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Bevezetés  
 
Az Országos Vízgyőjtıgazdálkodási Tervben foglaltaknak meg kell felelnie a releváns 
nemzetközi (ENSZ egyezmények), Európai Uniós (pl. az EU Adaptációs Zöld és Fehér 
Könyve) és hazai elfogadott dokumentumoknak (pl. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia). 
Ezen dokumentumokat nemzetközi (pl. IPCC negyedik jelentése) és EU-s progamok (pl. 
PRUDENCE, PESETA, ADAM, CLAVIER), hazai kutatási eredmények (VAHAVA, az 
OMSZ, az MTA és a releváns egyetemek) figyelembevételével alakították ki. 
 
Az alábbiakban az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kutatási eredmények legfontosabb 
állításait foglaljuk össze. 
 
Az éghajlat változása az egész világon, így Európában is éreztetni fogja hatását. Az eddig 
ismert, és a legszélesebb körben elfogadott becslések szerint a globális hımérséklet további 
növekedésére kell számítani, a tengerek szintje emelkedhet és a korábbi idıszakokhoz képest 
várhatóan gyakrabban fordulhatnak elı fokozott intenzitású, szélsıséges idıjárási jelenségek 
(pl. viharok, ún. nagy csapadékok, aszályok áradások, hıhullámok). A klímaváltozás jelentıs 
befolyást gyakorol a társadalom és a gazdaság egészére, különösen a sérülékeny rétegekre 
(idısek, rokkantak, alacsony jövedelmőek). Ezért a várható változásokat komolyan kell venni 
és fel kell készülni az együttélésre az éghajlatváltozással. A felkészülés egyik legfontosabb 
eleme a vizeinkkel történı gazdálkodás.  
 
Az IPCC negyedik jelentése a következıen foglalja össze az európai területeken 
bekövetkezhetı hatásokat: 
Az éghajlatváltozás várhatóan fokozza a regionális különbségeket Európa természetes 
erıforrásait és javait tekintve. A negatív hatások magukba foglalják a hirtelen árhullámok 
megnövekedett kockázatát, a tengerpartok gyakoribb elöntését és fokozott erózióját (a 
szélviharok és a tengerszint emelkedése miatt). Az élı szervezetek és ökoszisztémák nagy 
többsége nehezen fog alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. A hegyvidéki területeknek a 
gleccserek visszahúzódásával, a hótakaró csökkenésével egyre kisebb téli idegenforgalommal 
és fajok kihalásával kell szembenéznie (bizonyos területeken egészen 60 %-os mértékig, 
2080-ra a magas kibocsátási forgatókönyvek esetén). 
 
Közép- és Kelet-Európában várható a nyári csapadékmennyiség csökkenése, ami növekvı 
vízgondokat okoz. A hıhullámok egészségügyi kockázatot is jelentenek. Valószínőleg romlik 
mind az erdık, mind a kultúrnövények termıképessége.   
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Lehetséges változások Európa területén 
 
A téli idıszakban Európa északi részén várható nagyobb mértékő csapadék növekedés (a 
szinte egész Európára jellemzı növekedési tendencia mellett). Ugyanakkor a nyár folyamán 
jelentıs csapadék csökkenés várható Európa középsı és déli részein. Az eredmények arra is 
utalnak, hogy a nyár folyamán a csapadék intenzitása többnyire növekvı tendenciát mutat 
(azaz a kevesebb csapadék nagyobb intenzitással hullik le).  
 
Az általános, Közép- és Dél-Európára vonatkozó csapadék csökkenési tendencia, majdnem 
minden modellváltozatban megjelenik (tehát a nyári csapadék csökkenés tényében „nincsen 
vita” a modellek között, de annál inkább annak mértékében).  
 
Az Európai Bizottság 2009. április 1-jén elfogadta a témával foglalkozó Fehér Könyvet 
(White Paper - Adapting to climate change: Towards a European framework for action), ami 
körvonalazza azoknak az adaptációs intézkedéseknek és politikáknak a keretét, melyek 
csökkenthetik az Európai Uniónak a klímaváltozás hatásaival kapcsolatos sebezhetıségét. A 
„Fehér könyvet” megelızte 2007-ben a hasonló célzatú „Zöld könyv – Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz Európában – az uniós fellépés lehetıségei”. 
 
