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Vezetői összefoglaló

Magyarország a Kárpát-medence árvízzel, belvízzel és aszállyal jelentősen veszélyeztetett
területén fekszik. Hazánkban a szélsőséges vízgazdálkodási viszonyok elleni küzdelem már
régóta tart, elég azt említeni, hogy az árvízvédelem, a belvízvédelem és az aszálykár elleni
védekezés mindegyike jelenleg is országos léptékű problémának számít.

Napjainkban nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az éghajlat változik, annak ellenére,
hogy az éghajlati modellek eredményei természetesen nem tekinthetők tényeknek. Hazánkban
a legtöbb modell szimuláció az évi középhőmérséklet jelentős emelkedésével számol,
melynek súlypontja a nyári évszakban lesz a legnagyobb mértékű. Az eredmények alapján az
éves csapadékösszeg jelentős mértékű változása nem várható, csak annak időszakos eloszlása
fog megváltozni, melyek szerint télen kismértékű növekedés, míg nyáron csökkenés fog
bekövetkezni.

Összességében a legtöbb előrejelzés szerint a klímaváltozás következményeként a szélsőséges
időjárási jelenségek gyakoribbakká válhatnak és ezzel párhuzamosan várható a rekordok
számának növekedése, még annak ellenére is, hogy az átlag akár változatlan is maradhat. A
forró napok és a nagy csapadékok száma várhatóan növekedni fog, ezzel együtt nőni fog a
hőhullámok gyakorisága, azoknak az intenzitása és az időtartama is. A nyári szélsőséges
időjárással ellentétben viszont a téli szélsőségek előfordulása várhatóan csökkeni fog, hiszen
az eredmények alapján a fagyos napok számának csökkenése várható.

A legtöbb modell az évi középhőmérséklet jelentős emelkedésével számol, mely várhatóan a
nyári évszakban lesz a legnagyobb mértékű. Az eredmények alapján az éves csapadékösszeg
jelentős változása nem várható, de annak időszakos eloszlása meg fog változni, várhatóan
télen kismértékű növekedés, míg nyáron csökkenés fog bekövetkezni. A klímaváltozás
következményeként a szélsőséges időjárási jelenségek is mind gyakoribbá válhatnak, ezáltal
korábban nem tapasztalt csapadék mennyiségek hullhatnak le egy adott idő alatt.

Az eredmények alapján tehát az éghajlatváltozás várhatóan jelentős változásokat fog okozni a
vízgazdálkodás területén, mivel a klímaváltozással a hidrológiai adottságok is megváltoznak.
A klímaváltozás hatására valószínűleg a víz, mint természeti erőforrás felértékelődése rövid
időn belül be fog bekövetkezni.

Jelen dolgozat célja, hogy bemutassa a 'Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer
kialakítása (NATéR)'  elnevezésű projekt keretében felmérésre került, az éghajlatváltozás
hatására végbemenő folyamatokat, valamint azok következményeit, melyek a vízgazdálkodást
a jövőben nagymértékben befolyásolni fogják. Ezek a várható következmények röviden az
alábbiak:
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A szélsőséges csapadékok szélsőséges lefolyást fognak eredményezni, ezért az alacsonyabban
fekvő területeken tartósabb belvizek, míg a vízfolyásokban magasabb árhullámmal
jellemezhető árvizek alakulhatnak ki, és a villámárvizek gyakorisága is növekedni fog. Az
intenzívebb csapadék növelheti az eróziót is, ami a hordalékmozgáson keresztül nemcsak ott
hat negatívan, ahonnan elszállít, hanem ott is, ahol lerak, így a jövőben növelni kell a
karbantartási munkákat is.

A hőmérséklet valószínűsíthető növekedése miatt a téli csapadékok egyre nagyobb mértékben
fognak eső formájában lehullani, amely a téli lefolyás növekedését okozza.

A feltehetőleg ritkább, de intenzívebb csapadékhullás a települési vízellátásban és
csatornázásban is változásokat igényel. Az intenzív csapadék elvezetése egyre nehezebbé fog
válni.

Az időjárás várható szélsőségesebbé válásának következtében az elkövetkező években egyre
nagyobb belvízi elöntésekkel is számolhatunk, elsősorban a tél végi, tavasz elejei
időszakokban. A belvízelvezető rendszerek most sem alkalmasak kielégítően elvezetni a
vizet, így a várhatóan növekvő belvizekkel a vízszállító képesség tovább csökkenhet, mely
hosszabb ideig tartó belvizet eredményezhet. A védekezési munkák hatékony elvégzése
érdekében folyamatosan szükséges az elavult eszközpark, valamint a rossz műszaki állapotú
műtárgyak rekonstrukciója is.
Mindenképpen szükséges a belvízvédelem rövid és középtávú stratégiájának újragondolása,
és a jövőkép szempontjából nem mellékes a belvizek kérdését együtt vizsgálni a vízmegtartás
témakörével.

A nagy csapadékok mellett számolnunk kell hosszan tartó aszályos időszakokra is. A
csapadékhiány a lefolyás csökkenéséhez és tartós hiányához vezethet, aminek következtében
csökken a talajok nedvességtartalma, a talajvíz szintje, valamint a folyókban szállított
vízmennyiség is. A talajvízszintek süllyedésével még több csapadékot nyelhet el a talaj, ez
pedig még kisebb lefolyást eredményez, csökken a kisebb vízfolyások felszín alatti
vízutánpótlása is.

Ráadásul a várható felmelegedés a vízkészletek további csökkenését fogja eredményezni,
ezáltal a hasznosítás szempontjából meghatározó utánpótlás is csökkenő trendet mutat majd.
A településeken megnőhet a csúcsvízigény, további terhet róva a lecsökkent vízkészletekre.

