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A fő célkitűzések 

• 2013. szeptember – 2016. április 

• multifunkcionális WEB-alapú térinformatikai rendszer 
kifejlesztése, 

• amely elősegíti a klímaváltozás lehetséges hatásainak regionális 
léptékű előrejelzését az egész ország területén, 

• segíti a kapcsolódó törvényhozást és stratégiaépítést, valamint 
elősegíti az esetlegesen szükséges alkalmazkodási intézkedések 
megalapozását.  



Fő tematikák 

• Villámárvíz-veszély vizsgálat 

• Nagyobb folyók vízjárásának elemzése 

• Felszín alatti víztükör numerikus modellezése különböző 
klíma szcenáriókra 

• A klímaváltozás lehetséges hatásainak vizsgálata az 
(ivó)vízbázisokra 

• A felszínborítás időbeli változásának vizsgálata 

• Természetes élőhelyek klímaérzékenység vizsgálata 

 



Villámárvíz-veszély 
vizsgálat 

Hegy- és dombvidékek 



Villámárvíz-veszély 
vizsgálat 

Módszertan előkészítés 

ESRI Model Builder; SQL parancsok 
Előkészítés (terepmodell lefolyástalan terület feltöltés, 
település leválogatás, kifolyási pont keresés, stb.) 

Vízgyűjtők lehatárolása és a vízgyűjtő karakterisztikák 
számítása  
(terület, kerület, átlag lejtés, minimum és maximum Z, stb.) 



Földtan 
10 → fractured rock 
20 → dolomite 
30 → limestone 
40 → fine grain intergranular 
50 →  coarse grain intergranular 
60 →  unclassified 

Földhasználat (Fedettség - CORINE 2006) 
1 → urban, industrial, artificial 
2 → arable  
3 → pasture, scrub, no vegetation  
4 → heterogen. agr., permanent crop  
5 → forest  
6 →  water 

Beszivárgási zónák lehatárolása 
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Lejtőszög 
100→ 0 – 4.999 % 
200→ > 5 % 

Klíma zónák 

Thornthwaite (1948) módszer, „Kakas-adatbázis” (Ács& 
Bauer, 2012); CARPATCLIM  MOPLUSZ adatbázis. 



Felszín alatti víztükör 
numerikus modellezése 

különböző klíma szcenáriókra 

• VMODFLOW; 250x250 m cellaméret 

• (23) hidrosztratigráfiai egység 

• Drain/River peremfeltétel 

• Beszivárgás HELP modellszámítások alapján 

minden egyes beszivárgási zónára 

 

 

 

 

 

 

 

• Modellezett víztükör 
– 1961-1965; 2005-2009 

• 1961-1990;  2021-2050; 2071-2100 



A klímaváltozás 
hatásának vizsgálata  
az (ivó)vízbázisokra 

11 

Érzékenység 

Kitettség 

Alkalmazkodás 

Sérülékenység 



Vízbázisok 
Érzékenységi kategóriák 



Összefoglalás 

Félút: 2013. szeptember – 2016. április 
Országos módszertanok: különböző klíma szcenáriókra 
alkalmazható → alkalmazkodási intézkedések megalapozásához 
 
FAV vonatkozások: 
Beszivárgási zónák lehatárolása, beszivárgás számítások 
érzékenység vizsgálatai, talajvízdomborzat szimulálások klíma 
szcenáriókra, és értékelésük. 
Vízbázis érzékenységi kategóriák, vízbázisok kategóriák szerinti 
besorolása. 
 
 



Köszönöm a figyelmet! 

http://nater.mfgi.hu 
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