Az EU Bizottság által elkészített Fehér Könyv szerint az éghajlatváltozás hatásainak 
súlyossága régiónként más és más. Európa legsebezhetıbb régiói Dél-Európa, a Földközi-
tenger medencéje, a legkülsı régiók és az Északi-sarkvidék. Ezenkívül a hegyvidékek, 
különösen az Alpok, a szigetek, a part menti és városi területek és a sőrőn lakott folyó menti 
síkságok néznek szembe kihívásokkal. Európán kívül a fejlıdı országok (így a kis 
szigetállamok) sebezhetısége nagy. 
 
Az éghajlatváltozás számos ágazatra gyakorol hatást. A víz mennyisége és minısége az élet 
szinte minden területén lényeges. A mezıgazdaságot területén a klímaváltozás hat a 
terméshozamra, az állattartásra és a termelési helyszínek megválasztására. A vízi erıforrások 
minıségét és elérhetıségét a klímaváltozás alapvetıen befolyásolja, és ez számos víz-intenzív 
ágazatra kihat, köztük az élelmiszer-elıállításra is. A szélsıséges idıjárási jelenségek 
nagyobb valószínősége és súlyossága jelentısen növeli a terméskiesés veszélyét. Az éghajlat 
változása a talajok szervesanyag-tartalmának lebontásával, vagyis termékenységének 
csökkenésével is jár. Várható az erdık egészségi állapotának és megújulási képességének 
romlása, valamint egyes fafajok elterjedésének megváltozása is. A mezıgazdasági 
földterületek több mint 80 %-ának vízigényét a természetes csapadék biztosítja, de az 
élelmiszernövények termesztéséhez az öntözésre használható vízkészlet is elengedhetetlen. A 
vízszegénység Európa számos területén már most is gondot jelent, és a helyzet az 
éghajlatváltozás hatására várhatóan tovább romlik. A vízhiányos területek aránya a jelenlegi 
19 %-ról 2070-re 35 %-ra nıhet. Ez a népesség elvándorlását is okozhatja.  
 
A fıanyaghoz, azaz magához a Fehérkönyvhöz számos kísérı dokumentum és tanulmány 
tartozik, amelyek nagy részben a Zöld könyv háttér dokumentumai is voltak. 

Ilyen dokumentumok pl. EU Bizottsági dokumentumok (Commission Staff Working Document, 
COM (2007) SEC (2007), vagy ilyen például a Mezıgazdaság Fıigazgatóság által gondozott 
dokumentum (Adaption to Climate Change in the Agriculure Sector, DG AGR dec. 2007, AGR-
2006-64-05) amelyben a várható éghajlatváltozás mezıgazdasági hatásairól, következményeirıl 
találhatók elemzések. 
Az „(Commission Staff Working Document, COM (2007) SEC (2007)” dokumentum  
Mezıgazdaság fejeztében három modell számítás eredményeként bemutatott térképek a régiónkra 
ellentétes elıjelő változásokat tartalmaz. Az egyik jelentıs termés csökkenéssel, a másik kettı 
enyhez termés eredmény emelkedéssel számol. 
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Az „Adaption to Climate Change in the Agriculture Sector” fejezetében illetve  „Adapting to  
risks and oppurtinities  fejezet  6.8.6 alfejezetében a régiónkra terméscsökkenés, az állatállomány 
hıségstresszének a növekedését várják. Arról írnak, hogy a legnagyobb kockázata 
csapadékcsökkenés lesz és az ebbıl adódó termés és állatállomány  
A Fehér könyv kísérı dokumentuma a  SEC (2009) XXX ANNEX TO THE COMMISSION 
STAFF WORKING DOCUMENT „Adapting to climate change:the challenge for European 
agriculture and rural areas” a „ PESETA” projekt eredményeit felhasználva a dokumentum az 
éghajlatváltozás a terméseredmények várható területi hatásait bemutató térképeket közöl. 

