fejlődés következő fokára történő lépést, akkor
valósítják meg a fejlesztéseiket (munkaerő bővítéssel járó fejlesztés és/vagy fizikai
beruházás), amennyiben olyan támogatási források érhetők el, amelyek csökkentik számukra
a beruházás önerő szükségletét, a beruházás megvalósításával felmerülő likviditási gondokat,
egyúttal javítva a beruházás megtérülését.
A kerületi önkormányzat közvetett eszközökkel segítheti elő gazdasága fejlesztését.
Serkentenie kell az önálló lakossági, vállalkozói, befektetői aktivitást, a helykiválasztást, a
hálózati (pl. klaszter) szerveződéseket, információs kiszolgálásukat.
Magyarországon már számos önfenntartó település, ökofalu, ökotelepülés működik. Ezekkel
a településekkel információszerzés céljából igen hasznos lenne a kapcsolatfelvétel. Rozsály,
Túristvándi, Komlóska, Uszkán, Gyűrűfű, Visnyeszéplak, Máriahalom, Somogyvámos,
Ágoston-liget (Ágostyán), Bakonyszombathely, Bokorliget (Szentantalfa), Drávafok,
Galgafarm (Galgahévíz), Gömörszőlős, Kishantos (Hantos), Robinson Ökofalu (Délegyháza)
polgármesterei valószínűleg szívesen megosztják tapasztalataikat más polgármesterekkel is.
A Bükk-Térségi Leader Egyesület tevékenysége is példaértékű, javasolt tevékenységük és
munkásságuk alapos áttekintése, információszerzés és esetleges csatlakozás is lehetséges. Az
Egyesület az Európai Unió által kiemelten támogatott megújuló energiaforrásokra és energia11

−

−

−

−

−

−

−

−

hatékonyságra vonatkozó komplex programjaira alapozza térségének fejlesztését. A
technológiai fejlesztések támogatása által szeretnék megteremteni a helyi közösség
fenntartható fejlődésének lehetőségét. A falvak népességvonzó hatásával minden bizonnyal
megállítható az elöregedés és elnéptelenedés, és újra feléleszthetőek a hasonló vidéki
közösségek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energetikai Államtitkársága a helyi
szakemberek által kidolgozott stratégiát, és a már megvalósított fejlesztéseket kiemelt
mintaprojektként kezeli. Célkitűzéseiket és programjaikat már a hazai, illetve külföldi szakma
is egyre szélesebb körben ismeri el.
A támogatási alapok önkormányzatok által is megpályázható elemei közül kiemelendő a Zöld
Beruházási Rendszer, amely a kiotói egységek értékesítéséből származó bevételek
felhasználására irányul és jelenleg a széndioxid kibocsátás-csökkentést legradikálisabban
támogató rendszer Magyarországon. Mivel az épületekhez kapcsolódó kibocsátások adják a
teljes hazai széndioxid-kibocsátások 30%-át, az energia hatékony épületek támogatása
rendkívüli megtakarítási potenciállal bír, ezért kiemelkedő fontosságú. Az építőipari
szektorban indított energiahatékonysági programok megvalósítása nemcsak az
üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkenését eredményezi, de számos egyéb
területre is pozitív hatással van, ideértve a társadalmi jólét javítását, az energiaszegénység
csökkenését, az energiabiztonság javítását, a lakosság egészségi állapotának javulását, az
ingatlanok piaci értékének emelkedését, a foglalkoztatási mutatók javulását, új üzleti
lehetőségek megteremtését, valamint az életminőség javulását.
A tervezett, mély felújításon alapuló új lakossági pályázatok hosszabb távon, hatékonyabb
széndioxidkibocsátás-csökkentést tehetnek lehetővé. Szintén a tervek között szerepel az ún.
ZBR Hitelgarancia Alap felállítása. A ZBR Hitelgarancia Alap az állam által garantált hitel
lehetőségét biztosítaná a ZBR épület energiahatékonysági programjaiban pályázó
magánszemélyek részére, a pályázatban szükséges önrész megfizetéséhez.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket
biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.
Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és
környezetre irányuló fejlesztések is.
A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánja
biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági
versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek
csökkenését.
A TOP forrásaiból – amelyek 2020-ig több mint 1230 milliárd forintot jelentenek –
elsődlegesen a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja a kormány, ebből – többek
között – 65 ezer hátrányos helyzetű munkavállaló képzése, illetve bértámogatása, 480
kilométer út felújítása és korszerűsítése valósulhat meg. A Budapestet és Pest megyét
magába foglaló régiót támogató program, a VEKOP 288 milliárdos keretösszeggel ötvözi a
területi és az ágazati beavatkozásokat.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton
keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a
humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és
népesedési kihívások kezeléséhez.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az
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emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő –
védelmével összhangban valósuljon meg.

4.2

Javasolt intézkedések települési szinten

A kiválasztott településtípus számára javasolt intézkedések bemutatása.
A klímaváltozás okozta megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás valamennyi érintett
szereplő számára fontos feladat. Azonban fontos kiemelni, hogy a szükséges adaptációs intézkedések
ugyan eltérő szinteken történnek (a személyes szintekről indulva, a települési szinten át, járások,
megyék, régiók szintjén és természetesen országosan – a nemzetközi szinteken sem elfeledve),
azonban valamennyi szint szereplőinek a munkáját össze kell hangolni és a szereplőknek folyamatos
kapcsolattartással kell információt és eredményeket elérhetővé tenni egymás számára.
Mindezen ok miatt kiemelten fontos lenne egy-egy település klímastratégiájának
megfogalmazásakor, a szükséges adaptációs lépések tervezésekor a környező településekkel
egyeztetni, valamint egyes régiókon belüli feladatok távlati tervezésébe valamennyi érintett
települést bevonni. Így elkerülhetők lesznek azok az intézkedések, melyek hatásai esetleg egymást
kioltják, sőt a közeli települések számára kedvezőtlen körülményeket teremtenek.
Fontos kiépíteni egy folyamatos kommunikációt biztosító fórumot.
Hasonlóképpen hasznos az eredmények mérése, monitorozása, melyek eredményeit rendszeres
időközönként értékelni kell. A kapott eredményektől függően lehet változtatni, módosítani egy-egy
intézkedés hatásfokán vagy akár célján is. Mivel a klímaváltozás hatásai jelen információink alapján
csak becsülhetők, így az ezek megelőzésére vonatkozó intézkedéseknek a lehető legnagyobb
rugalmasságot kell tartalmazniuk, hogy szükség esetén a változtatások megtehetők legyenek.
Az éghajlatváltozás hatásait és annak hatását a vizekben a következő ábra szemlélteti, mely
tartalmazza az ezekből fakadó szükséges intézkedések összefoglalását és az ezek közötti kapcsolatot.

4.2.1 A klímaváltozás hatása és intézkedési a Példa településen
településen
A víz az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb stratégiai fontosságú, korlátozottan
rendelkezésre álló, sérülékeny és jelentős gazdasági értékkel bíró erőforrás az élet és az egészség
fenntartója a gazdasági fejlődés elengedhetetlen feltétele. Ezért fontos, hogy megvizsgáljuk a
klímaváltozás hatásait a különböző vízgazdálkodási elemekre.
A vízellátás, vízelvezetés, szennyvíztisztítás és a belterületi kisvízfolyások szoros összefüggésben
állnak egymással és az egész együttesen képzi a települési hidrológiai körfolyamatot. A klímaváltozás
okozta hatások és intézkedések a települési vízgazdálkodás egyes elemeire vonatkozóan az
összefüggéseket egységesen kell vizsgálni. Fontos, hogy a várható eseményekben bekövetkező
bizonytalanság miatt a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések egyrészt alkalmazkodást másrészt
megelőzést hivatottak szolgálni.
A jövőben hazánk kontinentális éghajlata a mediterrán éghajlat felé tolódhat el. A hőmérséklet a
globális változással azonos irányba, de azt meghaladó mértékben nőhet. Ebben az esetben a nyári
félév szárazabb lesz, de a téli félév csapadékváltozása igen bizonytalan. Magyarország éppen abba a
zónába esik, ahol a nyugat-európai térségekre jellemző csapadéknövekedés átvált a dél- és keleteurópai területekben várható csökkenésre.
A klímaváltozás a következőkre van hatással és ezekkel kapcsolatos intézkedések egyrészt az
alkalmazkodás, másrészt az alkalmazkodást hívatottak szolgálni az alábbi területeken):
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−
−
−
−
−

a vízháztartásra,
a vízellátásra,
a települések vízelvezetésére,
a szennyvíztisztításra és
a belterületi kis vízfolyásokra, a vízrendezésre