Fontos következmény lehet az öntözött területek megváltozása. A rendelkezésre álló
öntözővíz mennyisége csökkeni fog, és ezért a vízellátás egyre költségesebbé válik, így az
alföldi területeken, ahol a rendelkezésre álló víz mennyisége már jelenleg is igen korlátozott,
az öntözés visszaszorulhat és a fő öntözött területek más tájegységeken alakulhatnak ki, ahol
kisebb a hosszabb időn át tartó aszályos időszakok kockázata.
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Meg kell fontolni még több záportározó építését is. A tározók és környezetük természetesen
kialakíthatók úgy, hogy azok esztétikus megjelenésükkel szebbé tegyék a városképet és az ott
lakók hasznára váljanak, pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva. A csapadékvíz
elvezetése helyett a csapadékvízzel való gazdálkodást, hasznosítást kell szorgalmazni. A
víztakarékosság szempontjából meg kell vizsgálni a használt vizek újrafelhasználásának a
lehetőségét, valamint a technológiai fejlődésből adódó innovációban rejlő lehetőségeket is. A
várható vízhiánnyal szemben való sikeres fellépés érdekében mindenekelőtt azt kell elérni,
hogy a gazdaság vízfelhasználása hatékonnyá és takarékossá váljon.

Az állóvizeink vízháztartása is megváltozhat, a kisebb tavaink felülete jelentősen
zsugorodhat, egyesek akár ki is száradhatnak. Egyre nehezebb lesz a tavak minimális
vízszintjét a szabályozási sávon belül tartani. A helyzet stabilizálása érdekében szóba jöhető
megoldás a vízhasználatok átmeneti korlátozása és tartaléktározóból vagy külső vízforrásból
történő vízpótlás lehetősége. Megfontolandó a vízelvezetési kényszer megszüntetése, ezzel
párhuzamosan a helyi vízvisszatartás és a térségi vízátvezetés lehetősége, így csökkentve a
vízhiányos időszakokban bekövetkező káreseményeket. Magyarországon is vannak tározási
lehetőségek, melyek további vizsgálatokat igényelnek.

A felszín alatti vizek nem csupán az öntözés szempontjából számottevő, hiszen Magyarország
ivóvízkészletének nagyjából 95%-a felszín alatti vizekből származik, ezért jelentőségük az
ivóvízellátásban kiemelkedő, védelmük ezért kiemelt feladat kell, hogy legyen a jövőben.

A klímaváltozás hatása a különböző ágazatokban is érződni fog, például a hazánkban
húzóágazatnak számító mezőgazdaság területén, de az iparra és a turizmusra is jelentős
következményekkel bírhat, ezért a közelgő változásokra való felkészülést minél előbb meg
kell kezdenünk. Nagyon fontos, hogy a társadalomnak sikerüljön alkalmazkodni a takarékos
vízhasználatra az egyre szűkösebben rendelkezésre álló vízkészletek figyelembevételével.

Jelentős probléma továbbá az integrált vízgazdálkodás-politika hiánya, valamint a település-
fejlesztési és vízgazdálkodási tervezés gyenge kapcsolata. Sajnos jellemző az ágazatok között
is a gyenge kommunikáció, ennek javítása elengedhetetlen feladat az integrált
vízgazdálkodás-politika működése érdekében. Mindezek mellett el kell készíteni egy olyan
tanulmányt, melyben a korábbi évek idevonatkozó munkáinak, stratégiáinak eredményeit
felhasználják, és benne a különféle szakpolitikai érdekek érvényesülhetnek, valamint kellően
megalapozottak, mind szakmai-, mind gazdasági- és mind társadalmi szempontok szerint. A
különböző szakágazatoknak feltétlenül össze kell dolgoznia, és ha a különböző érdekek nem
találkoznak, akkor kompromisszumok megkötésére van szükség.
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1. Bevezetés

A klímaváltozás napjainkban javában zajlik, a döntéshozóknak pedig tudniuk kell, hogy a
társadalomnak mire kell felkészülnie, milyen hatásokhoz kell rövid időn belül
alkalmazkodnia.

Ebből a célból történt meg a 'Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kialakítása
(NATéR)'  elnevezésű projekt kivitelezése, melynek megvalósításáért a Nemzeti
Alkalmazkodási Központ, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) önálló szervezeti
egysége felel. A projekt elkészítése 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott.

A NATéR egy olyan, többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer, amely objektív
információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati
döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést.

A projekt célja egy multifunkciós térinformatikai rendszer kifejlesztése volt, amely elősegíti a
klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést,
döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.

Az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok
alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb
hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól,
valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről.

A projekt során a különböző szakterületeken belül a szakértők elkészítették a szükséges
vizsgálatokat. Ebben a dolgozatban a klímaváltozás vízgazdálkodásra várható hatásainak
rövid, de átfogó bemutatása a cél.
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2. A klímaváltozás mértékének becslése és várható hatásai hazánk
vízgazdálkodására

2.1A várható klímaváltozás rövid bemutatása

A klímaváltozás becslésével kapcsolatosan világszerte számos modell-szimuláció készült már
el, melyek közül számunkra legérdekesebbek a Kárpát-medencére, valamint Magyarországra
vonatkozó éghajlati tendenciák vizsgálatai.

Mindegyik modell egyértelműen az átlaghőmérséklet emelkedését prognosztizálja a XXI.
századra a Kárpát-medence térségére mind éves, mind évszakos és havi szinten egyaránt.

Az évszakos melegedés várhatóan nyáron lesz a legnagyobb mértékű, egyes modell-
szimulációk jelzése szerint 2100-ban a jelenleginél átlagosan akár 6 °C-kal melegebb nyarak
is előfordulhatnak Magyarországon. A négy évszak közül egyértelműen nyáron várható a
legnagyobb mértékű melegedés.

