
Klímaváltozás és 
katasztrófakockázat-
értékelés

Székely Miklós, Horváth Anikó; BM OKF

Meteorológiai Tudományos Napok, MTA

Budapest, 2014. november 21.

A SEERISK projekt tapasztalatai



SEERISK projekt

Közös katasztrófakockázat-becslés és 
felkészülés a Duna makrorégióban 

EU Délkelet-európai Program, 2 millió €

2012 júl. – 2014 dec. (2,5 év)

19 projektpartner

9 ország – közös kihívások 
(sérülékenység, intézményi háttér)

Vezető partner: BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6 mintaterület



Partnerországok



A projekt céljai

Közös katasztrófakocázat-
értékelési módszertan 
kifejlesztése és alkalmazása;

A megelőzés erősítése; 

A felkészülés támogatása



Főbb eredmények

átfogó, a felkészülést 
támogató kockázatértékelési 

eszköztár



Közös 
katasztrófakockázat-
értékelési módszertan

3 fő lépés:

1. kockázatok azonosítása

2. kockázatok elemzése 

3. kockázatok kiértékelése 





Kockázati 
forgatókönyvek
Hipotetikus katasztrófa 
eseménysorok 

Fontos része a 
kockázatazonosításnak

„… jövőre vonatkozó 
valószínű eseménysor 
leírás. A kockázati 
forgatókönyv azonban 
se nem jóslás, se 
nem előrejelzés…” 
(EC, 2010)



Kockázat térképek

Kockázati mátrixok: hatások és 
gyakoriság/valószínűség meghatározása 
(történeti adatok)
Kockázati szintek + sérülékenységi adatok 
térinformatikai kockázati térképek



Online kockázati 
térképek

http://www.seeriskproject.eu/seerisk/#main

http://www.seeriskproject.eu/seerisk/


Társadalmi felmérés: 
helyi klímatudatosság, felkészültség

1. Lakossági felmérés 
Egységes tartalom és 

mintavételezési módszer

2. Intézményi – közösségi 
szintű felmérés

Dokumentumelemzés
• rendezési tervek

• település- és területfejlesztési 
koncepciók és stratégiák 

• környezetvédelmi programok 

• katasztrófavédelmi tervek

Interjúk – helyi döntéshozók:
pl. polgármester, főépítész, 
iskolaigazgató

Egységes szempontok szerinti kiértékelés / elemzés

(MTA KRTK RKI)

Tematika: klímatudatosság, természeti katasztrófákkal 
kapcsolatos tapasztalatok, megelőzés, felkészültség



A kérdőíves felmérés eredményei 

Hallott már a globális klímaváltozásról?

Ország IGEN (%) NEM (%)

Bosznia-Herc. 100 0

Szerbia 99 1

Románia 98 2

Szlovákia 97 3

Magyarország 92 8

Bulgária

Átlagérték

83

95

3

17

(Forrás: átlagérték a teljes minta alapján, n=1644)

A globális klímaváltozás 
mindennapi életre gyakorolt hatása

5%

19%

32%

24%

13%

7%
1 – Egyáltalán nincs 

hatás

2 – Kismértékű hatás

3 – Közepes mérték

4 – Nagyon 

befolyásolja

5 – Teljes mértékben 

befolyásolja

Nem tudja

[Azok között, akik hallottak a globális 
klímaváltozásról.]

Az időjárás átalakulásának értékelése 
saját tapasztalatok alapján

3%

12%

28%

24%

28%

5% Egyáltalán nem

változott

Kismértében változott

Közepes mérték

Jelentősen

megváltozott

Teljesen megváltozott

Nem tudja



Online kérdőív
www.seeriskproject.eu/seerisk/#questionnaire



Az intézményi felmérés eredményei

Lakosság felkészültsége:

nem megfelelő

gyakori felelőtlen magatartás 
(ingatlanok)

Intézményi oldal:

döntéshozók nem megfelelő 
tájékozottsága a klímaváltozás 

helyi hatásairól

helyi fejlesztési 

dokumentumok:

- az ok-okozati összefüggések 
feltáratlanok 

- hiányzó klímavédelmi 
programok

Javasolt megoldások:
hatékonyabb lakossági 
tudatformálás, prevenció

különféle szereplők tevékenységének 
összehangolása 

helyi döntéshozók tájékoztatása, 
helyi hatások megismertetése

 tudományos és civil szféra szerepe

helyi dokumentumok integrálása
(településfejlesztési terv, 
katasztrófavédelmi terv, 
környezetvédelmi program) 

klímaadaptációs programok 
kialakítása

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Példák: védművek, csatornák
fenntartása, hőszigetelési és 
zöldfelület-növelési program



Ajánlások a településeknek, 
megelőzés

2. Lakossági tájékoztatás

Közös veszélyhelyzeti 
kommunikációs stratégia

Lakosság felkészítése 
(prevenció)
 klímaváltozás, veszélyhelyzet

Veszélyhelyzeti 
tájékoztatás
előrejelzés – figyelmeztetés -
riasztás

Mintaterületek jó gyakorlatai

Kommunikációs eszközök, 
csatornák, üzenetek

1. Kockázatértékelés, 
klímaadaptáció



Felkészültség erősítése: 
katasztrófa-szimulációs 
gyakorlatok

Siófok – szélvihar

Arad – hőhullám

Velingrad – erdőtűz

Szarajevó – árvíz

Hajdúszoboszló –
dominóhatás: 

intenzív csapadékhullás, 

villámlás, árvíz, 
földcsuszamlás

Kockázati térképek, forgatókönyvek alapján



Nemzeti szint

Magyarország katasztrófakockázat-
értékelési jelentése: 1384/2014. (VII.17.) 
Korm. hat

Jelen és a jövő kockázatai

Magas kockázatú veszélytípusok

Szélsőséges időjárás (éghajlati szélsőségek)

Vizek kártétele

Influenza-világjárvány

Migráció (klímamigráció)

Nukleárisbaleset

Invazív allergén vagy mérgező növények

Mágneses viharok

Állat- és növényegészség.





Jövőbeni 
lehetőségek

Térinformatikai alapú 
katasztrófavédelmi döntéstámogatás: 
egységes katasztrófakockázat-értékelés 
és kockázati térképezés

Kockázati szempontú tervezés: 
beruházások rangsorolása és 
intézkedések priorizálása a 
kockázatértékelés eredményei tükrében
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