Vésztervek, haváriatervek készítése, riadóztatási rendszer kiépítése
A heves viharok, a hőhullámos napok gyakorisága, valamint a gyakori áradások miatt
szükséges haváriaterv készítése. Ennek ismerete segíti az önkormányzat, a lakosok, valamint az
illetékes szervek intézkedését, a katasztrófahelyzetek elkerülését, szükség szerinti megoldását.
Ivóvízrendszer terhelésének csökkentése gyűjtött vizekkel, kiskerti használatra
Csapadékvízgyűjtő rendszerek kialakítása családi házaknál és közösségi területeken egyaránt.
A családi házak csapadékvízgyűjtő rendszerével biztosítható a kiskerti vízigény. A település közösségi
intézményeinél gyűjtött csapadék a parkok, kihelyezett virágosládák öntözésére alkalmas.
Vizek helyben tartásának elérése: tározók, jóléti tavak
A település közelében folyó patakon duzzasztó zsilipek kiépítésével a vizek visszatartása
megoldható. Az így visszatartott vizek a szárazabb időszakokban öntözésre használhatók. A kialakított
tavak alkalmasak jóléti tavak üzemeltetésére (horgásztó, relaxációs övezet). A nagyobb vízfelület a
település mikroklímájának minőségét is javítja.
Vizek minőségi védelme szennyvíztisztítási rendszerre, egyéb szennyezők megszüntetésével
A klímaváltozástól függetlenül is szükséges a szennyezőforrások megszüntetése,
felszámolása. A klímaváltozás hatására a vizek minősége várhatóan megváltozik, melyek
szennyezésekkel való terhelése a vizek használhatóságát tovább csökkenti.
Területhasználat váltás
A folyók mentén az elöntési területeken területi korlátozások bevezetése szükséges. Az
eddigi területhasználatok szükséges módosításait az önkormányzati rendeletekben is meg kell
jeleníteni.
Mezőgazdasági növénykultúra váltás
A csökkenő csapadékmennyiség, valamint a vegetációs időszakban szükséges vízmennyiség
változása miatt, valamint a talajminőség változásának következtében az eddigi termények cseréje
szükséges. A megfelelő növénytermesztési eljárás megkezdése előtt agrárszakemberekkel történő
konzultáció szükséges, mivel figyelembe kell venni a napsütéses órák változását is.
Technológiaváltás a mezőgazdaságban
A szükséges terményváltás feltehetően eleve újabb technológiák alkalmazását teszi
szükségessé. Azonban a vizek mennyiségének csökkenése, a felszínalatti vizek minőségének
megtartása érdekében olyan technológiák alkalmazása javasolt, melyek a víztakarékosságot célozzák
meg úgy, hogy a szennyezések természetbe történő kijutatását csökkentik. Ezen technológiák
felkutatásához az önkormányzatoknak kormányzati (vagy regionális szintű) segítségnyújtás
szükséges.
Vizek, vízkormányzás
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A felszíni és felszín alatti vizek egységes rendszert képeznek, így bármelyikben történik beavatkozás,
az hatással lesz valamennyi vízzel kapcsolatban levő további rendszerre. Egy település rendelkezésére
álló vizek és az ebből felhasznált mennyiséget a vízgazdálkodási mérleg (vízmérleg) alapján lehet
meghatározni. A klímaváltozás hatására a jelenleg tartalékkal rendelkező vagy egyensúlyban levő
települési vízmérlegek a jövőben akár hiányokat is mutathatnak. Ez azt jelenti, hogy egy-egy település
számára jelenleg elegendő vízmennyiség a jövőben már nem biztosítja a mostani vízgazdálkodási
gyakorlat folytatását, így változtatások bevezetése, tervezése szükséges. A változásokra való felkészül
részeként fontos elkészíteni az ütemezett cselekvési tervet.Az ütemezett cselekvési tervben meg kell
határozni a szükséges feladatokat, azok megvalósításának határidejét, a feladat felelősét az
önkormányzatnál, a szükséges költségek becsült nagyságát. Mivel a cselekvési terv célja a
klímaváltozás hatásaira való felkészülés, ezért össze kell foglalni a tervezett beavatkozások várható
hatásait és válaszait a megváltozott éghajlati jellemzőkre.
A következő ábra tartalmazza a klímaváltozás hatásait a vizekre és az azokra adható válaszokat
települési szinten. Jól látható, hogy a vizekben bekövetkező változás több éghajlati tényező együttes
hatásaként jön létre. A kedvezőtlen hatások javítására több intézkedés is megtehető.
8. ábra: A klímaváltozás hatása és csökkentésére javasolt intézkedések

Viharok, növekvő időszakos csapadék
A heves és jelentős csapadékmennyiséggel járó viharok rövid időn belül jelentősen megemelhetik a
felszíni vizek szintjét. Az év jelentős részében kis vízhozamú patakok a vízszintemelkedés miatt
hirtelen, időszakosan jelentős károkat okozhatnak.
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A Vgtv (1995. évi LVII. törvénya vízgazdálkodásról) szerint a helyi önkormányzatok feladata a
legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása; a település belterületén a
patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése
- kül- és belterületi védőművek építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a
védekezés ellátása és a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő feladatok ellátása.
Ennek elkerüléséhez meg kell oldani a folyó-, tó- és patakszabályozást, vízfolyás rendezést,
árvédekezést. Egy kisebb település számára az egyik hatékony megoldás a jóléti tavak – melyek
egyben tározók is – kialakítása a vízfolyások mentén. Nem minden felszíni vízfolyás állami tulajdonú,
számos helyi önkormányzat tulajdonú. A méretezés megállapításához és a szükséges engedélyezési
eljáráshoz szakértői vizsgálatok és dokumentumok szükségesek, egyben fel kell venni a kapcsolatot az
illetékes vízügyi hatósággal. (vízügyi hatóságok: https://www.vizugy.hu/ ) A tározók alkalmasak a
levonuló nagyobb vízmennyiségek hosszabb ideig való visszatartására, ütemezett levezetésére, így a
település lakóterületeit érintő vizek kisebb mennyiségben jelenthetnek problémát és hosszabb idő
alatt vonulnak le a mederben.
A település megfelelő csapadékelvezető hálózatának kiépítése szintén csökkentheti a viharok okozta
károkat. Szerencsés esetben a csapadék és a szennyvízcsatorna rendszer külön kerül kialakításra, így
a csapadékvizek nem kerülnek a szennyvíztisztítóra bevezetésre. A csapadékvizek bevezetése a
település határában kialakított tározókba csökkenti az érzékenyebb területek, a lakóterületek
terhelését, egyben víztározás szempontjából is hasznos, amennyiben hosszan tartó száraz időszakok
idején az így gyűjtött vizek felhasználhatók.
A csatornahálózat a belvizek elleni védelemben is hasznos. A csapadékos időszakokat követően a
megemelkedett talajvízszint, belvizek káros vizeinek elvezetését a csapadékelvezető árkokon
keresztül lehet megoldani – amennyiben azok karbantartása folyamatos volt.
Párolgás
A nyári napok száma és a hőhullámos napok száma várhatóan megnő a következő időszakban,
melynek következtében a nagyobb vízfelületek párolgása is jelentősen megnő. A párolgás
növekedése a növényzetre is jelentős hatással lesz. A takarékos öntözéssel, az időjárási körülmények
szerint működő automatizált rendszerek kiépítésével a párolgás mértéke csökkenthető.

4.2.2 Szennyvízelvezetés ésés-tisztítás, szennyvízelhelyezés klímastratégiája
A “Felkészülés az éghajlatváltozásra útmutató” célkitűzése, hogy a település ún. „ÖKO-várossá”
válásához a településen az élhetőség, az ott élő emberek életminőségének javítása. Közműves
vonatkozásban ezt az élhetőség javítást, a fenntartható fejlődést a megfelelő környezeti állapot, a
felszíni és felszín alatti vizek vízminőség védelme, a klímaváltozási hatások kompenzálása és az
épített környezet védelme jelenti.
A lakosság minőségi vízellátásának megoldására, a felszín alatti vízbázisok vízminőség védelmét
szolgáló közcsatornázásának megoldására a települések már felkészültek. A klímaváltozáshoz
kapcsolódó szélsőséges csapadékesemények kezelése, annak zavartalan levezetése, az épített
környezet védelme azonban igényli a közművek stratégiai szempontokat figyelembe vevő
fejlesztését.
A település csapadékvizeinek a befogadója legtöbb esetben egy folyó vagy patak, amelynek
településfejlesztő hatása eddig teljesen kihasználatlan. Egyetlen tulajdonságát, a felszíni és
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csapadékvizek befogadó képességét vehette eddig igénybe a település. A szélsőséges
csapadékesemények, villám árvizek zavartalan elvezetésében már jelentkeztek nehézségek.
Stratégiai feladat lehet ezért a folyó vagy patak medrének vízbefogadó képességének a javítása.
Az épített környezetből a csapadékvíz zavarmentes elvezetése kétirányú feladatot jelent. Egyrészt a
nagyobb záporok elvezetésére kell felkészülni, másrészt a csapadékhiányos állapotok kezelésére is
kell megoldást találni. Míg a nagy záporok elvezetésénél az épített környezet védelmét kell
biztosítani, a csapadékhiányos időszakokra a vízvisszatartás szükséges, annak érdekében, hogy a
településen felhasznált víz mennyiségét csökkenteni lehessen illetve, hogy a visszatartott víz
segítségével a település klímájának javítására legyen lehetőség a száraz és meleg időszakokban. Ezen
szempontok egyidejű teljesítése a település felszíni vízelvezetésének teljes újragondolását igényli.
A fentiekben felvázolt kihívások alapján az alábbi, a vízkészlet gazdálkodás javítására és a
vízkárelhárításra irányuló, stratégiai jelentőségű fejlesztési szükségletek fogalmazhatóak meg:
−
−
−
−

Ivóvíz készlettel való takarékosság-szürke vizek hasznosítása
Szennyvíz hőtartalmának hasznosítása
Meglévő holtágak (vizes élőhelyek) revitalizációja
Az élővizek többcélú hasznosításához szükséges revitalizációja

Környezeti állapotot javító célú fejlesztést igényelnek a szennyvízátemelő műtárgyak, amelyeknek
bűzzáróvá és zajvédetté tétele szükséges ahhoz, hogy a környezetében ne okozzon kellemetlen bűzés zajhatást.
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgazdasági hasznosítású
földterületeket, erdőterületeket. A települések változatos topográfiai adottsága mellett kialakult,
illetve kialakított vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes levezetését nem tudják
biztosítani. A településekre általában a központi belterületen kívüli területeken jellemző nyílt árkos
vízelvezetés, részben megfelelő kialakításának, részben karbantartásának hiányosságai miatt a nagy
záporok levezetésére nem alkalmasak. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya komoly eróziót
okoz az utaknál és a földeken, erdőterületeknél.
Ennek elkerülésére a település természet alakította és művi vízelvezető rendszerét is fel kell készíteni
a nagyobb intenzitású záporok fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és
növelni kell a víz-visszatartás lehetőségét.
A klímaváltozás okozta hatás, hogy a csapadékesemények hiánya is megjelenhet, amely nagy
szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, a mezőgazdaságban, az
erdőgazdaságban jelent komolyabb megoldandó feladatokat. A csapadékvíz elvezetés rendszerének
felülvizsgálata, annak alapján fejlesztési javaslat készítése rövidtávú fejlesztési feladat, de
megvalósításának realitása hosszútávra prognosztizálható.
Figyelembe véve a fent említett klímavátozás okozta hatásokat, a következő javaslatok szolgálhatnak
megoldásként egyes településeknek:
1.
2.
3.
4.
5.