 
Az EU Bizottság honlapján a „Agriculture and climate change” cím alatti ábrából világosan 
leolvasható, hogy a régiónkra árvizeket okozó többlet csapadék várható a téli félévre, 
ugyanakkor nyári csapadék csökkenés, az aszály kockázatok növekedése, talajerózió kockázat 
növekedés, illetve a –hımérséklet emelkedésbıl adódó- tenyészidıszak növekedése, és –
meglepı módon!- a terméseredmények növekedése várható. 
 
A PESETA projekt eredményeit megvizsgálva mind a 2030-ra mind a 2080-ra projektált 
változatok a Kárpát-medence régióját olyan területnek mutatja be ahol jelentıs akár 15-20 %-
os terméseredmény növekedéssel is számolhatunk annak ellenére, hogy szilárdnak tőnnek 
azok az elemzések is, hogy a régióban nyáron kevesebb csapadék lesz, extrémebb hıségre 
számíthatunk és így az aszályok gyakorisága és azok intenzitása is növekedhet. 
 
A PESETA végleges legfrissebb eredményeit (2009. november) a következı térképeken 
mutatjuk különbözı globális hımérséklet emelkedés mellett. 
 

 
1. Ábra: Terméseredmény változásának becslése kettı A2-es modell eredmény alapján 

(2007) 

      
 

 
A modell futtatások eredményei azt mutatják, hogy Európában a legvalószínőbb változás 
szerint, amely a 2,5 C fokos globális évi középhımérséklet emelkedést jelent 2-3, északon 
akár 4 C fokos évi középhımérséklet emelkedés várható. Extrém esetben 5,4 C fokot 
meghaladó globális emelkedés mellett akár 7-8 fokkal is emelkedhet az évi közép-
hımérséklet térségünkben és Dél Európában, ami egy meleg mediterrán, szubtrópusi 
hımérsékleteknek felelhetne meg és gyakorlatilag elbúcsúzhatnánk a hóeséstıl. 
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A lehulló csapadékban Észak Európában jelentıs emelkedés, Dél Európában jelentıs 
csökkenés tapasztalható már a 2,5 illetve 3,9 C fokos globális hımérséklet emelkedés esetén 
is, de az extrémebb változások esetén azaz  5,4 C fokot meghaladó globális emelkedés mellett 
akár 20 – 40 %-kal is csökkenhet a csapadék. Ha a csapadékmennyisége nem változik akkor 
is a hımérséklet emelkedés, és nagyobb potenciális evaptranspirációval számolva, de 
különösen az extrém estben intenzívebb és gyakoribb aszályokra kell számítanunk, délen 
teljesen átalakulhat a terület vízháztartása.  
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2. Ábra Az éves középhımérséklet változásának területi megoszlása 
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3. Ábra: Az évi csapadékösszegek változásának területi megoszlása (mm) 
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Magyarországra vonatkozó eredmények 
 
A PRUDENCE projekt outputjait felhasználó munkának egyik fontos eredménye, hogy 
kísérletet tett arra, hogy az európai országok tekintetében összegzett hımérséklet- illetve 
csapadék-változási adatokat tegyen közzé az összes modellfuttatás (50 km-es horizontális 
felbontás) eredményének kiértékelése alapján. Ily módon lehetıség nyílik az összes regionális 
elırejelzés. Az OMSZ és az ELTE Meteorológiai tanszék által végzett adaptáció a 
Magyarországra vonatkozó eredmények összegzését tette lehetıvé, a modellek átlagos 
viselkedése, illetve az eredmények szórása (változékonysága) alapján.  
 
• Magyarországon a globális átlagnál nagyobb mértékő melegedés várható. 1 fokos globális 

felmelegedést kísérı ennek a mértéke erısen változó, de legerısebb a nyár folyamán, és 
leggyengébb tavasszal. Az éves 1,4°C-os hımérséklet emelkedésnél nagyobb mértékő 
változásra számíthatunk nyáron és ısszel (1,7 illetve 1,5°C), míg télen és tavasszal 
valamivel kisebb mértékőre (1,3 illetve 1,1°C). A hımérséklet értékek szórása viszonylag 
kicsi, habár vannak olyan modellek, amelyek az átlagos (1 fokos) globális emelkedésnél 
kisebb értékeket szimulálnak (azaz ez egy lehetséges, de kis valószínőségő forgatókönyv).  