Valószínűsíthető, hogy az ország egészén közel egyenletes lesz a melegedés, a különbség az
egyes területek között nem éri el majd az 1 °C-ot. A nyári időszakban Magyarország területén
észak-dél irányú gradiens figyelhető meg: a délebbre fekvő területeken erősebb melegedésre
számíthatunk.

A hőmérséklettel ellentétben a csapadékbecslések bizonytalansága sokkal nagyobb (sokszor
még előjelükben sem azonosak). Az évszázad közepére csak kismértékű változások várhatók,
melyek a legtöbb modell-szimuláció esetén nem szignifikánsak. A XXI. század végére kapott
eredmények alapján télen összességében a csapadék növekedése, nyáron pedig a klíma
szárazabbá válása prognosztizálható. Az átmeneti évszakokban kisebb mértékű változásra
számíthatunk, mely azonban statisztikailag szintén nem szignifikáns.

Az évszázad végére azonban jelentős mértékű csapadéknövekedés valószínűsíthető a téli félév
hónapjaiban, különösen decembertől februárig, ugyanakkor nagymértékű, szignifikáns
csapadékcsökkenés várható a nyári félévben.

Az eredmények azt jelzik, hogy hazánkban a XXI. század végére nyáron (továbbá kisebb
mértékben ősszel és tavasszal) jellemzően szárazodásra számíthatunk, ugyanakkor a
csapadékesemények valószínűsíthetően nagyobb intenzitásúak lesznek (főként ősszel). Télen
szintén várhatóan intenzívebb lesz a csapadékhullás, de ebben az időszakban összességében is
a csapadék növekedése prognosztizálható.
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2.2A klímaváltozás becsült hatásai hazánk vízgazdálkodására

Az éghajlati modellek eredményei ugyan nem tekinthetők tényeknek, ezeket csupán, mint
lehetséges irányokat vehetjük figyelembe, de mindenképpen elgondolkodtatóak. Azonban,
amennyiben a fenti előrejelzések bekövetkeznek, úgy a klímaváltozás jelentős befolyással lesz
a vízgazdálkodásra, mellyel párhuzamosan többek között a mezőgazdaságra, az iparra, és a
turizmusra is jelentős hatást gyakorol majd, ezért a közelgő változásokra való alkalmazkodást
minél előbb meg kell kezdenünk.

Az extrém csapadékok gyakorisága hazánkban az elmúlt években jelentősen megnövekedett,
a szélsőséges csapadékok kialakulásai pedig növelik az árvízi és belvízi kockázatot, illetve az
aszályos időszakok növekedésének a kockázatát. Ráadásul, mivel a hazánkat érintő
vízgyűjtők jelentős része külföldön van, ezért könnyen elképzelhető, hogy az árvízkockázati
kiszolgáltatottságunk a jövőben növekedni fog.

Az aszály leggyakoribb kiváltója a tartós csapadékhiány, ráadásul a regionális klímamodellek
egyértelmű melegedést is vetítenek előre a XXI. századra, a kapott eredmények alapján a
nyári aszályos időszakok jelentős növekedése várható, ezért az aszálykérdés kiemelt
problémává válhat a jövőben. A hazai mezőgazdaságban feltehetőleg a legnagyobb károkat az
aszály okozza, és a helyzetet súlyosbítja, hogy az aszály elmúltával az okozott jelenségek nem
szűnnek meg egyből, így hatása hosszú időn keresztül tart.

Az aszályos időszakok vízgazdálkodási következményei igen szerteágazóak, hiszen az aszály
gyakorlatilag mindenre hatással van, a vízellátásra, a mezőgazdaságra, és a turizmusra is.

A vízhiány miatt a rendelkezésre álló öntözővíz mennyisége csökkeni fog, és ezért a vízellátás
egyre költségesebbé válik, így az alföldi területeken, ahol a rendelkezésre álló víz mennyisége
már jelenleg is igen korlátozott, az öntözés visszaszorulhat és a fő öntözött területek más
tájegységeken (például a Dunántúlon) alakulhatnak ki, ahol kisebb a hosszabb időn át tartó
aszályos időszakok kockázata.

Az aszálynak kettős hatásai lehetnek a turizmusra, hiszen a várható időjárás kedvező lehet
azok számára, akik kedvelik a száraz meleget, de az általánosan érvényesülő káros hatások
gyors visszaesést okozhatnak a nemzeti, illetve nemzetközi turizmusban, ami érzékeny
veszteségekkel járhat hazánkban, mivel Magyarországon a turizmus kiemelt ágazatként
működik. Ellenben kedvező hatások közé sorolható például a szúnyoginvázió csökkenése,
valamint a víztakarékos megoldások előtérbe kerülése. Az aszály várhatóan előremozdítja a
hatékonyabb, víztakarékosabb vízfelhasználást és a tudatosabb vízminőség védelmet.
Mindenesetre intenzív kutatómunka szükséges a kedvező hatásoknak a vizsgálatára,
melyeknek segítségével mérsékelhetjük a lehetséges káros hatásokat.
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A természetvédelemnek is fel kell készülnie a gyakoribb aszályokra, mely különösen a vizes
élőhelyeken okozhat jelentősebb problémákat.

Hazánk földrajzi adottságaiból adódóan és az időjárás várható szélsőségesebbé válásának
következtében, az elkövetkező években is számolhatunk kisebb-nagyobb belvízi elöntések
kialakulásával. Mindenképpen szükséges a belvízvédelem rövid és középtávú stratégiájának
újragondolása, és a jövőkép szempontjából nem mellékes a belvizek kérdését együtt vizsgálni
a vízmegtartás témakörével.

A belvízelvezető rendszerek most sem alkalmasak kielégítően elvezetni a vizet, így a
várhatóan növekvő belvizekkel a vízszállító képesség tovább csökkenhet, mely hosszabb ideig
tartó belvizet eredményezhet.

A csapadék éven belüli eloszlásának megváltozása miatt a jövőben is várható tél végén,
tavasz elején szélsőséges belvizek kialakulása, melyek továbbra is rendkívül nagy károkat
okozhatnak.