Vízellátó hálózat korszerűsítése, kiépítése, a vízellátottság település szintűre emelése
Vízminőség javítási projekt megvalósítása
Takarékos vízfogyasztás:
Szemléletformálással
A nem ivóvíz minőségű víz ellátására egyéb vízbeszerzés megvalósítása
17

6. Szürkevíz hasznosítással, víz-visszaforgatással az ivóvíz felhasználás csökkentése
7. Vízbázisvédelem érdekében szennyvízgyűjtő hálózat település szintű fejlesztése
8. Keleti vízbázis szerepének felülvizsgálata, a védőidom és a védőtávolság átfedése miatt
Szennyvízhálózatra való rácsatlakozás növelése
9. Szennyvíztisztító telep lökésszerű terhelését okozó tényezők feltárása Illegális használat
felszámolása
10. Várható csapadékvíz mennyiségek meghatározása részvízgyűjtőként
11. Csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata
12. Csapadékvíz gazdálkodás, csapadékvíz hasznosítás, ivóvíz fogyasztás csökkentésére
13. Csapadékvíz elvezető rendszer tehermentesítése záportározók létesítésével

4.2.2.1 Klímaváltozás hatáskezelése
A klímaváltozás okozta hatások közül a vizes szakágat egyrészt a szélsőséges csapadékesemények
érintik, amelynek zavarmentes elvezetését a jól kialakított vízelvezető rendszernek kellene
biztosítani.
A klímaváltozás várható másik hatása az intenzívebb napsütés, amelynek hatáscsökkentését
árnyékolással lehetne kezelni. Az árnyékolást fasorok telepítésével lehetne megoldani, amelynek
részben korlátot szab a nyílt árkos vízelvezetés helyfoglalása, de ahol zárt csapadékvíz elvezetést
építettek ki, ott is a felszín alatt haladó közművek –közöttük a vízi- közművek is- korlátozzák a felszín
feletti terek hasznosítási lehetőségét, ezzel a fasor- ültetéssel a klímaváltozás okozta nap sugárzó
fényhatásának csökkentését.
A tudatos, a klímaváltozás hatáskezelését szolgáló közműfektetés megváltoztatására csak nagyobb
távban lesz lehetőség, de „tudatformálással” elő lehet készülni nagyobb távban a közműfektetés
racionálisabb helyfoglalási megoldására, amellyel a felszín feletti terek szabadulhatnak fel. A
felszabaduló terek a klímaváltozás hatáskezelésének céljára is igénybe vehetők lehetnek. Erre csak
nagyobb távlatban nyílik lehetőség, de az előkészítést, a tudatformálást, már rövidtávon el kell
indítani.

4.2.2.2 Javaslatok
1. Klímaváltozás hatására jelentkező szélsőséges csapadékesemények hatására várható többlet
csapadékvíz mennyiségek becslése a város részvízgyűjtőire bontással
2. Többlet várható csapadékvíz elvezetési lehetőségének biztosítása a város csapadékvíz
elvezető hálózati rendszerén keresztül
3. Várható többlet csapadékvíz visszatartására záportározók tervezése a csapadékvíz elvezető
rendszer tehermentesítése céljából
4. Felkészülés a klímaváltozás hatására jelentkező tartósan csapadékhiányos időszak
áthidalására helyi vízpótlási lehetőségek megteremtése (locsoló rendszerek kialakításával
természetes víz-visszatartás megoldása
5. Felkészülés a klímaváltozás okozta felmelegedés kezelésére természetes védekezéssel
árnyékhatás növelése, épületeken árnyékolók elhelyezésével

A szennyvíz hőtartalma nyújtotta adottság hasznosítása
A településeken jelentős mennyiségű szennyvíz kerül összegyűjtésre és a csatornahálózaton keresztül
a szennyvíztisztító telepre történő elvezetésre.
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A szennyvíz, mint energiaforrás olcsó, mivel folyamatosan keletkezik a nagyvárosokban és nagy
gazdálkodó szervezeteknél. Hője, ami eddig hulladékként távozott a csatornából, megfelelő
technológiával hasznosítható. A hő-hasznosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a szennyvíz
összetételét, tehát a tisztítás, vagy bioenergia termelés paraméterei nem változnak a hő kivételével.
Energiaforrás lehet a kommunális, a háztartási és az ipari szennyvíz egyaránt. A kommunális
szennyvíz hőmérséklete általában 10-20 °C közötti, míg az ipari szennyvíz ennél melegebb is lehet.
Hőmérsékletük még télen sem csökken 10 °C alá. Ezen szennyvíz – mennyiségéből fakadóan –
jelentős energia-tartalommal bír. Számos példa van arra, hogy a szennyvíz hő hasznosítása a
csatornához kapcsolódóan történik.
A gazdaságos beruházás érdekében célszerű olyan helyre telepíteni, ahol a kinyerhető hő mennyisége
minimum 500 kW, vagy ennél nagyobb, így a csatorna hő hasznosítás a főgyűjtők mentén lehetséges.
A hőenergia kinyerésének (ún. Thermowatt rendszer) elvét szemlélteti az alábbi ábra.
9. ábra: Thermowatt rendszer elve

A hő hasznosításhoz, mint minden hőcserélő és hőszivattyú működtetéséhez energia szükséges. Jelen
esetben a hasznosítási tényező (COP) 5- 7 érték közötti, mely kiváló érték. Az előzőekben ismertetett
tényező alapján a legkedvezőtlenebb esetben a működtetéshez a kinyerhető energia mintegy
20%-ának megfelelő energia ráfordítás szükséges. (Ez azt jelenti, hogy a kinyerhető energia kb. 80%-a
a felhasználható energiatöbblet.)
Azonban felmerül a kérdés, hogy a hő kinyerése a nyers szennyvízből nem okozhat-e túlzott
hőmérsékletcsökkenést a szennyvíztisztítóra beérkező szennyvizeknél olyan mértékben, ami a telep
működésére (biológiai folyamatok) viszont negatív hatással bír.
Ezen kívül a nyers szennyvízre telepített hőcserélő beiktatását meg kell előzze egy, a szennyvízben
jelenlévő darabos szennyezéseket kiszűrő előtisztítás, mely a beruházási költségeket jelentősen
növelheti.
A fentiek miatt felmerült a lehetősége annak, hogy a szennyvíztisztító telep tisztított vizéből legyen
megoldva, mivel a kibocsátott tisztított szennyvíz hőmérséklete még télen sem csökken 7 °C alá. Ez
mintegy 3-4 °C-os delta t hő hasznosítást jelenthet. Ezzel a megoldással elkerülhető az esetleges
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túlhűtése a beérkező szennyvíznek, mellyel a biológia működését akadályozná, illetve hatékonyságát
csökkentené.
Fentiek eldöntése további méréseket, vizsgálatokat igényel, melyet akkor lehet pontosítani, ha ismert
lesz a pontos hőigény is.
Mivel a rendszer egyaránt alkalmas hűtésre és fűtésre is, ezért a hőigény kielégítésére szóba jöhető
intézmények, létesítmények a következők:
−
−

Sportcsarnok, Jégcsarnok
Óvodák, Iskolák

A felhasználási lehetőség jelentősen nagyobb a csatornahálózaton rendelkezésre álló biztonságosan
(biológia biztonsága) felhasználható hőmennyiségnél, azonban az épületek, építmények fűtési
rendszeréhez való csatlakozás szintén további vizsgálatot igényel.
A további fejlesztési lehetőségek első lépéseként részletes, mindenre kiterjedő vizsgálatok, mérések,
számítások szükségesek a beruházás létjogosultságának, megtérülésének eldöntése érdekében.

4.3

Intézkedések családi házaknál

Nem csak települési szinten javasolt a vízvisszatartás javítása, hanem családi házak szintjén is.
A településnek ösztönözni kell a
csapadégvízgyűjtést,

a takarékos vízfelhasználást,

a csöpögtető rendszerű locsolást,

a zöldnövényzetű felületek növelését,
a használt vizek újrafelhasználását,

20

automatizált rendszerek beépítését, melyek az
aktuális időjáráshoz igazítottan tervezik a
vízfelhasználást a kiskertekben.

A családi házaknál megvalósított víztakarékosság települési szinten is kifejti hatását. Javasolt
települési szinten számításokat végezni annak becsléséhez, hogy egy-egy családi háznál/ lakóháznál
meghozott változások milyen mértékben járulnak hozzá a település alkalmazkodási stratégiájához.
Ennek a számításnak elvégzéséhez az adott település jellemzőinek ismerete mellett szükséges az
elérhető technológiák megfelelő ismerete is.