 
• Az 1 fokos globális felmelegedést kísérı magyarországi csapadékmennyiség éves összege 

gyakorlatilag változatlan (ugyanolyan valószínőséggel lehet némi növekmény, illetve 
csökkenés). Ugyanakkor a csapadék mennyiségének idıbeli eloszlása nagy különbségeket 
mutat. Nyáron érdemi csökkenés, míg télen hasonló mértékő növekedés figyelhetı meg. 
Az átmeneti évszakokban a különbözı modellek által adott becslések nem ennyire 
egyértelmőek – némelyeknél csökkenést, másoknál növekedést kapunk Magyarország 
térségére. Gyakorlatilag az összes modellfuttatás megerısíti a csapadék éves menetében 
várható változást, azonban annak mértékében már jelentıs különbségek mutatkoznak (ami 
elsısorban a korábban már említett változatlan téli csapadékmennyiségő terület pontos 
behatárolásától, illetve a nyári csapadékcsökkenés mértékétıl függ). 

 
Az A2, illetve a B2 szcenárió esetén várható klímaváltozás mértéke térképes formában 
 
Az átlaghımérséklet, valamint a csapadékösszegre vonatkozóan kerül bemutatásra a 
rendelkezésre álló regionális klímamodell-futtatások alapján a 2071-2100 közötti idıszakra 
átlagosan várható évszakos változásokra tekintettel A PRUDENCE projekt keretében 
elkészült 16 modellfuttatás került feldolgozásra az A2 szcenárió esetén, míg a B2 szcenárió 
esetén csak 6 modellfuttatás állt rendelkezésre. A változások az 1961-1990 közötti idıszak 
modell-outputjaihoz viszonyított eltéréseket mutatják. 

Az A2 forgatókönyvcsalád egy meglehetısen heterogén világot ír le. Az alap megközelítés az önállóság 
és a helyi identitások megırzése. A népesedési mintázatok nagyon lassan konvergálnak, ami 
folyamatosan növekvı népességet eredményez. A gazdasági fejlıdés elsısorban régió-orientált. Az egy 
fıre jutó gazdasági növekedés és technológiai változás térben változatosabb és lassúbb, mint a többi 
forgatókönyvnél 
A B2  forgatókönyvcsalád olyan világot ír le, ahol a hangsúly a gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság helyi megoldásain van. Ebben a világban a globális népesség folyamatosan nı az A2-
nél kisebb mértékben, a gazdasági fejlıdés szintje közepes, és a technológiai változás kevésbé gyors és 
sokfélébb, mint a B1 és A1 cselekményben. Miközben a forgatókönyv szintén a környezetvédelem és 
társadalmi igazságosság felé orientálódik, a helyi és regionális szintekre összpontosít. 
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4. Ábra: Évszakos hımérsékletváltozás (°C) a Kárpát-medence térségére 16 európai 
regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071-

2100 idıszakra, A2 szcenárió esetére. 

 5. Ábra: Évszakos hımérsékletváltozás (°C) a Kárpát-medence térségére 6 európai 
regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071-2100 

idıszakra, B2 szcenárió esetére 
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6. Ábra: Évszakos csapadékváltozás (%) a Kárpát-medence térségére 16 európai 
regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071-

2100 idıszakra, A2 szcenárió esetére. 

 
7. Ábra: Évszakos csapadékváltozás (%) a Kárpát-medence térségére 16 európai 
regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modell eredményei alapján a 2071-

2100 idıszakra, B2 szcenárió esetére. 
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A térképek alapján meghatározott átlagos változások mértéke táblázatos formában 
 

1. táblázat: A 2071-2100-ra várható hımérséklet- és csapadékváltozás értékei 
Magyarországra  

(az A2 szcenárió esetén 16 modell-futtatás eredményeit vettük figyelembe,  
míg a B2 szcenárió esetén csak 6 modell-futtatás eredményei álltak rendelkezésre) 

 
  Tavasz 

(MÁM) 
Nyár (JJA) İsz (SON) Tél (DJF) 

