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Kérdésfelvetés 
Célkitűzések 

• Klímaváltozás  változó vízháztartás (beszivárgás-lefolyás párolgás-
párologtatás)  Változó felszín alatti víztükör 

• Környezetet érintő következmények (felszín alatti víz tározás, aszály, árvizek-
villámárvizek, szennyezések, ökológia, erdészet, mezőgazdaság, stb) 

• Lakosságot érintő következmények (ivóvíz, mezőgazdasági és ipari fejlődési 
irányok változása, turizmus, stb.) 

• Stratégiákkal célszerű készülni az alkalmazkodásra 
 

Célkitűzések:  
• Módszertan kidolgozása és tesztelése a klímaváltozás sekély felszín alatti 

vizeket érintő lehetséges hatásának vizsgálatára 
• A felszín alatti víztükör változásának számítása országos léptékben 
• Érzékenységi zónák kijelölése országos léptékben 
• Ivóvízbázisok klímaérzékenységének jellemzése és alkalmazkodási 

szempontok meghatározása, illetve a jellemzők kategorizálása  



Előnyök 
• Kvantitatív kapcsolat a klíma paraméterek, a beszivárgás  és a 

sekély felszín alatti víztükör között; 

• A munkafolyamat minden egyes lépése megismételhető és 
koherens eredményeket szolgáltat a különböző klíma 
viszonyokra; 

• A moduláris szerkezet rugalmasságot biztosít és lehetővé teszi a 
bemenő adatok, számítási eszközök változtatását, valamint a 
térbeli és időbeli felbontás különböző szintű finomítását 

• Mesterséges hatások is modellezhetőek (pl. víztermelés) 
 

Hátrányok 
• Komplex és időigényes 

Sekély felszín alatti víztükör 
meghatározása 

A módszertan előnyei és hátrányai 

1. Klíma zóna lehatárolás (Thorntwaite módszer) 

2. Beszivárgási zónák lehatárolása (felsz. földtan, területhasználat, lejtőszög, klíma) 

3. Beszivárgás számítás a beszivárgási zónákra (HELP) 

4. Numerikus vízföldtani modellezés (MODFLOW/SURFACT) 



Sekély felszín alatti víztükör 
modellezése 

Számított sekély felszín alatti víztükör 
„természetes állapot” 

1961-1965 (mBf)  

Számított sekély felszín alatti víztükör 
„természetes állapot” 

1961-1965 (felszín alatti mélység) 

? M=2, 1m X 

MFGI szakértő 



Mért klíma adatok alapján 

Klíma modell adatok alapján 

A sekély felszín alatti vizek 
modellezett 

klímaérzékenysége 

Modellezett szcenáriók:  
CARPATCLIM-HU: 1961-1965, 2005-2009  
(mért meteorológiai adatok) 
ALADIN: 1961-1990, 2021-2050, 2071-2100 
(szimulált meteorológiai adatok) 



  Várható hatás 
A klímaváltozás és az 
emberi tevékenység 
együttes hatására a 
felszín alatti térben 
várhatóan végbemenő 
változások 

Ivóvízbázisok  
klíma-sérülékenységének 

vizsgálata 
  

CIVAS modell alkalmazása 

   Kitettség 
A klíma várható 
lokális megváltozása 

        Érzékenység 
Azon sajátosságok összessége, 
amely megmutatja, hogy az 
ivóvízbázisok jellemzői milyen 
mértékben változhatnak meg a 
klímaváltozás hatására 

Alkalmazkodó-
képesség 

Helyi társadalmi-
gazdasági és az 
ivóvízellátás műszaki 
válaszai a 
klímaváltozásra, illetve 
kedvezőtlen hatásának 
enyhítésére 

Klíma-sérülékenység 
Települések ivóvízellátásának  komplex klíma-sérülékenysége  

Egyéb környezeti 
hatások 

Emberi tevékenység 
egyéb, klímaváltozástól 
független környezetre 
gyakorolt hatása: 
• Víztermelések 
• Vízminőségre 

gyakorolt hatás 



Ivóvízbázisok  
klíma-sérülékenysége 

Vizsgálati módszer felbontása 

Egész ország területére 
kiterjedő vizsgálatok 

Mintaterületen végzett 
elemzések 

– eloszlás térképek 
– vízbázisokhoz kapcsolt 
   pontszerű megjelenítés 

– településekhez rendelt 
poligonok megjelenítése 



 porózus vízadóval rendelkező vízbázisok 
• <30 m  
• 30-100 m  
• >100 m 

 karsztos vízadóval rendelkező vízbázisok 
• járatos karsztos vízadó, 
• fedetlen karsztos vízadó beszivárgási 

területtel közvetlen kapcsolatban, 
• fedett karsztos vízadó beszivárgási 

területtel közvetlen kapcsolatban, 
• karsztos vízadó nagy regionális 

áramlási rendszer mélyebb 
zónájában 

 repedezett vízadóval jellemzett 
vízbázisok 

 parti szűrésű rendszerek 
• nagyobb folyók kavicsteraszán 

kialakított partiszűrésű rendszer 
• élővízfolyással befolyásolt sekély 

porózus vízadó, részben partiszűrésű  
 felszíni vizek 

– nagyon érzékeny, 
– érzékeny, 
– mérsékelten érzékeny, 
– nincs közvetlen hatás 