4.3.1 Összefoglalás
A települések fejlődését azok a vízi-közmű területére javasolt fejlesztési javaslatok segítik, amelyek a
városban/ faluban élők számára az élhetőbb környezetet és a település gazdasági fellendülését is
szolgálják.
Az élhetőbb környezet alakításához és a gazdaság megerősödéséhez egyaránt szükséges a település
vízi-közmű ellátásának mennyiségi és minőségi fejlesztése. A mennyiségi fejlesztés igénye valamennyi
vízi-közműnél (vízelosztó-, szennyvízgyűjtő-, csapadékvíz elvezető hálózatnál) a hálózatok település
szintre történő bővítésével elégíthető ki. A vízi- közművek minőségi fejlesztési igénye már több
rétegű.
A vízről lassan válik csak köztudottá, hogy a természet egyik legdrágább kincse, ezért az azzal való
takarékosság, nem csak egyszerűen költségmegtakarítás miatt fontos, úgy a kitermelése, kezelése,
mint a fogyasztása területén is, hanem a készlettel történő gazdálkodás miatt is. Magyarország
legnagyobb természeti kincse, hogy egyszerűen kitermelhető vízkészlettel rendelkezünk, amely
kisebb-nagyobb kezeléssel ivásra alkalmassá tehető. Ennek tudatosítását szemléletformálással kell
kezdeni. A takarékosság először a pazarló fogyasztások felszámolásával érhető el, majd a takarékos
vízfogyasztású gépek segítségével lehet a vízfogyasztást tovább csökkenteni. Ezt követően a
takarékosság érdekében tudatosítani kell, hogy a nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítésére
gazdaságosabb és takarékosabb, ha nem ivóvíz minőségű vizet használnak. S ehhez rögtön
kapcsolódik, hogy nem ivóvíz minőségű vízként az iparivíz vételezés, a házi kút létesítés mellett
jelentős megtakarítás érhető el a csapadékvizek gyűjtésével hasznosításával és a szürkevíz
hasznosításával.
A szennyvízhálózatnál az ellátottság fejlesztése hálózat bővítéssel és a már meglevő hálózatra való
csatlakozás növelésének megoldásával, bár komfort javítás érdekében mennyiségi szempontból is
fontos, de kiemelt feladat a felszín alatti vizek védelme érdekében is. A szennyvízgyűjtő hálózatra
történő csatlakozás növelése a vízbázis védelmét is szolgálja.
A szennyvíztisztító telep tisztítási teljesítményét és gazdaságosabb üzemeltetését nagyon rontja a
telep lökésszerű terhelése, amelyet vélelmezhetően az elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő
csatornába illegálisan bevezetett csapadékvíz okoz. Ennek a felderítése és felszámolása javíthatja és
gazdaságosabbá teheti a szennyvíztisztító telep üzemeltetését.
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A csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata szükséges, hogy a prognosztizálható többlet
csapadékvizek elszállítására, amely részben a burkoltsági arány növekedéséből, részben a
szélsőségesebb csapadékesemények miatt várható, megfeleljen.
Az elvezetendő csapadékvíz mennyiség távlati prognózisának a készítésénél számolni kell a
csapadékvíz vízfogyasztás csökkentési célú hasznosításának növekedésével és záportározók várható
létesítési igényével, amelyek klímajavító és látvány elemként való alkalmazásán kívül a szárazabb
időjárás idején a vízpótlást segíthetik.
A már tapasztalható klímaváltozás hatáskezelésében is kaphatnak szerepet a vízi-közművek. A
klímaváltozás magával hozza a szélsőséges csapadék-eseményeket, amelynek elöntés mentes
elvezetését meg kell oldani. A csapadékvíz elvezetés rendszerének felülvizsgálata vízgyűjtőre
kitekintéssel szükséges. A csapadékvíz elvezetés műszaki megoldásának meghatározását befolyásolja
a helyfoglalási igénye. A jelentősebb helyigényű nyílt árkos vízelvezetés mellett a klímaváltozás
hatását csökkentő árnyékolást jelentő fasorok ültetésére csak nagyobb szabályozási szélességű utcák
esetén marad kellő hely, miközben a nyílt árkos vízelvezetés jelenléte, amennyiben vízutánpótlási
lehetőség biztosított, akkor vizes adottságával a környezeti állapotot javíthatja.
Vízi-közműveket is érintik azok a fejlesztési szándékok, amelyek a közterületek, közterek jövőképének
javítását (látvány-alakítást) szolgálják. A vízi-közművek a felszín alatti és felszín feletti terek
hasznosítási lehetőségét jelenlétükkel és hatásukkal befolyásolják. A felszín alatti takarékosabb,
racionálisabb helyfoglalásukkal szabad teret hagyhatnak egyéb pl közlekedési funkciók számára a
felszín alatt. Földalatti parkolók kialakításával.
A csapadékvíz elvezetés felszín feletti helyfoglalásának csökkentésével, nyílt árkos vízelvezetés zárt
csapadékcsatornává történő átépítésével, vízi közművek racionálisabb közműelrendezésével a
felszabaduló hely akár közlekedési célra, akár utcafásítás lehetőségére, utcabútorozásra
rendelkezésre állhat, javítva ezzel a látványát és a környezeti állapotát.
Az élhetőséget és a gazdaságélénkítést alapvetően befolyásolja a fenntarthatóság költségigénye. A
fenntarthatóság javítását szolgálják azok a vízi-közmű területén megvalósítható fejlesztések, amelyek
a közműellátás költségeit csökkenthetik.
Figyelembe véve az adott település topográfiai és vizes adottságait, azok a hasznosításával, a
vízi-közművek fejlesztésével hozzá lehet járulni a helység ÖKO-településsé válásához, s a lakosság
számára élhetőbb környezet alakításához.

4.4

Mobilitás és energetika a klímaadaptációban

A mobilitás a városi lét alapja. A környezetbarát, fenntartható közlekedés a jövő településeinek
alapja. Szükség van a különböző közlekedési módok (tömeg – egyéni) összehangolására, az optimális,
együttes használatra. Az összehangolás során a hagyományos közlekedési eszközökkel (pl.: fosszilis
meghajtású személygépjárművek) szemben előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedést és az
alternatív meghajtású járműveket. A nagyobb települések esetén a közösségi közlekedés
fejlesztésével párhuzamosan a parkolási rendszer összehangolására, és az agglomeráció bevonásával
a P+R rendszer haladéktalan fejlesztésére, és végleges kiépítésére van szükség. Míg a belvárosi
részeken erőteljes forgalomcsökkentésre és szabályozásra kell nagy hangsúlyt fektetni, addig a város
más részein fejleszteni kell a közúthálózatot. Ezen fő célok elérésével nem csupán a települések
versenyképessége javul nemzetközi és hazai színtéren, de jelentősen csökkenthető a károsanyag-
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kibocsátás. Ez jelentősen hozzájárul többek között az egészségesebb városi közösség
termelékenységéhez, valamint a szociális, egészségügyi kiadások csökkentéséhez.
A közlekedés fenntarthatóságának egyik alapeleme, hogy a kis kibocsátású közlekedési eszközök
használata az egyénnek kényelmes és magától értetődő legyen. A közlekedési infrastruktúra sűrűsége
alapvetően befolyásolja az eszközök használatát. Figyelembe véve a megteendő távolságokat, az
eszközök rendelkezésre állási idejét és az eszközök sebességét az alábbiakat lehet megállapítani:
−
−
−

a gyalogos közlekedés ~450m-ig hatékonyabb közlekedési mód, mint a személygépkocsi,
a kerékpár ~3,6km-ig jelent alternatívát a gépjárműhasználatnak,
a vasúti közlekedés ~10km-nél kezd gyorsabb megoldásnak számítani, mint a
gépjárműhasználat.

Nemzetközi viszonylatban számos olyan megoldás ismeretes, mely a környezetbarát közlekedés
előtérbe kerülését segíti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

közös autóhasználat (car sharing),
autómentes vasárnap,
parkolás-szabályozás,
útdíj, dugódíj,
közösségi közlekedés előnyben részesítése (pl.: buszsáv, Bus Rapid Transit),
hibrid és alternatív meghajtású járművek adójának csökkentése,
elektromos töltőállomás hálózat kiépítése,
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése,
közbicikli hálózat kiépítése,
gyalogos infrastruktúra fejlesztése,
PR tevékenység erősítése a környezetbarát közlekedésért stb.

4.4.1 Ajánlások egy klímabarát település számára
−

−

−

−

klímatudatosság növelése: a mindenkori települési önkormányzatok vezetőinek,
döntéshozóinak jelentős szerepe van a klímaváltozás elleni felkészülésben. A
településfejlesztési tervek kidolgozásánál kiemelt aspektusként kell kezelni a környezetbarát
megoldásokat
edukáció: a klímatudatosságot nem csak a központi fejlesztési elképzelésekben kell
megjeleníteni, hanem a lakosság gondolkodásában is meg kell honosítani. Ehhez a települési
vezetőken olyan eszközök állnak a rendelkezésökre, mint pl. a helyi média, kiadványok
elkészítése, rendezvények, programok megszervezése. Az edukáció kiemelt célcsoportja a
helyi iskoláskorú gyerekek.
az időjárási események folyamatos megfigyelése és ezek rögzítése annak érdekében, hogy
maradéktalan ismeretekkel rendelkezzünk a közvetlen környezetőnkről, mely jelentős
segítséget nyújthat a felkészülésben, védekezésben. Ehhez kapcsolódóan megjegyzendő,
hogy a helyi lakosság védelme érdekében kidolgozni szükséges pl. a helyi hőriadó tervet,
melynek gyakorlati alkalmazása jelentős hatást gyakorolhat pl. a gyerekek és idősek, valamint
a szívbeteg lakosok életére
az olyan időjárás jelenségek negatív hatásainak elkerülésére, mint pl. az árvíz, a szárazság
kidolgozott tervvel, épített környezettel (gátrendszer, tározók) kell rendelkezni
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−

−
−

−

−

az élelmiszer önellátás támogatása (pl. helyi piac, iskolai tankert). A klímaváltozás okozta
negatív hatásainak egy részét (drága, messziről importált élelmiszerek) a helyben előállított
megoldásokkal ideálisan lehet ellensúlyozni
az épített környezet (lakóingatlanok, közintézmények, stb.) energiaigényeinek kielégítése
megújuló forrásokból (biomassza, nap-, víz- és szélenergia hasznosítás)
a helyben keletkező hulladék maximális újrafelhasználása, hasznosítása: a keletkező hulladék
hasznosítása kiemelt jelentőséggel bírhat, mert ilyen módon jelentősen csökkenthető egy
adott település energiaszükséglete. A kommunális hulladék kezelése során magas
energiatartalmú metán nyerhető ki, mellyel és a hulladék elégetésével (környezetbarát
megoldás alkalmazásával) villamos energia állítható elő. A szennyvíz hőjének hasznosításával
pedig – többek között – közintézmények fűtése is megvalósítható
zéró emissziós közlekedés bevezetése, támogatása: a lokális károsanyag-kibocsátás
legnagyobb részéért a belső égésű motorok használatával megvalósuló mobilitás a felelős. A
helyi önkormányzatoknak jelentős szerepe van az alternatív mobilitás elterjesztésében pl. az
infrastruktúra kiépítésével, a saját flottájuk modernizálásával, olyan programok
támogatásával, mint a közösségi autómegosztás.
fontos szerepe van a városi, települési zöldfelületeknek a klímaváltozás elleni küzdelemben.
A helyi önkormányzatoknak jelentős a szerepe ezen zöld felületek gondozásában, újak
létesítésében.