Átlaghımérséklet A2 2,9-3,2 °C 4,5-5,1 °C 4,1-4,3 °C 3,7-4,3 °C 
 B2 2,4-2,7 °C 3,7-4,2 °C 3,2-3,4 °C 2,9-3,2 °C 
Maximumhımérséklet A2 2,8-3,3 °C 4,9-5,3 °C 4,3-4,6 °C 3,7-4,2 °C 
 B2 2,4-2,6 °C 4,0-4,4 °C 3,3-3,5 °C 2,6-3,0 °C 
Minimumhımérséklet A2 3,0-3,2 °C 4,2-4,8 °C 4,0-4,2 °C 3,8-4,6 °C 
 B2 2,3-2,7 °C 3,5-4,0 °C 3,0-3,2 °C 2,8-3,5 °C 
Csapadékmennyiség A2 0 - (+10) % (-24) - (-33) 

% 
(-3) - (-10) 

% 
(+23) - (+37) 

% 
 B2 (+3) – (+12) 

% 
(-10) - (-20) 

% 
(-5) - 0 % (+20) - (+27) 

% 
 
2. táblázat: A 2071-2100-ra várható hımérséklet- és csapadékváltozás országos átlagértékei  

(az A2 szcenárió esetén 16 modell-futtatás eredményeit vettük figyelembe,  
míg a B2 szcenárió esetén csak 6 modell-futtatás eredményei álltak rendelkezésre)  

 
  Tavasz 

(MÁM) 
Nyár (JJA) İsz (SON) Tél (DJF) 

Átlaghımérséklet A2 3,1 °C 4,8 °C 4,2 °C 4,0 °C 
 B2 2,5 °C 4,0 °C 3,3 °C 3,0 °C 
Maximumhımérséklet A2 3,1 °C 5,1 °C 4,4 °C 4,0 °C 
 B2 2,5 °C 4,2 °C 3,4 °C 2,9 °C 
Minimumhımérséklet A2 3,1 °C 4,5 °C 4,1 °C 4,1 °C 
 B2 2,4 °C 3,8 °C 3,1 °C 3,0 °C 
Csapadékmennyiség A2 +5 % -32 % -7 % +32 % 
 B2 +8 % -15% -3 % +24% 
 
Lehetséges jövı a CLAVIER eredményei (regionális klíma modellezés Közép-Európa 
térségére) szerint: 

– Egységes hımérséklet-emelkedés az egész országban, minden évszakban (csak néhány 
az átlagosnál hidegebb év) 

– A csapadék éves összege nem változik, de az éven belüli eloszlás átrendezıdik – 
lesznek az átlagosnál nedvesebb/szárazabb évek/évszakok 

– A csapadékváltozások változékonysága jóval nagyobb mértékő, mint a hımérsékleti 
eredményeké 

– Területi átrendezıdés nem várható 
 
Lehetséges jövı a PESETA legfrissebb eredményei (2009 november) alapján 
A modell futtatások eredményei azt mutatják, hogy a legvalószínőbb változás szerint 
Magyarországon is 2-3 C fokos évi középhımérséklet emelkedés várható. Extrém esetben 
nálunk is (mint Európa egézén) 5,4 C fokot meghaladó globális emelkedés mellett 7-8 fokkal 
is emelkedhet az évi középhımérséklet.  
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A lehulló csapadékban nem történik akkora a változás az eredmények szerint 2,5, illetve 3,9 C 
fokos globális hımérséklet emelkedés esetén, mint a hımérsékletekben hiszen a stagnálás 
mellett egy kissé inkább emelkedés mutatkozik, de az extrémebb változások esetén azaz  5,4 
C fokot meghaladó globális emelkedés mellett akár 20 - 40%-kalis csökkenhet a csapadék. Ha 
a csapadékmennyisége nem változik akkor is a  hımérséklet emelkedés a nagyobb potenciális 
evaptranspirációval számolva, de különösen az extrém estben intenzívebb és gyakoribb 
aszályokra kell számítanunk  
 
A vízjárásra vonatkozó becslések 

A fenti eredmények alapján és felhasználva a hazai kutatási eredményeket Nováky Béla 
összegzéseit használjuk a valószínő jövı jellemzésére. 