Az árvizek és a villámárvizek tekintetében a következők várhatóak. A hőmérséklet
valószínűsíthető növekedése miatt a téli csapadékok egyre nagyobb mértékben fognak eső
formájában lehullani, amely a téli lefolyás növekedését okozza és a jelenleginél korábban
érkező és magasabban tetőző árhullámokra számíthatunk. Ennek oka, hogy késleltetés nélkül
fog lefolyni a korábban hóban tárolt vízkészlet, azaz a jelentősebb téli árvizek inkább
köszönhetőek az éghajlati változékonyságnak, mint a mennyiségi változásoknak.

A csapadék intenzitásának növekedése a lefolyás részarányának emelkedésén kívül minden
bizonnyal elősegíti a villámárvizek gyakoriságának növekedését. Az intenzívebb csapadék
növelheti az eróziót is, ami a hordalékmozgáson keresztül nemcsak ott hat negatívan, ahonnan
elszállít, hanem ott is, ahol lerak, így növelni kell a karbantartási munkákat.

Jelenleg sajnos az árvízi védvonalak elégtelen kiépítettsége nagy problémák okozója, egy-egy
árvízi esemény után igen nagy károk keletkeznek és a védekezési költségek is számottevőek.

Meg kell fontolni még több záportározó építését, melyek lehetnek időszakos vagy állandó
vízborítottságúak. Előbbi esetben egy olyan, mélyebb részen fekvő területről, medencéről van
szó, mely száraz időszakban teljesen üres, csapadékesemény során pedig magába fogadja a
környező területek csapadékvizét. Az állandó vízborítottságú tározók olyan tavak, melyek az
állandó vízszinten felül még nagy tározókapacitással rendelkeznek, s ez által képesek fogadni
a záporok vizét. Mindkét esetben a tározók és környezetük kialakíthatók úgy, hogy azok
esztétikus megjelenésükkel szebbé tegyék a városképet és az ott lakók hasznára is váljék,
pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva (pl. kiváló horgásztó lehet belőlük).
A tározók műtrágyainak karbantartása természetesen mindenképpen szükséges ahhoz, hogy
árvízi üzemmódban megfelelően működhessenek.
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A kibontakozó éghajlatváltozás feltehetően jelentős hatással lesz a felszíni vízkészletekre is.
Két jelentősebb magyar vízgyűjtőt kivéve (Zagyva, Zala) a vízgyűjtőink nagy része külföldi
területre esik, így a magyarországi vízkészletek nagyjából 95%-a az országhatárokon kívülről
érkezik. Ennek következménye, hogy vízkészlet tekintetében a felvízi országoktól
kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, így hazánk alvízi országként sok esetben kénytelen lesz
elfogadni, hogy a felvízi országok csak egy minimális vízmennyiség továbbengedését fogják
biztosítani számunkra. Amennyiben a környező országok növelni fogják tározó
kapacitásaikat, Magyarország vízkészletei még tovább csökkennek, bár ennek valószínűsége
valószínűleg nem lesz nagy.

A korábbinál kisebb nyári csapadék és jelentősebb potenciális párolgás hatására a nyári
kisvizek számottevő csökkenése prognosztizálható, amely nagymértékben csökkentheti a
tározás nélkül hasznosítható felszíni vízkészleteket, a kisvízhozamok még kisebbek lesznek és
egyre több felszíni vízfolyás időszakos kiszáradása várható. A kora nyári kisvizeket
valószínűleg nem fogja növelni az Alpok hóolvadása sem.

A felszíni vízkészletek mennyiségének hatására lesüllyednek a talajvízszintek is, melynek
következtében még több csapadékot nyel el a talaj, ez pedig még kisebb lefolyást eredményez,
és csökken a kisebb vízfolyások felszín alatti vízutánpótlása is.
Vagyis a hidrológia éves ciklusának a megváltozása várható: Eddig a kora tavaszi árvizeket,
melyek főleg hóolvadásból származtak, felváltja majd a tél közepi nagy esőzések okozta
villámárvizek számának növekedése, illetve a téli belvíz növekedése. Ezt nagyon jól példázza
a 2016. év eleje is: Idén februárban a lehullott csapadékmennyiség közel kétszerese a sok éves
átlagnak. Ráadásul a csapadék nagy része eső formájában hullott le, több helyen alakultak ki
árvízszintet meghaladó vízállások a hazai patakokon, kisebb folyókon (www.vizugy.hu).

A tavak vízháztartása romlik, nagytavainknál számolni lehet a tóból való kifolyás fogyásával,
kisebb alföldi tavaink felülete zsugorodhat, egyesek kiszáradhatnak. Megnövekszik a
halastavak vízigénye is úgy, hogy az addigi, elsősorban felszíni forrásaik csökkennek a
lefolyás csökkenése és a kisvízfolyások bizonytalan vízhozama miatt. A nyári félévben a
lefolyás csökkenése nagyobb arányú lesz, mint a téli félévben. A vízfolyásokban gyakoribb és
tartósabb kisvizek várhatók, a tavakban növekedhet az alacsony vízállású időszakok
gyakorisága és hossza. A kisebb tavak kiszáradhatnak.

Egyre nehezebb lesz a tavak minimális vízszintjét a szabályozási sávon belül tartani. A
helyzet stabilizálása érdekében szóba jöhető megoldás a vízhasználatok átmeneti korlátozása
és tartaléktározóból vagy külső vízforrásból történő vízpótlás lehetséges. Utóbbival
kapcsolatban a külső vízforrás vízkészletét is vizsgálni kell, mert azt is befolyásolja a
szárazság, és vízminőségi problémák is felmerülhetnek.