5 Éghajlatváltozás
Éghajlatváltozás biztonságpolitikai hatásai hazánkban
Az éghajlatváltozás biztonságpolitikát befolyásoló hatásai Magyarországon:
−

−

−

−

Infrastruktúra, közüzemek biztonsága: Az egyre hektikusabb folyóvíz-magasság és a folyók
hordalékának pusztító hatása miatt fokozódhat az adott településen a parti erózió, mely a
gátak, védművek állapotát veszélyezteti. Az árvizek, belvizek növekvő kockázata közvetlen
veszélyt jelentenek a településre, a közlekedésre és kritikus infrastruktúrára. Az alacsony
folyóvízállás és a csapadék-utánpótlás hiánya a folyó- és talaj menti vízbázisok kiszáradásához
is vezethet, veszélyeztetve a szükséges vízellátást. A szélsőséges időjárási események
veszélyeztetik a távközlési infrastruktúrát és annak irányítási rendszereit.
Ipari biztonság: Az erőforrás-igényes ipari ágazatokat (vegyipar, élelmiszeripar, építőanyagipar) a vízhiány, a növekvő hűtésigény, a növekvő CO2 csökkentési költségek és a változó
fogyasztói igények kedvezőtlenül érinthetik. A hirtelen lezúduló, özönvízszerű csapadék
okozta villám-árvizek a veszélyes anyag tárolókat és veszélyes hulladék depóniákat is
veszélyezteti.
Ökológiai biztonság: Az éghajlati övek eltolódása, a mediterrán, szubtrópusi körülmények
tartós megjelenése kedvezőtlenül hat a biológiai sokféleségre. Különösen veszélyezteti a
vizes élőhelyek, gyepek és az erdők élőhelyeit és fajait.
Egészségbiztonság és élelmiszer biztonság: A hőhullámok, elhúzódó szárazságok fokozhatják
a betegségek, fertőzések, járványok kialakulását, ami extrém viszonyok esetén az egész
ország biztonságát is veszélyeztethetik. Az egyre gyakoribb, hosszabb ideig tartó szárazságok,
hőhullámok az élelmiszerellátást és az élelmiszerbiztonságot kockáztatják. A csapadékjárás
kiszámíthatatlansága miatt nőhet az erózió, helyenként ellehetetlenülhet az öntözés. A
mélyebben fekvő területeken a növénytermesztési, állattenyésztési, vadgazdálkodási,
halászati tevékenységek növekvő veszélyeknek lehetnek kitéve.
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−

Nemzetbiztonság: A sarkköri jégsapkák olvadása következtében elöntött tengermelléki
területekről, valamint a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, esetleg a mediterrán országokban
elhúzódó hőhullámok, szárazságok miatt, Magyarország a globális klíma-migráció
célországává válhat, ami természetesen regionális, illetve települési szinten is kezelhetetlen
problémát okozhat adott önkormányzat számára.

Az éghajlatváltozás nemzetbiztonsági tényező, a XXI. század biztonsági fenyegetéseinek
meghatározója tényezője.
A katasztrófavédelem ellátja a napról-napra felmerülő védelmi feladatait, azonban az új kihívásokra
való reagálás többletfeladatot jelent.
Az éghajlati alkalmazkodás katasztrófavédelemmel kapcsolatos cselekvési irányai:

5.1.1 Rövidtávú cselekvési
cselekvési irányok
−

−
−

−

−

A Kárpát-medence időjárásának kiszámíthatatlansága miatt: - fokozni kell a kormányzati
szervek előrejelző képességeit, be kell vonni a szakmai és tudományos szervezeteket a téma
kutatásába, a társadalmi tájékoztatás és a lakosság felkészítés elengedhetetlen.
A katasztrófavédelem, a belbiztonság és a honvédelem ismereteinek, képességeinek és
eszközeinek erősítése létfontosságú a felkészülést, alkalmazkodást és védelmet illetően.
A gyakoribbá váló betegségek, fertőzések, járványok kezelése, visszaszorítása miatt ki kell
alakítani a közegészségügyi, rendészeti, bel- és akár nemzetbiztonsági együttműködés
operatív kereteit.
A szélsőséges időjárási események (hőhullámok, viharok, havazás, ónos eső) idején
előforduló közlekedési fennakadások, energiaellátási problémák kezelésére, elhárítására
integrált és operatív polgári védelmi, közlekedésbiztonsági, energetikai összefogást kell
létrehozni.
A kiemelt nemzetbiztonsági intézményeket úgy kell kialakítani, hogy klíma-, energia- és
vízellátás biztonságuk erősödjön.

5.1.2 Középtávú cselekvési irányok
−
−
−

A települések, kritikus infrastruktúrák, mezőgazdasági-, erdő-, vad-, halgazdálkodási területek
komplex védelmét ki kell alakítani.
Fel kell készülni a globális klíma-migrációra, ennek politikai, rendészeti és bevándorlási
kezelése komplex kormányzati, belügyi, külügyi intézkedéséket igényel.
Vizsgálni kell az éghajlatváltozás hazai demográfiai folyamatait, a belső vándorlás
megjelenését.

5.1.3 Hosszú távú cselekvési irányok
−
−

Az éghajlatváltozást javasolt teljes körűen integrálni a nemzetbiztonsági politikába.
Fel kell készülni a természeti erőforrások (ivóvíz és termőföld) feletti uralom érdekében
indított gazdasági, politikai, vagy fegyveres támadás megelőzésére, elhárítására.

−

A klímaváltozás negatív hatásai problémát okozhatnak az egész társadalomra vagy
nemzetgazdaságra nézve, és ehhez még hozzá lehet adni a szomszédos országok katasztrófa
hatásait is.
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5.2

Katasztrófavédelem jövőbeni feladatai

Az új kihívások már a közeljövőben jelentkezni fognak, ezért az ellenük való felkészülést már most
meg kell kezdeni. Az új kihívások többletfeladatot jelentenek majd. A katasztrófavédelem jövőbeni
feladatát a veszélyforrások, a veszélyeztető hatások, a növekvő veszélyek és az új típusú kihívás
körében megjelenő veszélyek határozzák meg. Ha a klímaváltozással a káresemények gyakorisága és
intenzitása, gyorsasága növekszik, akkor a védekezési intézmény rendszer sérülhet.
Elengedhetetlen, hogy a reagáló intézmény és szervezetrendszer más szervezetektől segítséget
kérjen, és kooperációban együtt működjön velük.
A hazai meteorológiai események újfajta követelményeket támasztanak a katasztrófavédelem
számára, amiknek eleget kell tenni az élet- és munkakörülmények biztosítása érdekében. Az „új”
időjárási jelenségek olyan új veszélyhelyzeteket idézhetnek elő, amik ma Magyarországon eddig még
sosem tapasztalt következményekkel is járhatnak, és ezekre a katasztrófavédelem jelenleg a legtöbb
esetben még nincs felkészülve. Ennek kapcsán jön szóba a jelenlegi katasztrófavédelem innovatív
(megújuló) újraértelmezése vagy újrafogalmazása. A legfontosabb feladatok, melyek, a
katasztrófavédelem „klímastratégiájára” vonatkozhatnak:
1. Megfelelő adatbázis kidolgozása:
− Létre kell hozni a klímaváltozással kapcsolatos katasztrófavédelmi események, intézkedések
adatbázisát,
− Más szervek adatainak összegyűjtése, ami a világ és a Kárpát-medence éghajlatváltozására
vonatkoznak. Ezután az összegyűjtött anyagok térinformatikai ábrázolása és szoftveres
elemezése következik. Újszerűbb kockázatelemző módszerek kutatása, és alkalmazása.
2.
−
−
−
−
−

Stratégai tervezés és oktatás:
A jogszabályi hátterek módosítása az új követelményi rendszerek figyelembe vételével,
Az EU tagságból adódó kötelezettségeknek való megfelelés.
A katasztrófavédelem oktatás és továbbképzés fejlesztése a klímaváltozás által támasztott
követelmények figyelembe vételével.
Az új kihívások vonatkozásában szakemberek alkalmazása.
Együttműködések mind az önkormányzati, az önkéntes és civil-szervezetekkel, valamint a
piaci és állami szektorral, a lakossági és intézményi felkészítés, tájékoztatás,
kríziskommunikáció új feladatainak meghatározása.

3. Műszaki fejlesztés és informatika területén:
− Műszaki fejlesztések, beruházások (oltó- és műszaki mentőfelszerelések, speciális kárterület
felderítő,- mentő eszközök, speciális gépkocsik, speciális vízi járművek, monitoring
rendszerek és/vagy elemeik, hordozható klímaberendezések, különböző teljesítményű
szivattyúk és légcserélő berendezések, hőszigetelt sátrak és konténerek) felszerelések
beszerzése (védőruházatok, hőszigetelő anyagok, kánikula-elsősegély felszerelések, vízi
személyi mentőeszközök stb.).
− A kárelhárításhoz szükséges további és új eszközök (pl. monitoring rendszerek, mobil
szivattyúkapacitás bővítése, a nagy terjedelmű erdő- és területtüzek oltására alkalmas
kapacitás bővítése, további különleges védőfelszerelések, új műszerek stb.) beszerzése,
valamint ezek optimális területi allokációja.
− Ki kell alakítani az egységes belügyi digitális integrált szolgáltatású távközlő hálózatot.
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A reagáló képesség fokozása érdekében tovább kell folytatni a műszaki, technikai fejlesztéseket.
Mindez javíthatja a kárhelyszínen dolgozók információáramlását és a társszervekkel történő
együttműködést. A globális felmelegedés kérdésköréhez igazodva a katasztrófavédelem, a
tűzoltóságok technikai fejlesztéseinek irányát úgy célszerű meghatározni, hogy a folyamatosság, a
fejlesztések egymásra épülése megvalósulhasson. Összességében az eddig elért eredményekre
alapozva, csak egy olyan szervezet tud az új kihívásokkal szembeszállni, ami a változásokra jól reagál.
Van folyamatos megújulás melletti képessége és elkötelezettsége. Finanszírozása feladatarányos, és
hatékony költséggazdálkodást folytat.