Az éghajlat ariditásának erısödése, a hımérséklet és a párolgás növekedése, az évi csapadék 
csökkenése következtében várhatóan kisebb lesz az évi lefolyás. Nı az idıszakos vízfolyások 
száma, kisebb tavaink felülete zsugorodik, egyesek el is tőnhetnek – sokfelé átrajzolódik a 
vízrajzi arculat. A csapadék éven belüli átrendezıdését a lefolyás is követi: a téli hónapokban 
nı, a nyáriakban csökken. Télen nı az esı eredető árhullámok gyakorisága, az olvadásos 
árhullámok korábban jelentkeznek. A téli jégjelenségek gyakorisága csökken, idıtartamuk 
rövidül. A nyári hónapokban a kisvizek idıtartama hosszabbodik, a tavakban az alacsony 
vízállások gyakorisága nı, idıtartama hosszabbodik. Egyes folyók (Duna, Dráva) kisvízi 
idıszakai az ıszi – késı ıszi hónapoktól korábbra tolódik. A nagycsapadékok várható 
változásai következtében nı a heves árhullámok gyakorisága és intenzitása. Az éghajlat 
ariditásának erısödése miatt gyakoribb, hosszabb ideig tartó, súlyosabb nedvességhiány 
várható a talajban. A felszíni vizek beszivárgásból származó utánpótlása csökken, kivéve 
azokat a dunántúli térségeket, ahol a téli csapadék számottevıen nı. Az utánpótlás 
csökkenése miatt várható a talajvízszint süllyedése, évszakos ingadozásuk nagyobb lesz. A 
vizek fogyása és a vízcsere lassulása a vízhımérséklet emelkedésével párosulva 
kedvezıtlenül hat a vizek minıségére, csökkenti a vizek öntisztuló képességét, és növelheti a 
víz vagy a vízi élıvilág által közvetített fertızések kockázatát. A vízminıség várható romlása 
megnehezíti az EU VKI szerint elıírt ökológiai jó állapot elérését. A természetes 
vízellátottság és a vízminıség romlása az ökoszisztémákra hátrányos, és különösen a vízi, 
vizes és amfibikus élıhelyek fennmaradását, biodiverzitását veszélyeztetik.  

Összegzésül 

A hazai kutatások (Országos Meteorológiai Szolgálat, MTA, a kutatásokat végzı egyetemek) 
és az azon alapuló nemzeti stratégiák (NÉS, Fenntartható Fejlıdési Stratégiai a készülı 
Aszálystratégiai) egybehangzó állítása szerint az enyhébb csapadékosabb telek, és a 
hımérséklete emelkedésbıl adódó tenyészidıszak hosszabbodás, nem ellensúlyozza a súlyos 
következményekkel járó hosszú csapadékszegény forró nyarakat, azaz a változások nem 
terméseredmény növekedést, hanem annak az ellenkezıjét okozhatják (kellı felkészülés, 
komoly agrár infrastruktúra fejlesztés, esetleges szerkezet váltás nélkül).  
 
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia  
 
Az éghajlatváltozás fokozódó hatásai eltérı mértékben ugyan, de az ország egész területét, a 
társadalom szinte valamennyi rétegét érintik, illetve érinteni fogják. A NÉS a következı 
szakterületekre gyakorolt hatásokat foglalja össze:  

• természetvédelem;  
• emberi környezet, humán egészségügy; 
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• vízgazdálkodás; 
• mezıgazdaság: növénytermesztés, állattenyésztés, erdık; 
• területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés és épített 

környezet. 
Az éghajlatváltozás hatására módosulhat egyrészt az országban rendelkezésre álló 
vízmennyiség, másrészt annak minısége is. A víz mennyiségét tekintve a hosszan tartó 
aszályos idıszakok, valamint az árvizek, belvizek okozhatnak nehézséget.  
 
A vízminıséget illetıen a kisebb vízmennyiség miatt a vizek öntisztuló képessége 
csökkenhet. Ilyen módon egyes szennyezések lebomlása lassabb lesz, ami a vízminıséget 
befolyásolja. A vízminıségre a hirtelen lezúduló esızések is veszélyt jelenthetnek. A 
nagymértékő csapadék megnöveli a szennyvíz- és csatornarendszerek terhelését, amelyek 
akár túlfolyásokhoz, szélsıséges esetekben szennyezések kialakulásához, haváriához 
vezethet.  
 