A Balaton vízszintjének többszöri szélsőséges ingadozása miatt az elmúlt ötven évben
többször is felvetődött a vízpótlás esetleges szükségessége. Különböző ötletek merültek fel a
vízpótlással kapcsolatban, úgy, mint vízpótlás a Drávából, a Murából, a Dunából (a Sión
keresztül), a Rábából (szivattyúzással vagy gravitációs úton), valamint a Dunántúli-
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középhegység karsztvízéből, de várhatóan igazán jó megoldást egyik eset sem jelentene.
Ráadásul, mivel a sekély tavak, így a Balaton élővilága maximálisan képes alkalmazkodni a
vízszint olykor szélsőséges ingadozásaihoz is, így a vízpótlási igény megjelenésének valódi
oka legfőképpen a turisztikai csökkenésétől való félelem.

A vízkészletek csökkenése várhatóan a Duna esetében is érezhető mértékű lesz. Szélsőséges
esetben a Dunán egyre gyakrabban előforduló alacsony vízállás nemzetgazdasági problémákat
is okozhat, hiszen a Duna stratégiailag fontos nemzetközi hajózási útvonal. Amennyiben
hosszabb periódusokra nem lesz hajózható, az többek között gátolni fogja a Dunán történő
jelentős áruszállítást.

Az éveken át jellemző, tartós dunai kisvizes időszakok a turizmust is visszavethetnék, mely
számottevő költségkiesést okozna a különböző szektorokban.

A kisvízi hozamok csökkenése a vízminőség megváltozását is eredményezheti, mivel
érzékenyebbé teszi a vízfolyásokat a szennyezőanyag terhelésekkel szemben. A jövőben
egyre több szennyvíz keletkezésével számolhatunk, melyeket a tisztítási folyamatok után a
legtöbb esetben egy felszíni vízfolyásba vezetnek be, melyet a felszíni vizek felhígítanak, de a
várható kisebb vízmennyiség miatt ez a hígítás csökkenhet. Ezzel szemben egyes
szennyezések lebomlása viszont gyorsabb lehet, mert a magasabb hőmérséklet növeli a
biokémiai folyamatok sebességét.

A villámárvizek által a vízgyűjtő területekről nagyobb mennyiségben mosódik majd le a
szennyezőanyag, ami miatt romlik a vízfolyások tápanyagmérlege.

Aszályos időszakban különösképpen számolni kell a vízminőség romlásával, bár ekkor a
folyók a kisebb vízhozamuk folytán kevesebb hordalékot is szállítanak majd. Kisvizes
időszakban a vizekben kevesebb az oxigén és az öntisztuló képesség is kisebb. Aszályos
periódusban nem csak a lakosság vízellátása fontos, hanem az ökológiai vízkészletre is
megfelelő hangsúlyt kell helyezni és ezt a vízmennyiséget a vízhasználatok egyéb céljaira
nem szabad elvonni.

A feltehetőleg ritkább, de intenzívebb csapadékhullás a települési vízellátásban és
csatornázásban is változásokat igényel. Megnőhet a csúcsvíz-igény, további terhet róva a
lecsökkent vízkészletekre, illetve az intenzív csapadék elvezetése is nehezebbé válik.

Sajnos jellemző hazánkban a csapadékvíz-gazdálkodás hiánya, melyen mindenképpen
javítanunk kell a takarékos vízhasználat céljából és ki kell alakítani a települési csapadékvíz-
gazdálkodás rendszereket. A klímaváltozás szélsőséges következményei, az extrém nagy
csapadékok és a hosszú, száraz periódusok növekvő gyakorisága miatt változtatni kell az
alapelvet, csapadékvíz elvezetés helyett a csapadékvízzel való gazdálkodást, hasznosítást kell
szorgalmazni.
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A csapadékvíz-gazdálkodás új szemlélete a régi „gyorsan levezetni” koncepció helyett inkább
az, hogy a csapadékvizet és vele együtt a szennyezéseit a keletkezés helyén célszerű
megfogni, azaz a vizet gyűjteni, tározni, felhasználni és/vagy elszikkasztani kell.

A városokban található zöldfelületek aránya a városok növekedésével folyamatosan csökken.
Az infrastruktúra kiépültével, javulásával megindul a fejlődés is egy adott területen és ez
szinte törvényszerűen maga után vonzza a burkolt felületek, tetőfelületek növekedését is. Ez
hatással van a mikroklímára, a csapadék lefolyási és beszivárgási viszonyaira, a lefolyó víz
minőségére, azaz a módosult fizikai-kémiai környezet módosítja a folyamatokat is (pl. a
hidrológiai ciklust).

Természetes környezetben a csapadék egy része a növényzeten marad, nagy része beszivárog
a talajba, s csak kis hányada jut közvetlen lefolyással a befogadó vízfolyásokba. Ezzel
szemben a város épületek, utak, járdák halmaza, ami csupa olyan felületet jelent, ami a
legtöbb esetben vízzáró. Ez nem volna probléma, ha ezeket a felszíneket megfelelő arányú
zöldfelület tagolná, ahova a csapadékot vezetve az beszivároghatna a talajba. A beszivárgás
megakadályozásának hatásaként nő a lefolyó víz hozama és egyben csökken a tetőzési és
összegyülekezési idő. A burkolt felületek következtében megnövekedett vízhozam a
csatornarendszer túlterhelését és akár elöntéseket is eredményezhet, melyeknek
költségvonzata a kis területen felhalmozódott nagy vagyon következtében számottevő lehet.

2015. augusztusában két alkalommal Budapest területét több helyen sújtotta villámárvíz. A
konvektív, hirtelen nagy csapadékból származó árvíz olyan hirtelen nagy elöntéseket
produkált a fővárosban, hogy a metrók is leálltak, és az utak is járhatatlanok voltak
(www.vizugy.hu). Ez is azt bizonyítja, hogy egyrészt számítani kell a jövőben extrém nagy
csapadékokra, másrészt a jelenlegi csapadék-elvezető rendszerek hiányosságai, és a burkolt
felületek nagy aránya azt vonja maga után, hogy ilyen esetekre fel kell készülnünk.