5.3

Lakosságvédelem – tájékoztatás, felkészítés

A katasztrófavédelem talán egyik legnagyobb területe a lakosságvédelem, ezért kiemelten kell
kezelni.
A klímaváltozás a lakosságra kétféleképpen fog hatni. Az egyik direkt (közvetlen) módon: a lakosság
szervezetét és pszichéjét terheli meg (hőguta, fulladás, pszichikai trauma), a másik indirekt
(közvetett) módon, melyek a polgár mindennapi életéhez szükséges szolgáltatásokat veszélyezteti
(távfűtés leállása, ivóvíz szolgáltatási gondok, tartós vagy időszakos áramkimaradás, (tömeg)
közlekedési zavarok). Csökkenhet az ember komfort érzete, ami a stressz lehetőségét növeli.
A lakosságot érintő kérdések: A katasztrófavédelemnek voltak és lesznek lakosságvédelmi feladatai. A
lakosságot megfelelő mértékben tájékoztatni (felkészítési időszakban, vészhelyzetben) kell a
klímaváltozás elsődleges és másodlagos hatásairól. Fel kell készíteni őket többek között a súlyos ipari
balesetek elleni védelemre, a rendkívüli időjárási eseményekkor követendő helyes magatartási
formákra, a kitelepítéskor, kimenekítéskor alkalmazott helyes viselkedési normákra. A fő hangsúlyt a
felkészítési időszakra kell helyezni. A felkészítés precízen összefoglalja és átfogja az adott veszélyek
következményeivel kapcsolatos tudnivalókat, tájékoztatást (lakosság részére a segélykérést, az
önmentést, az egyéni védelmet), felvilágosítást, védelmi intézkedéseket (hivatásos
katasztrófavédelem részéről) és azok folyamatos gyakoroltatását. Továbbá a fenntarthatóbb jövőért
minden egyes embernek kötelező cselekednie, a kibocsátási tendenciába igen is bele tud szólni. A
mai tudományos bizonyítékok szerint az éghajlatváltozás nagyon komoly globális kockázatot jelent,
és azonnali válaszintézkedéseket igényel globális, regionális és lokális szinten is. A tudatosan és
szakszerűen felkészített lakosság tűrőképessége a klímaváltozás negatív hatásai ellen jóval
nagyobbak, mint a nem felkészített vagy tájékozatlan állampolgároké. A felnőtt lakosság részére
célszerű lenne mihamarabb egy olyan tájékoztató füzet elkészítése, ami lényegesen és pontosan
tájékoztatja őket a mostani és a leendő veszélyekkel kapcsolatosan. A katasztrófavédelemnek
hatékonyabban kellene a lakosságfelkészítési munkáit végeznie. A helyi önkormányzatok is tervezzék,
illetve vezessék be a közös képviselők ez irányú képzését. Az ifjúság megnyerésére (klímatudatosság)
több időt és energiát kell fordítani. Az ifjúsági versenyeken a klímaváltozás ismerete jelenjen meg.
Már óvodában el kellene kezdeni a környezettudatos nevelést. Továbbá ugyancsak fontos a
közintézmények, a vállalkozói szféra fokozatos és folyamatos felkészítése a klímaváltozás várható
következményeire. Az EU tagországaiban egységesíteni kell a riasztási elveket, ezek alapján
„szabványosítani” a jelzésrendszereket (hang, fény – éjjel-nappal jól látható fényjelzések a
földcsuszamlással veszélyeztettet területeken áthaladó útvonalakon, stb.). A jelenlegi képzési
rendszer folyamatos fejlesztése a környező országok képzési tapasztalatainak figyelembe vételével
elengedhetetlen. A katasztrófavédelemben dolgozó „kutatók” működjenek együtt a tudományosszakmai (környezettudományi, klimatológiai, meteorológiai, hidrológiai, műszaki, orvostudományi,
pszichológiai) kutatói állomásokkal, szervezetekkel, kutatókkal.
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Új módszerek alkalmazása, amelyekkel önkormányzati szinten is támogatható a fenntarthatóság:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lakosság véleményének figyelembe vétele.
Helyi lakosság környezettudatos nevelése.
Helyi tájékoztató rendszer kialakításában való részvétel (helyi tv, újság, fórumok).
Kisebb jogsértések esetén katasztrófavédelmi bírság bevezetése.
Katasztrófavédelmi oktatás és felkészítés előkészítése, megszervezése.
Az önkormányzati védelmi igazgatási feladatok támogatása közbiztonsági referens
intézménnyel.
Polgári védelmi szervezetek fejlesztése.
Adott település valós kockázatainak felmérése, értékelése.
Települési szinten katasztrófavédelmi besorolás és követelmények megújítása.
Közbiztonsági referens segíti a polgármestert a katasztrófák elleni védekezési, helyreállítási,
rendvédelmi és honvédelmi feladataiban is.
Önkéntes tűzoltóság létrehozása közösen a települési önkormányzat és a tűzoltó egyesület
által.
Önkéntes mentőszervezetek, civil és karitatív szervezetek védekezésbe való bevonása.
Tisztított ivóvíz helyett gyengébb minőségű, ipari vízzel történő oltás.
Az ipari vizet, ún. ipari vízhálózatok kiépítésével lehetne elérni. A tűzcsapokból is ilyen jellegű
vizet lehetne kiemelni.
A kiérkezési időt le kellene csökkenteni.
A helyi önkéntes tűzoltóságok számát növelni kell.
Az új módszereket, technológiákat, a folyamatos műszaki fejlesztéseket kooperációba kell
hozni egymással, illetve a támogató szoftverekkel, informatikai hálózatokkal. Ha szükséges,
akkor új informatikai rendszereket kell kiépíteni.
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6 Melléklet: Hőmérséklet
Hőmérséklet és csapadék változás Magyarországon
6.1

Hőmérséklet változás Magyarországon

Jelenlegi helyzet jellemzése

Jövőbeni állapotok várható alakulása

HŐMÉRSÉKLETI VÁLTOZÁSOK ALAKULÁSA

AZ ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET VÁRHATÓ JÖVŐBELI ALAKULÁSA

A több mint egy évszázadra kiterjesztett (1901–
2014) vizsgálatok azt mutatják, hogy a hazai
hőmérséklet változás a világméretű tendenciákhoz
hasonlóan
alakul,
ennek
megfelelően
hőmérsékletemelkedés tapasztalható.
A múlt század eleje óta tapasztalt 1,2 °C-os országos
mértékű emelkedés meghaladja a globális változás
0,89
°C-ra
becsült
mértékét.
Az
1901–2014
időszakban
a
nyarak melegedtek leginkább, 1,4 fokkal,
a
tavaszok
melegedése
1,3
°C,
ősszel
a
hőmérsékletnövekedés0,9
°C,
míg a telek 1 fokkal magasabbak.

Magyarországon
minden
kétséget
kizáróan
növekedni fog az átlaghőmérséklet a jövőben.
Az átlagérték növekedése azonban nem azt jelenti,
hogy minden év fokozatosan melegebb lesz az
előzőnél – a jövőben is lesznek hűvösebb évek és
évszakok, de inkább a jelenleginél melegebb értékek
lesznek jellemzők.
A legnagyobb változásokat nyárra és őszre vetítik
előre.
Az évszázad közepéig nyáron 1,4–2,6 illetve ősszel
1,6–2,0 oC-os változásra számíthatunk, míg az
évszázad végére a növekedés ősszel megközelítheti,
nyáron pedig meg is haladhatja a 4 °C-ot.
A hőmérsékletemelkedés területi eloszlását tekintve
az ország keleti és déli területein kell nagyobb
mértékű melegedéssel számolnunk.

A HŐMÉRSÉKLETI SZÉLSŐSÉGEK ALAKULÁSA

A HŐMÉRSÉKLETI SZÉLSŐSÉGEK VÁRHATÓ JÖVŐBELI
ALAKULÁSA

A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett
változások eredményekéntjelenleg tapasztalható
a meleg szélsőségek egyértelmű növekedése és
a hideg szélsőségek csökkenése.
Az ország középső és dél-alföldi területein a
legmarkánsabb a növekedés a legutóbbi évtizedek
tendenciáit tekintve, kiterjedt területeken a két
hetet
is
meghaladja.
Ezzel párhuzamosan kevesebb a fagyos nap
(tartósan 0 fok alatti hőmérséklet), mint a XX. század
elején, jellemzően 13 nappal országos átlagban.

A fagyos napok száma a jövőben a melegedő
tendenciát követve egyértelműen csökkenni fog.
A múltban megfigyelt átlagos évi 96 napról
évszázad közepére az országos átlagban még csak
18–19
nappal,
évszázad végére pedig 32–55 nappal.
A nyári napok száma a jövőben egyértelműen
emelkedni fog.
Az országos átlagot tekintve az 1961–1990 időszakot
jellemző átlagosan évi 66 napról
évszázad
közepére
21–23
nappal,
míg
az évszázad végére 41–54 nappal.
A legnagyobb növekedés a keleti országrészben
várható és változás nagysága mindenütt meghaladja
a természetes változékonyság mértékét.
A
szélsőségesebb,
hőhullámos
napok
előfordulásában (amikor hazánkban kiadják a
figyelmeztetést vagy a hőségriasztást) szintén
szignifikáns növekedés várható.

6.2

Csapadék változás Magyarországon

Jelenlegi helyzet jellemzése
CSAPADÉKTENDENCIÁK

Jövőbeni állapotok várható alakulása
AZ ÁTLAGOS CSAPADÉKÖSSZEG VÁRHATÓ JÖVŐBELI
ALAKULÁSA

Az éves csapadékösszeg változása nem mutatható ki
egyértelműen. A legutóbbi három évtizedben (a
legintenzívebb melegedés időszaka) csapadék
növekedés mérhető éves és évszakos szinten
egyaránt, de a változás nem jelentős. Az elmúlt fél
évszázadban országos átlagban mintegy 4%-os,
növekedést
mutatnak
az
adatok.
A nyári csapadék egyre intenzívebb, ezáltal kevésbé

Az éves csapadékösszeg a becslések szerint
változatlan marad.
Anyári
csapadékátlag
az
évszázad
közepére
5-10%-otcsökken,
az
évszázad
végére
20%-ot
csökken.
Ősszel országos átlagban a (3–14%-os) növekedés
lesz jellemző.
Télen
inkább
csapadéknövekedés
várható,
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Jelenlegi helyzet jellemzése
hasznosul, nagy hányadban az elfolyást
csupán. Nagy kilengések tapasztalhatók az
években, áradásokra és aszályokra egyaránt
készülni, ugyanakkor megnőtt a rendkívül
évek előfordulásának valószínűsége.