Az édesvízkészlet a következı évtizedekben a világon és Európában is különleges stratégiai 
szerepet nyer. Ebben a vonatkozásban a felszín alatti vízkészletek szerepe különösen fontos. 
Az éghajlat szárazabbá és melegebbé válásával azonban fıként egyre gyakoribb aszályokra 
lehet számítani, különösen az alföldi területeken. Az Európai Unióban az aszály által érintett 
területek és emberek száma 20%-kal emelkedett 1976 és 2006 között. Magyarországon az 
egyik legnagyobb kiterjedéső aszály 2003-ban, illetve 2007-ben következett be. A vízhiány, 
illetve az aszály nem csak vízgazdálkodási probléma. Közvetlen hatással vannak az 
emberekre, a természetes élıvilágra és a vizet felhasználó és attól függı olyan gazdasági 
ágazatokra, mint a mezıgazdaság, a turizmus, az ipar, az energia és a közlekedés. Az aszály 
miatt nı az erdıtüzek kialakulásának veszélye. Annak érdekében, hogy meg lehessen birkózni 
a vízhiánnyal és az aszállyal, elsıként azt kell elérni, hogy a gazdaság és a háztartások 
vízfelhasználása hatékony és takarékos legyen. A víztakarékosság energiatakarékosság is 
egyben, mivel a víz kivétele, szállítása és kezelése jelentıs energiaigénnyel jár.  
 
A belvízvédekezést befolyásolja a területhasználat alakulása, ezért a belvízvédekezés és a 
területhasználat fejlesztését egymással szoros összhangban célszerő végezni. A Nemzeti 
Erdıtelepítési Programhoz csatlakozóan célszerő kijelölni azokat a ma belvízjárta területeket, 
ahol az erdı párolgást növelı, természetes „szivattyúként” jelentkezı hatása segítheti a belvíz 
kérdés rendezését, ugyanakkor a belvizek természetes öntözési célú felhasználása elınyösen 
segíti az erdıtelepítést.  
 
A globális melegedés fokozódásával egyre gyakrabban, egyre többet, egyre több helyen kell 
öntözni. Ugyanakkor az öntözés vízgazdálkodással összefüggı stratégiájának alakításánál 
számolni lehet azzal, hogy részben a növénytermesztési gyakorlat is alkalmazkodik az 
éghajlatváltozáshoz, például szárazságot jobban tőrı haszonnövények vetésével. Gondban 
lehetnek a kisebb, helyi vízforrásokra telepített öntözések is, hiszen a gyakrabban, nagyobb 
mértékben, és tartósabban elapadó kisvízfolyások csökkenthetik a vízellátás biztonságát. 
Ugyanezt idézheti elı, ha nyáron a talajvízszint erıteljesen süllyed. Ilyen körülmények között 
megnövekszik az öntözés számára biztonságot nyújtó víztárolások szerepe. Az 
éghajlatváltozás mindenképpen kikényszeríti a víztakarékos öntözési eljárások, a 
mikroöntözések különbözı módozatainak nagyobb arányú terjedését.  
 
Az éghajlatváltozás a települési és az ipari vízgazdálkodást csak áttételesen, hosszabb távon 
érinti. A szennyvíztisztítás kialakításánál figyelembe kell azonban venni, hogy a tisztított 
szennyvizeket befogadó vízfolyások vízhozamai és a „természetes öntisztuló képessége” 
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általában csökkenhet. Figyelembe kell venni azt is, hogy a biológiai tisztítási eljárások 
elsıdlegesen hımérsékletfüggık, és a hımérséklet növekedése módosíthatja a tisztítási 
eljárások jövıbeli hatásfokát.  
 
Az éghajlat szárazabbá válása, a párolgás növekedése és a folyók lefolyásának csökkenése 
következtében változhat a tavak vízháztartása. A növekvı párolgás miatt számos, különösen 
ma is kismérető tó felülete erısen csökkenhet, alföldi tavaink közül több kiszáradhat. A 
három legnagyobb természetes tó - Balaton, a Velencei-tó, Fertı-tó - vízforgalma lelassulhat, 
a víz kicserélıdésének ideje megnövekedhet. Ezzel együtt nıhet átlagos sótartalmuk, szikes 
jellegük. Valószínőleg feldúsulnak tápanyagban, ami kedvezıtlenül befolyásolja az 
oxigénviszonyokat, így javulhatnak a kórokozó baktériumok túlélési esélyei.  
 