A csapadékvíz szennyező forrásai elsősorban a különböző felületek: utak, járdák, parkolók,
tetők, ipari területek, melyekről jelentős mennyiségű szennyeződés mosódhat le és különböző
higiéniás problémák léphetnek fel.

A felszíni és a felszín alatti vizek folyamatos kölcsönhatása miatt természetesen nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a klímaváltozás hatása a felszín alatti vizek mennyiségét és
minőségét is érinti. Ráadásul a felszíni vízkészletek csökkenése a felszín alatti vízkészletek
iránti igények növekedését is maga után vonhatja.

A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizekre nem olyan közvetlen és nagymértékű, mint a
felszíni vizek esetében, illetve gyakran csak a többéves hatások eredményei figyelhetők meg.
Ezek a változások azonban, kevés kivételtől eltekintve, hosszú ideig érvényesülnek, és a
kedvezőtlen hatás megszűntével pedig csak nagyon lassú folyamatok révén állítható vissza az
eredeti állapot. A klímaváltozás hatására számolni kell a felszín alatti vizek utánpótlásának
várható csökkenésével. Ezt a folyamatot valamennyire ellensúlyozza majd a csapadék éven
belüli eloszlásának változása.
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Magyarország ivóvízkészletének nagyjából 95%-a felszín alatti vizekből származik, ezért a
felszín alatti vizek jelentősége az ivóvízellátásban kiemelkedő. Az elsősorban öntözővíz
szempontjából fontos talajvizeken kívül a síkvidékek alatt húzódó üledékes mélymedencék
jelentős rétegvíz készlete egyúttal legnagyobb ivóvízkészletünk is. Középhegységeink
karsztvizei szintén a felszín alatti vizek fontos részét képezik, egyes régiókban pedig az
ivóvizek fő forrását jelentik. Ezeken kívül mind a jelenlegi, mind a távlati ivóvízellátás
szempontjából hazánkban a parti szűrésű rendszerek kiemelt szerepet töltenek be.

Magyarországon a Dunán alacsony vízállás esetén az ivóvíz szempontjából fontos parti
szűrésű ivóvízbázisok is veszélybe kerülhetnek, melyek  többek között Budapest
ivóvízkészletét is biztosítják. Ezt támasztja alá, hogy az adatok alapján hazánkban 2008-2013.
között átlagban több, mint 230 millió m3 volt a parti szűrésű vizek felhasználása évente,
melynek 97%-a ivóvízként került felhasználásra1, ezért a parti szűrésű ivóvízbázisok védelme
kiemelt feladat.

A hosszabb ideig tartó aszályos periódusok valószínűleg még több, vízjogi engedély nélkül
fúrt kutak kialakítását és így engedély nélküli vízhasználatokat eredményezne, melynek kettős
következményei lehetnek. Jelenlegi ismereteink szerint sajnos még felbecsülni sem tudjuk az
engedély nélkül üzemelő (vagy csak kiképzett) kutak számát, így az éves felszín alatti
vízmérlegek eredményei nagy bizonytalanságokkal terheltek, melyek ezzel csak nőni fognak,
így egyre nehezebb lesz felelős vízkészlet-gazdálkodást folytatni. A szakszerűtlenül kiképzett
kutak pedig vízminőségi problémákat is okozhatnak, mivel a szennyező anyagok könnyebben
lejuthatnak a mélyebb helyzetű, védettebb vízadó rétegekbe is, elszennyezve azokat, így
szélsőséges esetben egy adott térség ivóvizét is veszélyeztetheti, hiszen számos település
kapja a vizét rétegvíz eredetű vízbázisból.

Magyarországon az 1933 közcélú, több mint 50 fő vízellátását biztosító felszín alatti
ivóvízbázisból 1153 db (60%) sérülékeny1, azaz olyan természeti-földtani környezetben
található, ahol a terepfelszín alá kerülő szennyező anyagok – még ha évtizedek alatt is, de –
lejuthatnak a vízellátást biztosító víztömegbe.

A felszín alatti vízbázisok veszélyeztetettségét a vízadó típusa alapvetően meghatározza.
Sérülékeny földtani környezetűek a talajvízbázisok, a fedetlen karsztvízbázisok és a parti
szűrésű vízbázisok. A konkrét földtani felépítéstől függően a sekély rétegvízbázisok is
lehetnek sérülékenyek. Ezeken a vízbázisokon jelenthetnek elsősorban kockázatot a
természetes folyamatok és a prognosztizált éghajlatváltozásból eredő szélsőségek is.

A felszíni vizek elsősorban árvízkor veszélyeztetnek vízbázisokat. A Duna parti szűrésű
vízbázisainak belső védőterülete a nagyvízi mederben található, amelyet árvízkor elönt a víz.

1 Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2015: A Duna-vízgyűjtő magyarországi része, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv -
2015
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Maguk a termelőkutak nincsenek veszélyeztetve, mert műszakilag úgy képezték ki őket, hogy
akár a jeges árvízzel szemben is ellenállóak legyenek, a veszélyt az árvíz levonulása után
visszamaradt pangó víz okozza.