Ivóvízbázisok klíma-
érzékenységi besorolása 
és érzékenység mértéke 



Ivóvízbázisok  
klíma-érzékenységi 

besorolása 

Klíma-érzékenységi 
kategóriák 

10 db + felszíni víz 

Klíma-érzékenység 
mértéke 
4 szint 



Minősítés a legkevésbé 
érzékeny vízbázis alapján   

Minősítés az ellátó  
vízbázisok száma alapján 

Ivóvízbázisok klíma- 
érzékenységi kategóriái 

Települések ivóvízellátásának 
klíma-érzékenysége  

DMRV mintaterület 



Alkalmazkodóképesség  
a DMRV működési területén 

Települések ivóvíz-
ellátottsága 

>2 vb 

1 vb 

2 vb 

Bővíthető és 
Kapacitás  

Egyik sem 
növelhető 

Ivóvízbázisok 
fejleszthetősége 

Lakosság jövedelmi 
viszonya 

Települések fajl.  
ivóvízfogyasztása 

< 

< 
> 

> 

Települések éghajlatváltozással szembeni 
alkalmazkodóképessége – ivóvízellátás 

gyenge 

kiemelt 



Kitettségi  
indexek 

Érzékenységi 
kategóriák 

Komplex 
alkalmazkodási index 

ALADIN   
2071-2100 

RegCM  
2071-2100 

ALADIN   
2021-2050 

RegCM  
2021-2050 

Sérülékenység meghatározása 
település szinten 

 

- egyenlő súlyozás; 
országos szintre 
kiterjeszthető 



• Moduláris módszertan fejlesztés történt, amely alkalmas a felszín alatti víztükör meghatározására 
különböző klíma szcenáriókra 

• A módszer alkalmas a klímaváltozás hatásának jellemzésére 

• Beszivárgás és vízszint eloszlás számítások készültek 5 időintervallumra (múlt és jövő) 

• A modell eredmények alapján megállapítható: 

– A ’60-as évek óta a beszivárgás a hegyvidéki területeken akár 50 mm-t is csökkent 

– További beszivárgás csökkenés előrejelzés 2100-ig 

– A sekély felszín alatti vízszintek több métert csökkentek a hegyvidéki területeken a ’60-as évek 
óta 

– További vízszint csökkenés előrejelzés 2100-ig 

• A jelen vízföldtani modellezési eredmények országos léptékben alkalmazhatóak 

• Viszont: A módszertan alkalmazható bármely léptékben (lokális, kis térségi kérdések 
megválaszolásához nagyobb felbontás szükséges) 

 

Fejlesztési irányok 
• Frissített klíma projekciókra épülő modellezés 

• A közvetett hatások figyelembe vétele (öntözés, víztermelés, stb.) 

• Lokális vízföldtani modellek 

Következtetések 
Javaslatok I. 

 
 



 Térségi fejlesztéseknél figyelembe kell venni 
az ivóvízbázisok klíma-érzékenységét – parti 
szűrésű rendszerek kiemelt szerepe 

 A klímaváltozás hatásait, valamint az 
igénybevétel mértékét rendszeres monitoring 
tevékenység során nyomon kell követni 

 Szükséges regisztrálni, illetve nyomon követni 
a vízfogyasztás mértékét, a jellemző 
szokásokat, illetve az ezeket befolyásoló 
társadalmi, gazdasági tényezőket 

 Vízellátás során nagyobb biztonságot 
jelenthetnek a regionális ellátórendszerek 

 Vízkormányzás, különböző térségek közötti 
vízátvezetés fontos szerepe 

 A klímamodellek 
bizonytalanságának csökkentése 

 A részletes vizsgálatok kiterjesztése 
az egész országra a regionális 
vízszolgáltatók bevonásával 

 Sérülékenységi vizsgálat során 
célszerű az egyes elemek súlyának 
megadása  

 A klímaváltozás vízminőségre 
gyakorolt hatásának további 
vizsgálata szükséges 

Fejlesztési irányok 

Következtetések 
Javaslatok II. 

 
 



https://nater.mfgi.hu 

https://nater.mfgi.hu/


Köszönöm a figyelmet! 


