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Nemcsak az idei nyár, hanem az egész év rendkívüli.. Nemcsak az idei nyár, hanem az egész év rendkívüli.. 
HHőmérőmérsékleti anomáliák  a 2015. januársékleti anomáliák  a 2015. január--július időszakban július időszakban 

(eltérés az 1981(eltérés az 1981--2010. időszak átlagától)2010. időszak átlagától)

Forrás:Forrás:



I. I. 
Társadalmi szükségletek, Társadalmi szükségletek, 

gazdasági igényekgazdasági igények



Az éghajlatváltozás = komplex biztonsági kérdés..Az éghajlatváltozás = komplex biztonsági kérdés..
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Forrás: Pálvölgyi T. 
– Csete M. (2012) 
Gazdálkodás 56:(1)



Integrált Integrált megközelítés: fenntarthatóság és megközelítés: fenntarthatóság és 
természeti természeti erőforrások, alkalmazkodáserőforrások, alkalmazkodás



II. II. 
Éghajlatváltozás, sérülékenység, Éghajlatváltozás, sérülékenység, 

alkalmazkodásalkalmazkodás



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

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

Az éghajlati sérülékenység vizsgálat háttere, céljaAz éghajlati sérülékenység vizsgálat háttere, célja

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

>> Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai RendszerNemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kidolgozása, kidolgozása, 
fenntartásafenntartása

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

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



Azok a térségek a Azok a térségek a 
legsérülékenyebbek, legsérülékenyebbek, 
ahol: ahol: 

>> magas a magas a hőhullám hőhullám 
napoknapok számának számának 

Az éghajlati sérülékenység területi értékelése: városi Az éghajlati sérülékenység területi értékelése: városi 
hőhullámok közegészségügyi kockázataihőhullámok közegészségügyi kockázatai

napoknapok számának számának 
növkedése,növkedése,

>> rossz a rossz a lakosság lakosság 
egészségügyi és egészségügyi és 
szociális helyzeteszociális helyzete, , 
valamint kedvezőtlen valamint kedvezőtlen 
a a korszerkezetekorszerkezete,,

>> rossz a rossz a lakosságlakosság
jövedelmi helyzetejövedelmi helyzete..



Tatabánya polgárainak Tatabánya polgárainak 
közel 25%közel 25%--a a a a 

legsérülékenyebb legsérülékenyebb 
épülettípusokban él, épülettípusokban él, 

vagy dolgozik.vagy dolgozik.

Épületek területi sérülékenységeÉpületek területi sérülékenysége –– TatabányaTatabánya

vagy dolgozik.vagy dolgozik.

Forrás: Horváth, S., Pálvölgyi, T., Csoknyai, T. és Talamon A. Generalized residential building typology for urban climate change 
mitigation and adaptation strategies: The case of Hungary. Energy and Buildings, Volume 62, July 2013,



A magyarországi turisztikai régiók sérülékenységeA magyarországi turisztikai régiók sérülékenysége

Forrás: Csete M.-Pálvölgyi T.- Szendrő G. (2013): Assessment of Climate Change
Vulnerability of Tourism in Hungary, Regional Environmental Change 13(1) pp, 1043-1057



III. Válaszok:III. Válaszok:

NÉSNÉS--2,2,NÉSNÉS--2,2,
települési települési 

klímastratégiákklímastratégiák



A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), a Hazai A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), a Hazai 
Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ) és a Nemzeti Alkalmazkodási Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ) és a Nemzeti Alkalmazkodási 

Stratégia (NAS) egyesített célrendszereStratégia (NAS) egyesített célrendszere



Miért kell Miért kell klímabiztos helyi és ágazati klímabiztos helyi és ágazati tervezéstervezés??
>> HHazánk azánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit 

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

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

>> FFelkészülésben elkészülésben kiemelkedő szerepe van az önkormányzatoknakkiemelkedő szerepe van az önkormányzatoknak. Ki . Ki 
kell alakítani a rugalmasan alkalmazkodó településtervezést és kell alakítani a rugalmasan alkalmazkodó településtervezést és 
településtelepülés--üzemeltetéstüzemeltetést. . 

>> Nincsenek másolható, sablonNincsenek másolható, sablon--megoldásokmegoldások: a településeknek, : a településeknek, 
térségeknek, ágazatoknak saját sérülékenységtérségeknek, ágazatoknak saját sérülékenység--vizsgálatot, önálló vizsgálatot, önálló 
stratégiát és kockázatkezelési lépésstratégiát és kockázatkezelési lépés--sorozatot kell kidolgozniuksorozatot kell kidolgozniuk..



Miből áll egy települési klímastratégia?Miből áll egy települési klímastratégia?
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Mire támaszkodhatnak a települési klímastratégiák?Mire támaszkodhatnak a települési klímastratégiák?
Nemzeti Alkalmazkodási Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer (NATéR)Térinformatikai Rendszer (NATéR)
Települési és Térségi Települési és Térségi 

Alkalmazkodási Barométer (TAB)Alkalmazkodási Barométer (TAB)

MFGI/NAK MFGI/NAK MFGI/NAK MFGI/NAK 
fejlesztések!fejlesztések!



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

http://nak.mfgi.huhttp://nak.mfgi.hu