A felszín alatti vizek is fokozottan érzékenyek az éghajlatváltozásra. Különös jelentıséggel 
bír ez a tény, mivel az ivóvízellátás és általában a közmőves vízellátás mintegy 90%-ban 
felszín alatti vizeken alapul. A klímaváltozás elsısorban a felszín alatti vizek áramlásának 
peremfeltételeit jelentı utánpótlást és a felszíni megcsapolást befolyásolja. Mind a talajvizek, 
mind a rétegvizek tekintetében az Alföld térsége és - kisebb mértékben - a Dunántúli-
középhegység karsztvíz-készlete minısül leginkább veszélyeztetettnek. A növekvı párolgás a 
felszín alatti vízkészlet drasztikus csökkenését is okozhatja.  
 
A prognosztizált éghajlatváltozás hatásaként növekvı ár- és belvizekre, gyakoribbá váló 
aszályos idıszakokra lehet számítani. A belvízi védekezés gyakorlatában a vízkormányzás - 
vízvisszatartás - tározás feladatait kiemelten szükséges kezelni.  
 
Az ivóvíz minıségének, mennyiségének védelme, illetve fenntartása érdekében csökkenteni 
szükséges a felszín alatti vízkészletek igénybevételét, az ipari és egyéb vízhasználatot. 
Javítani kell a szennyvíztisztítás hatásfokát, és fel kell készülni az árvizekre és aszályos 
idıszakokra.  
 

A következı két ábrán Magyarország jelenlegi, illetve a 2°C-os átlag hımérséklet emelkedés 
hatására a felszín alatti vízkészletekben bekövetkezı változást és a fogyasztás alakulását 
mutatjuk be felszín alatti vízkészleteit és a vízfogyasztás mértékét jeleníti meg. 

 
8. Ábra: A felszín alatti vízkészletek és fogyasztás jelenleg 
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9. Ábra: A felszín alatti vízkészletek és fogyasztás éghajlatváltozással (2°C emelkedés 
esetén) 

 
 

A NÉS elıírásai szerint a vízgazdálkodásban az alábbi intézkedéseket feltétlen szükséges 
megtenni:  

• Új, víztakarékossági módszereket kell kidolgozni. A takarékosságot hirdetı 
kommunikációs kampányokat kell indítani. A vízhasználat hatékonyságát növelni kell 
részben technológia-váltással, részben pedig ismeretterjesztéssel. 

• A vízvisszatartást elı kell mozdítani, egyrészt a belvízrendszerek mőködésének komplex 
kezelésével (pl. altalajlazítás, elvezetı- és csatornarendszerek felülvizsgálata és esetleges 
felújítása vagy felszámolása), másrészt a vizes élıhelyek megırzésével, helyreállításával. 

• Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program megvalósítása.  

• Az EU Víz Keretirányelv éghajlatváltozással kapcsolatos összefüggéseinek kiemelt 
feladatként történı kezelése, elsısorban az éghajlatváltozás- vízminıség-vízhasznosítás és 
jó ökológiai állapot kapcsolatrendszerben. 

• Az EU Árvíz Irányelvben elıírt árvízi kockázati térképek és kockázatkezelési tervek 
elkészítése. 

• A felszín alatti, karsztra alapozott vízellátás fokozott figyelmet és jelentıs beruházásokat 
valamint képzést igényel a lezúduló nagy esık növekvı száma miatt a biztonságos 
vízellátás érdekében. 

• Az ipari vízhasználat terén szükséges megvizsgálni, hogy mely szektor terén lehetséges a 
vízhőtéses technológiáról áttérni más technológiára, és ahol lehetséges, ott ösztönözni kell 
azt. 

• A csatornarendszereket alkalmassá kell tenni a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló 
csapadék befogadására. 

• Az éghajlatváltozás összetett hidrológiai következményeit fel kell tárni és a tudásalapot 
bıvíteni kell, különös tekintettel a Duna és a Tisza vízrendszereinek nemzetközi 
együttmőködést igénylı területeire. 
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