Jövőbeni állapotok várható alakulása
növeli
utóbbi
fel kell
száraz

az évszázad közepére 60%-os növekedés,
az évszázad végére pedig 80% felettinövekedés.
A tavaszi évszakranem tehető egyértelmű
megállapítás:
az évszázad közepére a növekedésnek valamivel
nagyobb
az
esélye,
az évszázad végén viszont egyforma valószínűséggel
lehet növekedésre és csökkenésre számítani.

A CSAPADÉK SZÉLSŐSÉGEK ALAKULÁSA

A CSAPADÉKKAL KAPCSOLATOS SZÉLSŐSÉGEK VÁRHATÓ

A napi csapadékintenzitás, vagy más néven átlagos
csapadékosság (a lehullott csapadékösszeg és a
csapadékos napok számának hányadosa) nyáron
nagyobb lett, országosan kb. 1 mm-rel, ami arra utal,
hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó,
intenzív záporok, zivatarok formájában hullik.
Alegutóbbi évtizedekben a területi változások az
ország északi régióiban jellemzően növekvőek, a
legnagyobb növekedés 3 mm körüli, de a DélDunántúlon és kisebb kiterjedésben az északkeletmagyarországi területeken megjelennek csökkenést
mutató területek.

A leghosszabb egybefüggő száraz időszakok a
referencia-időszakban általában ősszel fordultak elő.
Azévszázad közepére éves átlagban nagyon csekély
és bizonytalan előjelű, s csak nyáron várható
egyértelmű növekedés.
Az évszázad végére már tavasszal és ősszel is a
száraz időszakok hosszabbodása várható.
A száraz időszakok nyári hosszabbodása az évszázad
közepén még nem, de évszázad végére már szinte az
ország egész területén jellemző lesz. A legnagyobb
növekedéssel a déli és keleti területeken kell
számolnunk, a legkisebb változások a Balaton
térségében várhatók.

JÖVŐBELI ALAKULÁSA

A 20 mm-t elérő csapadékú napok országos átlagos
gyakoriságában már a következő évtizedekben
egyértelmű a növekedés minden évszakban. A nyár
kivételével egyre gyakrabban fordul elő és az
évszakok közötti eltérés is folyamatosan növekszik
azévszázad végére, nyáron viszont az átlagértékéhez
képest csökkenés várható azévszázad közepére.
Az átlagos csapadékintenzitásban növekedés várható
a nyár kivételével minden évszakban. A csapadékos
napokon lehulló átlagos csapadék legnagyobb
mértékű növekedése ősszel valószínűsíthető. Nyáron
az index értéke nem, vagy csak alig változik – mind
az országos átlag, mind az egyes rácspontok
esetében – ami egyformán érvényes a következő
évtizedekre és az évszázad végére is.

7 Vizek általános összefoglalója
összefoglalója
Nemzetközi szinten egyre gyakoribbak a vízkonfliktusok, hiszen a víz hiánya, a Föld túlnépesedése, az
emberek környezetszennyező és vizeket túlterhelő magatartása, illetve a globális éghajlatváltozás
együttesen kiváltó okai ezeknek a konfliktusoknak. Globalizálódó világunkban egyre nagyobb kihívást
jelent az emberek ivóvízzel való ellátása, a csatornarendszerek kialakítása, amellyel csökkenthető a
különböző betegségek elterjedése, a szennyvíz kezelése és tisztítása, a mezőgazdasági területek
öntözése, ezzel biztosítva az élelmiszerforrásokat. Az édesvízhiány belső konfliktusokat, radikális
mozgalmakat, államok közötti feszültséget, háborúkat, polgárháborúkat gerjeszthet.
Szerencsére hazánkban még nem kell drasztikus vízhiánnyal számolnunk, de a megelőzés képessége,
szükségességének tudatosítása nélkülözhetetlen és kiszolgáltatottságunkról nem szabad
megfeledkezni. Magyarország a köztudatban a vizek országa. Hazánk bővelkedik is folyami-, álló-,
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gyógy- és hévizekben, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeknek a vizeknek 95%-a
külföldről érkezik országunkba. Ezáltal, hogy a szomszédos országok területéről kapjuk vizeink
jelentős részét, így országunk biztonsági tényezői között jelentős szerepet tölt be a víz.
A biztonsági szektor bővülésével egyre jelentősebb szerepet kap a környezeti biztonság, ezen belül a
vízbiztonság.
A víz szerepe a XXI. században
A XXI. század legnagyobb kihívását valószínűleg az édesvíz hiánya fogja okozni. Az 1980-as évek
közepétől közel 30 országban már 1000m3/fő alatt van a hozzáférhető vízmennyiség. Ezekben az
országban az éghajlat is hozzájárul a vízhiányhoz, hiszen területük nagy része félsivatagos, sivatagos.
Arra is van példa, hogy az 500m3/fő mennyiséget sem éri el a rendelkezésre álló vízkészlet, azaz
krónikus vízhiányról beszélhetünk. A fejlődő országoknál már 2020-tól számolni kell az ivóvízhiánnyal.
Szakértői előrejelzések alapján 2050 körül regionális, 2080 és 2100 körül pedig már globális szinten is
számíthatunk háborúkra. A casus belli a víz birtoklása lesz. Előrejelzések szerint 2050-re Afrikában
350-600 millió fő élhet vízszűkében. A nemzetbiztonságot garantáló életfontosságú erőforrások, mint
például a víz is, egyre több konfliktust okozhat.
A globális felmelegedés hatásai
A Föld túlnépesedése, az emberek környezetszennyező és vizeket túlterhelő magatartása, a globális
éghajlatváltozás együttesen kiváltó okai az egyre szaporodó vízkonfliktusoknak. Az éghajlatváltozás
okainak kutatása az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott, hiszen globális szinten
érinti az emberiséget. Kutatók szerint még nem jelenthető ki egyértelműen, hogy valóban
éghajlatváltozásnak lehetünk tanúi, mert az elmúlt évtizedek tapasztalatai elhanyagolhatóan
rövidnek minősülnek a földtörténet egészét tekintve. Korábban is voltak hideg-meleg
klímaperiódusok, az egyetlen különbség a korábbi periódusokhoz képest az emberi tevékenység
szerepe. A változások –felmelegedés, szárazság-, olyan természetföldrajzi folyamatokat indított el,
amelyek szerint tényszerűen éghajlatváltozásról beszélhetünk.
Magyarországon jelentős kutatási eredményeket ért el a VAHAHA Projekt, Láng István akadémikus
vezetésével. A végső jelentésben javaslatokat, ajánlásokat tettek, lokális, regionális és országos
szinteken kutatási témákat határoztak meg rövid, közép és hosszú távra. A téma fontosságát jelzi,
hogy Magyarországon is elkészítették a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát a 2008 és 2025 közötti
időszakra. A dokumentumban rögzítik nemzetközi kötelezettségeinket, az Európai Unió
klímapolitikáját és saját stratégiánk küldetését, céljait. Alapelveket és prioritásokat jelölnek ki, az
éghajlatváltozás mérséklésére dolgoztak ki jövőképet, illetve az alkalmazkodási feladatokat is
rögzítették.
Magyarország földrajzi adottságai
Magyarország tényleges földrajzi helyzete szerint Közép Európa déli sávjában fekszik, viszonylagos
földrajzi helyzete alapján pedig a Kárpát-medence központi részében.
Magyarország domborzatát az alacsony tengerszint feletti magasság jellemzi, 600 m fölé csupán egyegy terület emelkedik. Tájhatárokkal nem rendelkezünk, földrajzilag nyitott az országunk. A XX.
században lezajlott változások után a szomszédos országok száma hétre gyarapodott. Mivel
tájegységeink nem választanak el a szomszédos országoktól, hanem összekapcsolnak, így inkább
egymásra vagyunk utalva, ami kooperatív cselekvésre ösztönöz saját és közös biztonságunk
érdekében. Magyarország medencejellege a domborzatot, az éghajlatot és a vízhálózatot is
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jelentősen befolyásolja. A külföldről érkező folyók különböző mennyiségű és minőségű
szennyeződést szállítanak magukkal.
Felszín alatti vízkészleteink
Magyarországon jelentős mennyiségű vízkivételre alkalmas vízadó réteg található. Kiemelkedő
mennyiségnek számít hévíz és ásványvíz készletünk. „A kedvező területi elterjedés azonban nem jár
együtt mindenütt bőséges megújuló készlettel. A hasznosítás szempontjából nem a tárolt, hanem a
megújuló készletek számítanak. A fenntarthatóság elve alapján nem engedhető meg olyan vízkivétel,
amely tartós vízszintsüllyedéssel jár együtt, azaz a tárolt készlet rovására történik. A természetes
megújuló készletek forrása a csapadékból vagy felszíni vizekből beszivárgó vízmennyiség.”1 A
beszivárgó vízmennyiség természetesen a csapadék és éghajlat függvényében változhat. A felszín
alatti vizek bősége kedvez Magyarország ökoszisztémájának, ezért elengedhetetlen, hogy óvjuk
ezeket a készleteinket.
Az ország hasznosítható felszín alatti vízkészlete, mely nagyban függ az adott időszak csapadék- és
párolgási viszonyaitól, 2410 millió m3/év. A parti szűrésű készleteket kiemelten kezeljük, részletes
feltárásukkal tovább növelhető a vízbázisok kapacitása, az éves termelés így 310 millió m3/évről akár
550 millió m3/évre is emelhető.
Hazánk mezőgazdasága
Egy ország mezőgazdasági berendezkedését az uralkodó éghajlat alapvetően megszabja. A
mezőgazdaság alapvető feladata a lakosság élelmiszer szükségleteinek kielégítése.
A termőföldek művelésének intenzifikálása, a műtrágyák fokozott használata az un. nem pontszerű
szennyeződések révén növelheti vizeink szennyezettségét. Mezőgazdasági területeink harmadát
árvizek fenyegetik, amelyek még több kemikáliát mosnak be felszíni vizeinkbe. A mezőgazdaság
vízfelhasználása az ország teljes vízigényéhez viszonyítva jelentős. Ez az országos vízmérlegben
évente 670-1100 millió m3, ami a teljes vízfelhasználás 12-15%-a. Az öntözés célja az esetleges
aszálykárok megakadályozása. Az öntözés kétharmadát a főművekkel biztosítják, jelenleg körülbelül
100.000ha az öntözésre berendezett terület.
Hasznosítható lehetne a csapadék víz, a belvíz, az árvíz idején betározott vizek, újabb tározók és
átvezetések létrehozása is ajánlott lenne, amelyeket az Alföld vízhiányos területei igényelnének. A
vízkészletek megfelelő felhasználása és az igények összehangolása lenne a legfontosabb feladat,
figyelembe véve az éghajlatváltozás okozta változó tényezőket, mert az öntözés igénye nő, az
öntözésre fordítható vízkészlet mennyisége pedig csökken. Nemzeti Vízstratégiánk egy országos
lefedettséggel rendelkező – Nemzeti Öntözési Ügynökség – intézményrendszer létrehozását említi,
mely hatékonyan kezelhetné az aszály és öntözés kérdéskörét, és rendezhetné a vízszolgáltatások
költségterheit. Így valós víztakarékos vízgazdálkodás hozható létre a mezőgazdasági szektorban.
Mindez természetesen nem csak stratégiailag, hanem ökológiailag és gazdaságilag is jelentős hazánk
számára.
Összegzés
A XXI. század környezeti kihívásai Magyarországot is fenyegetik, ezért minden lehetséges megelőző
intézkedést végre kell hajtani, nem válhatunk a környezeti hatások kiszolgáltatottjává. Integrált
vízgazdálkodásunkat határainkon belül és a szomszédos országainkkal együtt kell megvalósítanunk.