Az árvíz a karsztvízbázisok vízminőségét is veszélyezteti. Nagyobb esőzések hatására
megáradnak a patakok és a karsztos víznyelőkön keresztül a felszín alatti vízrendszerbe juthat
a szennyeződés. Különösen mészkő hegységeink (pl. Mecsek, Bükk, Aggtelek) karsztos
vízbázisai veszélyeztetettek, ahol a településekről származó bakteriális szennyeződés és
zavarosság a barlangrendszereken keresztül közvetlenül és gyorsan a víztermelő telepekhez
juthatnak.
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3. Javaslattétel a további vizsgálatokra vonatkozóan

Ahogyan ez a klímamodellekből is látható az éghajlat várható változásának vizsgálatakor nem
csak az átlagértékek elemzése fontos, hanem kiemelt jelentősége van a szélsőségeknek is.
Elsősorban hidrológiai, vízgazdálkodási és mezőgazdasági hatásvizsgálatok céljából
kiemelten fontos a szélsőségek jövőbeni elemzése, mind a nagy csapadékok, mind a
szárazságok szempontjából. Ugyan történtek már ezzel kapcsolatos vizsgálatok, de több
modell szimulációt is érdemes lenne lefuttatni arra vonatkozóan, hogy várhatóan mennyire
fog csökkeni a hőséggel jellemezhető, illetve a forró napok száma, a hőségriadós napok
száma, vagy éppen a fagyos napok száma. Nagyon fontos lesz a lakosság időben és megfelelő
módon történő tájékoztatása, majd felkészítése a változásokra.

Jelentős probléma az integrált vízgazdálkodás-politika hiánya, valamint a település-fejlesztési
és vízgazdálkodási tervezés gyenge kapcsolata. Sajnos jellemző az ágazatok között is a
gyenge kommunikáció, ennek javítása elengedhetetlen feladat az integrált vízgazdálkodás-
politika működése érdekében.

Mint azt korábban kiemeltem, a klímaváltozás a mezőgazdaságot is jelentősen befolyásolja
majd, így a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó hatások vizsgálata igen fontos (pl.
termelőképességi adottságok meghatározása, várható terméshozam számítása). Nagy
eredménynek számítana, ha a társadalomnak sikerülne alkalmazkodnia a takarékos
vízhasználatra az egyre szűkösebben rendelkezésre álló vízkészlet figyelembevételével.

Magyarországon főleg az Alföld területein jelentkezik vízhiány, itt a vízigények meghaladják
a helyben keletkező vízkészleteket, ezért a folyók vízkészletének hasznosítása
nélkülözhetetlen. Ahogy a tározás a vízkészlet időbeni átcsoportosításával, úgy az átvezetések
ennek térbeli áthelyezésével szolgálják az igények és a készletek összhangjának a
megteremtését. Az Alföldi sík területek adottságai kedvezőek a vízátvezető rendszerek
kiépítésének, így az ország vízhiányos területeinek nagy része ellátható lenne vízzel. Ráadásul
ezek a rendszerek alkalmasak lehetnek árvízi védekezés céljára is. A jelenleg üzemelő
Nagykunsági-főcsatorna is ilyen, habár az elsődleges funkciója az Alföldi területek
vízpótlása, többször töltött már be árvízi védekező funkciót is. Ez történt például 2010-ben és
2013-ban, mikor is annak érdekében, hogy tehermentesítsék a Hortobágy-Berettyót a Körösök
árvízétől, „megfordították” a víz irányát, és a Hortobágy-Berettyóból a keleti és a nyugati
ágon vezették át a vizet a Hármas-Körösbe (www.kotivizig.hu).

Ide tartozik, hogy a racionális tájhasználattal a környezeti károk minél nagyobb fokú
elkerülésére kell törekedni.
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A villám árvizekre a hegyvidéki és városi területek a legérzékenyebbek, mert a kiváltó okai a
rendkívül nagy csapadék intenzitás mellett a lejtős domborzat és a felszín tulajdonságai
(felszínborítás, talajvastagság, földtani felépítés). Jellemző a rendkívül gyors
vízszintemelkedés és nagy vízsebesség, ezért maximum néhány órára jelezhető előre.
Egy kis vízfolyásnak nagy az eróziós potenciálja, ha a lejtő meredek, vékony a talajréteg és
intenzív az eső. Ilyenkor jelentős hordalék és uszadék szállítás történik, mely természetes
gátképződéshez, ezt követően pedig gátszakadáshoz vezethet.

A villámárvíz események növekedésével meg kell vizsgálni, hogy az egészséges faállomány
összetétele milyen változásokon eshet át és ennek milyen hatásait lehetnek.

A hirtelen lefolyó vízhozamok csökkentése érdekében vissza kellene csökkenteni a burkolt
felületek nagyságát. A csapadék-elvezető rendszerek több helyen nem alkalmasak
rendeltetésszerűen elvezetni a vizet, ezeket folyamatosan karban kéne tartani.
A villámárvizeknél különösen fontos a rövid távú meteorológiai előrejelzés, ugyanakkor
ennek pontossága valószínűleg a közeljövőben nem fog jelentősen javulni. Abban viszont
lehet javítani, hogy a leesett csapadékmennyiséget minél pontosabban meg tudjuk határozni.
Ehhez több, nagyobb területet lefedő radar szükséges, és egy, a mostaninál sokkal sűrűbb
csapadékészlelő hálózat.

A belvízelvezető rendszerek, jelenleg sem alkalmasak kielégítően elvezetni a vizet, így a
klímaváltozás hatására várható növekvő belvizekkel a vízszállító képesség további
csökkenése várható, mely hosszabb ideig tartó belvizet eredményezhet, és katasztrofális
következményei lehetnek mezőgazdaságunkra, mely jelenleg húzóágazatnak számít
Magyarországon. Ki kell dolgozni egy tervet arra, hogyan lehetne összehangoltan a
belvízelvezetést fejleszteni, illetve megnövelni.

El kell készíteni egy olyan nemzeti alkalmazkodási stratégiát, melyben a korábbi évek
idevonatkozó tanulmányainak, stratégiáinak eredményeit használják fel és benne a különböző
szakpolitikai érdekek is érvényesülhetnek, valamint kellően megalapozottak, mind szakmai-,
mind gazdasági- és mind társadalmi szempontok alapján. A különböző szakágazatoknak
feltétlenül össze kell dolgoznia, a különböző terveket esetleg egy terv alá lehetne vonni, és ha
a különböző érdekek nem találkoznak, akkor kompromisszumok megkötésére van szükség.