1

Somlyódy László: Magyarország vízgazdálkodása:helyzetkép és stratégiai feladatok, Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, 2011 Forrás: http://mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf[2014. március 16.]
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Kétoldalú határvízi szerződéseink aktualitása vitatható, a legfrissebb Romániával kötött szerződésünk
is 2004-re datálódik. Egy ország stratégiai dokumentumait, biztonságára kihatással bíró szerződéseit
javallott tíz évente felülvizsgálni. Az a feltevés, miszerint a víz korlátozhatja jelenkorunk fejlődését,
egyre meghatározóbb. A készletek, igények, és szennyezések törvényi úton történő szabályozása
nélkülözhetetlen. A társadalom víztakarékosságára vonatkozó motivációja egyéb eszközökkel is
elősegíthető (okos díjszabás és adók). Az éghajlatváltozás globális kihívást jelent, melyre globális
válasz adható, melyeket igazítani kell a lokális szintekhez. Nemzetközi együttműködés nélkül ugyanis
elképzelhetetlen a vízkérdés megoldása, de természetesen hazai szinten is nélkülözhetetlen a
jövőbeni kihívásokra való felkészülés, stratégiai tervezés.
Magyarország meglévő vízstratégiája példaértékű régiónkban, és gyakorlati végrehajtása is
nélkülözhetetlen. A vízellátás szektoron belüli integrációját, azaz a csatornázást, szennyvízkezelést,
árvízvédelmet, vízminőség-szabályzást, és vízgazdálkodást a többi szektorral együtt kell kezelni, és
ehhez a megfelelő politikai döntéshozatal is elengedhetetlen. Az éghajlatváltozás nagymértékben
befolyásolja az országok vízkészleteinek mennyiségét. Az átlaghőmérséklet nő, a párolgás egyre
jelentősebb, csökken, illetve kiszámíthatatlanul változik a csapadékmennyiség, és a beszivárgás, de
evvel szemben nő a vízigény, csökken a terméshozam. Emiatt a társadalmon belül feszültségek
alakulhatnak ki, amelyekből országok közötti, felvízi és alvízi konfliktusok is eszkalálódhatnak. Szinte
az egész világon nő a vízstressz, a Föld népességnövekedése rohamos méreteket ölt, globális
vízválság alakulhat ki. A már meglévő, bizonyos országokban használt víztakarékos módszerek
(mikroöntözés, igénygazdálkodás, többszöri vízhasznosítás, szennyvizek szétválasztása) elterjedését
ösztönözni kell, a virtuális vízkereskedelmet2 pedig szabályok közé kell szorítani.
Az időjárás okozta szélsőséges viszonyok, árvizek, belvizek egyre gyakoribbak lesznek, ezért ezeket a
problémákat kezelni kell. Az Európai Bizottság 2014. februárban hagyta jóvá azt a 91 millió eurós
beruházást (Duna-projekt), amelyből a Duna magyarországi szakaszán új gátakat lehet építeni, illetve
a meglévőket korszerűsíteni. Dr. Koncsos László, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi
Egyetem Vízi Közmű és Környezetvédelmi Tanszékének vezetője úgy véli, hogy a Tisza mentén
tervezett és megépülésre kerülő tározók példáját a Duna esetében nem lehet követni, hiszen annak
vízhozama jóval nagyobb, mint a Tiszáé. A Duna esetében gátakkal lehetne szabályozni az
árhullámokat. Németországban és Ausztriában a dunai gátak alkalmazása mellett az ártereket is
helyreállítják. A WWF számításai alapján az érintett országokban a Duna mentén mintegy 800 ezer
hektárnyi árteret lehetne „visszaadni” a folyónak. Védőgátak építése, vagy a keletkezett károk
helyreállítása jóval költségesebb, és rendszeres, visszatérő anyagi ráfordítást igényel.
Magyarországon az utóbbi évek nagy árvizeit követően jeles gondolat volt a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése, melynek fő célja az árvízvédelem újratervezése, megfelelő szintű működtetése
összehangolva a természeti rendszerek megőrzésével. A természetnek vissza kell adni azt, amit
elvettünk. A hatékony árvízi védekezést a mentett árterek reaktiválásával és a hullámtér
rendezésével lehet elérni. A korábbi árterületeken olyan tározókat kell építeni, amelyeket árvíz
idején feltölthetnek, és evvel mentesítik a már meglévő árvízvédelmi töltéseket. A folyó így képes
lesz
levezetni
egy-egy nagyobb árhullámot is. A terv alapján több árapasztó tározót hoztak létre. A töltések
koronáját már nem lehet tovább emelni. Az új árvízvédelmi tározók megépítése esetén ezért
2

Dr. Somlyódy László: Késésben vagyunk – Globális vízhelyzet In: Fenntartható Fejlődés Plusz 2014HVG
Kiadványok lapcsalád tagja, 8. oldal - Virtuális víznek nevezzük az egységnyi terméktömeg előállításához
felhasznált vízmennyiséget. A világon jelentős méreteket ölt a mezőgazdasági és ipari termékek exportja,
importja, így a termékek által szállított „látszólagos” víz mennyisége is jelentős.
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bizonyos területeket ki kell vonni az intenzív gazdálkodásból. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
fokozza az árvízi biztonságot, javítja a helyi lakosság életkörülményét, és a környezet ökológiai
egyensúlyát is helyre tudja állítani a tájidegen növények lecserélésével, és igénygazdálkodás
létesítésével.
A vízkérdés fontosságát kihangsúlyozva került megrendezésre hazánkban 2013. októberében a
Budapesti Víz Világtalálkozó, melyet Magyarország az ENSZ szervezeteivel és a Víz Világ Tanáccsal
együttműködve szervezett meg. A cél az volt, hogy a vízzel és szanitációval kapcsolatban ajánlást
fogalmazzanak meg az ENSZ Közgyűlés számára. Ez a téma így önálló pontként kerülhetne be a
Fenntartható Fejlesztési Célok közé. A nemzetközi találkozón tiszteletüket tették a környezetvédelem
és vízügy prominens tagjai. Dr. Zlinszky János, a Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi
Központ Fenntartható Fejlődés Akadémiájának igazgatója szerint a világon először Budapesten tudták
megfogalmazni azokat a globális fejlesztési célokat, amelyek konkrétan a vízre vonatkoznak. Dr.
Fekete Balázs, New York Városi Egyetemének professzora úgy véli, hogy az országok közti adatcserét
kellene magasabb szintre emelni, fejleszteni, hiszen ez alapvető feltétel a fenntartható célok
megvalósításához. Sokkal több pénzt költ az emberiség a károk rendezésére, mint a problémák
megelőzésére. Ursula Schaefer-Preuss, a Víz Világhálózatának elnöke szerint a Duna menti
országokban nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a vízzel kapcsolatos oktatásra és tudatosítani kell az
emberekben a víz megóvásának fontosságát. A felvízi országok nem szennyezhetik a folyókat
következmények nélkül. A víz biztosítja a megfelelő élelmiszer-biztonságot, az öntözést, és az
energiatermelést is. Életünk minden területén kiszolgáltatottá válunk, ha nem védjük meg
vízkészleteinket. A cél elérése csak össztársadalmi szinten valósítható meg, így a mindenkori
kormányzatok felelőssége a lakosság, és az összes szektor bevonása, motiválása. A négynapos
nemzetközi rendezvény a Budapesti Nyilatkozat elfogadásával került lezárásra. Kőrösi Csaba
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ képviselő véleménye szerint a Budapesti Víz
Világtalálkozó jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlegi helyzeten javíthassunk, hiszen a
rendezvényen részt vettek a kormányok megbízottjai, a nemzetközi szervezetek vezetői, az üzleti élet
és a tudományos világ képviselői, a befektetési- és fejlesztési bankok meghatalmazottjai, és a civil
szervezetek is. Közösen határoztak arról, hogy a fejlődés feltétele a víz, és megóvása közös érdek,
fejleszteni, változtatni, felkészülni mielőbb szükséges.
Magyarországon a jól kidolgozott stratégiai tervek megfelelő gyakorlati megvalósítást igényelnek.
Ehhez megfelelő politikai döntésekre, gazdasági szektoronként célirányos stratégiákra, a vízügyi
szektor megbecsülésére és nem leépítésére van szükség. Intézményrendszereink, monitoring
rendszereink, a szomszédos országokkal való kommunikáció, a koordináció, és a társadalmi
párbeszéd fejlesztése elengedhetetlen. Hiszem, hogy a jövő generációk tudatosabb oktatása fontos
és nagyon jó megoldást jelenthet globális szinten a vízkonfliktusok megelőzésére. Hazánk
vízkészleteit pedig nem csak létfenntartási, hanem biztonságpolitikai okok miatt is meg kell óvnunk,
vízkészletünk még rendkívül hasznos eszköz lehet egy vízhiányos világban. A víz nem lehetőség,
hanem szükséglet.
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