A hajózás és a jelentős mennyiségű áruszállítás mellett hazánkban a Duna kiemelt turisztikai
célpont is, mely jelentős bevételeket hoz, többek között a Duna parthoz közeli települések
részére és közvetve az állam részére is. Napjainkban egyre népszerűbbek a hajókirándulások a
főváros és a Dunakanyar környékén, valamint a Duna nagyon alkalmas egyes vízi sportok
kedvelőinek, emellett igen kedvelt fürdő- és horgászhely is. Az éveken át jellemző, tartós
dunai kisvizes időszakok várhatóan a turizmust is visszavethetik, mely számottevő
költségkiesést okozna a jövőben, ennek az előzetes vizsgálata rendkívül fontos.

Az aszály miatt az alapvető nyersanyagok termelésében bekövetkező esetleges csökkenés
negatívan fogja befolyásolni a feldolgozó ipar, a közlekedés, valamint a kereskedelem
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feltételeit, különösen az export-import tendenciákat. Ebben az esetben a gazdaságnak
növekvő import révén kell ellensúlyoznia a hazai élelmiszer- és takarmányhiányokat, ami
extra kiadást okoz mind az egyének, mind a kormányzat számára. Ezeknek az átfogó
hatásoknak a számításba vétele igen fontos az egész nemzetgazdaság számára, hiszen a
gazdasági hatások mellett a pénzügyi viszonyokra gyakorolt következményeket is alaposan
meg kell vizsgálni.

A klímaváltozás hatására valószínűleg a víz, mint természeti erőforrás felértékelődése rövid
időn belül be fog bekövetkezni. A víztakarékosság szempontjából meg kell vizsgálni a
használt vizek újrafelhasználásának lehetőségét, valamint a technológiai fejlődésből adódó
innovációban rejlő lehetőségeket. A várható vízhiánnyal szemben való sikeres fellépés
érdekében elsőként azt kell elérni, hogy a gazdaság vízfelhasználása hatékony és takarékos
legyen. A víztakarékosság persze energiatakarékosság is egyben, mivel a víz kivétele,
szállítása és kezelése magas energiaköltséggel jár. Ebben az összefüggésben alapvető
fontosságú a vízigény-gazdálkodás javítása, a víztakarékos technológiák és gyakorlatok
támogatása. A jövőbeni vízkészletekhez igazodó vízhasználatokat kell elérni. A takarékos
vízhasználat azt is jelenti, hogy megfontoltabban kell bánnunk a rendelkezésünkre álló
vízkészletekkel. A takarékos vízhasználat céljából ki kell alakítani a települési csapadékvíz-
gazdálkodás rendszereket.

Megfontolandó a vízelvezetési kényszer megszüntetése, ezzel párhuzamosan a helyi
vízvisszatartás és a térségi vízátvezetés lehetősége, így csökkentve a vízhiányos időszakokban
bekövetkező káreseményeket. Szükség lenne egy működőképes, fenntartható vízvisszatartási
rendszer kialakítására is.

Valószínűleg az árvízkockázati kiszolgáltatottságunk a határos országokkal növekedni fog,
ezért nagyon fontos az árvízvédelmi művek folyamatos fejlesztése, természetesen a MÁSZ
(Mértékadó Árvízszint, amely nemrég, 2014-ben lett felújítva) folyamatos újra értékelésének
figyelembevételével. Továbbá azt is figyelembe kell venni a MÁSZ-nál, hogy az vízszintekre
van tervezve és ugyanígy szükséges lenne az, hogy a vízhozamokra is legyen előírás a
mértékadó szintekkel kapcsolatban, ugyanis nem hagyható figyelmen kívül a mederváltozás
sem.
A védekezési munkák hatékony elvégzése érdekében folyamatosan szükséges az elavult
eszközpark, valamint a rossz műszaki állapotú műtárgyak rekonstrukciója. Részben tartozik
ide, hogy a közművek rekonstrukcióját is folyamatosan végre kell hajtani.

A felszín alatti vízbázisok földtani, vízföldtani helyzetükből adódóan eltérő klíma-
érzékenységgel rendelkeznek. A jövőben várhatóan kiemelt fontosságúak lesznek a parti
szűrésű rendszerek, amelyek klíma-érzékenységük ellenére nagy tároló kapacitásuknak és
folyamatosan megújuló készletüknek köszönhetően a távlati ivóvízellátás alapjait jelenthetik.
Célszerű lenne a fokozottan klíma-sérülékeny karsztos, illetve sekély porózus vízbázisok
kiváltása nagyobb biztonságot jelentő, új vízbázisok létesítésével.
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A felszín alatti vizek állapotát, a klímaváltozás hatásait, valamint az igénybevétel mértékét
rendszeres monitoring tevékenység során nyomon kell követni.

A vízellátás során nagyobb biztonságot jelenthetnek a regionális ellátórendszerek, ahol fontos
szerepet tölthet be a már ma is sok helyen alkalmazott vízkormányzás, különböző térségek
közötti vízátvezetés.
Az ivóvízigények folyamatos biztosítását szolgálhatja az ivóvízbázisok kizárólag ivóvíz
céljára történő hasznosítása, az egyéb célú vízhasználatok más forrásból történő
biztosításával, illetve a két rendszer szétválasztásával.

Összességében a vízgazdálkodás területén fel kell készülni az egyre nagyobb
gyakorisággal és váltakozó jelleggel előforduló vízbőségre valamint vízhiányra és fel kell
készülni a vízkárok elleni fokozott védekezésre is. Az éghajlatváltozás miatt a
vízgazdálkodási szélsőségek elleni küzdelem fontossága növekszik, illetve a nemzeti
vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) alapján előtérbe kerül az éghajlati viszonyokhoz történő
alkalmazkodás szorgalmazása és mielőbbi megvalósítása.
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