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Az előadást az EGT Alapok támogatta (EEA-C12-11).
"A Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának
előrejelzése” c. projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.

A projekt bemutatása
•
•

•

EGT Alapok: Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kialakítása (NATéR)
– Aklímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést
és döntéshozatalt segítő térinformatikai rendszer létrehozása:
• Informatikai háttér megteremtése (http://nagis.hu/)
• Módszertani megalapozás, adatszolgáltatás
Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése
– 4 modul:
• Földhasználat; Gazdaság; Demográfia; Kérdőíves felmérés
– Demográfia Modul feladatai:
• Területi-demográfiai előrejelzés járási szinten (175 járás + Budapest)
• A klímaváltozás lehetséges hatásainak figyelembe vétele

(Suvák A. 2015)

Országos népesség-előreszámítások: fontosabb eredmények 1.
Előreszámítások
hipotézisei

1. Alapváltozat
2. Alacsony változat
3. Magas változat

MTA Közgazdaság- és
Regionális Tudományi
Kutatóközpont Regionális
Kutatások Intézete
előrejelzései 2051-re (fő)

KSH Népességtudományi
Kutatóintézet előrejelzései
2051-re (fő)

8.437.955
8.004.576
9.072.214

8.295.579
7.542.438
8.773.097

• Közepes becslés eredményei:
• Teljes népesség 2051-ben: 8,4 millió fő
• Népességcsökkenés: -15%
• Öregedési index 2011-ben: 115,9%; 2051ben: 230,8%

• KSH Népességtudományi Kutatóintézet:

• Teljes népesség 2051-ben: 8,2 millió fő
• Népességcsökkenés: -18%
• Öregségi index 2011-ben: 114,7%;
2051-ben: 240,1%
(Földházi E. 2013)

(Tagai G. és mtsai 2015)
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A társadalmi-gazdasági sérülékenység modellje és a
klimatikus változásokkal összefüggő hálózat
(vulnerability web)

( Malcomb et al. 2014 alapján Kulcsár L. – Székely Cs. 2014)

Klímaváltozással kapcsolatban várható hatások
Magyarországon - Helyzetértékelés
• Várható éghajlati hatások:
– Átlaghőmérséklet emelkedése: hőhullámok számának növekedése
– Szélsőségesebb vízjárás: árvizek és aszályok
– Szélsőséges időjárási események: szélsőséges viharok, szélviharok
• Hazai CO2- és ÜHG-emisszió:
– Főleg energiaipar (71%), mezőgazdaság (13%) , ipar (10%),
hulladékszektor (5%) révén
– 1980-as évek közepe óta 40%-os csökkenés (szocialista nehézipar
összeomlása + földgáz-használatra való áttérés miatt)
• Stratégia-alkotás: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiák, Hazai
Dekarbonizációs Útiterv, Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia, Éghajlati
Szemléletformálási Terv
• Éghajlati sérülékenység hazai értékelése: főként erdőtűz, hőhullám,
aszály/szárazodás alapján
(Pálvölgyi T. 2008; Pálvölgyi T. és mtsai 2011)

Éghajlatváltozási nagyrégiók Európában
Magyarország Dél-KözépEurópa
régiójához tartozik

Erős növekedés:
Erős csökkenés:
- Évi középhőmérséklet - Fagyos napok száma
- Nyári napok száma

- Évi átlagos
csapadékmennyiség
változása
a nyári
hónapokban

Valószínűsíthető éghajlati változások:
• Emelkedik a nyári hőség és forró napok
száma
• Emelkedik a forró éjszakák száma
• Nyári hőhullámok intenzitásának növekedése
• Évi csapadékmennyiség csökkenése, intenzív
és hirtelen esőzések
(ESPON CLIMATE 2013)

A hőhullámok közegészségügyi kockázatai

(Pálvölgyi T. és mtsai 2011; Pálvölgyi T. 2013)

• Sérülékenység
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• Ezeken a területeken él a
lakosság 37%-a: kiemelten és
fokozottan
sérülékeny
a
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Hazai hőhullámok egészséghatásai
• Hazai egészség-hatás becslések: mortalitási és igénybevételi adatok alapján
• Napi átlaghőmérséklet 5 °C-os növekedése: 6%-kal növeli az összes
halálozás kockázatát (10%-kal keringési rendszeri betegségek kockázatát)
• Napi átlaghőmérséklet 10 °C-os növekedése:
– 6%-kal növeli nyáron a szív- és érrendszeri betegségek miatti mentőhívások
kockázatát a középkorú korcsoportban és a teljes lakosságban
– Minden korcsoportban kb. 30%-os kockázatnövekedés tapasztalható a
rosszullétekben
– Minden korcsoportban növeli a balesetek relatív kockázatát, de 40%-kal az 5–9
évesek között, a 25 év feletti korosztályban 17%-kal.

• Egészséghatás-becslés: budapesti, 1970-2000 közötti a napi halálozási és
meteorológiai adatok összevetésével (nyáron)
• 2003 – 3 hazai hőhullám összesen 17 napig tartott: becsült többlethalálozás
276 eset
• 2007. július 16-25. között hőhullám: 2007. évi vizsgálatok!
– Területi szempontok megjelenése
– Lakosság sérülékenységét befolyásoló tényezők értelmezése
(pl. Kishonti K. és mtsai 2007; Páldy A. – Bobvos J. 2011; Páldy A. és mtsai 2004a, 2004b)

Hőhullámok által veszélyeztetett társadalmi csoportok

•

•
•

•

(Páldy A. – Bobvos J. 2014)

Kárpát-medence
=
közegészségügyi
szempontból legnagyobb kihívások a
szélsőséges hőhullámok
1992–2003 között 11 hőséghullám 300
ember halálát okozta Budapesten
Legsérülékenyebb társadalmi csoportok:
gyermekek és idősek, krónikus betegségben
szenvedők (szív- és érrendszeri, légzőszervi,
anyagcsere,
cukorbetegség),
hátrányos
helyzetűek
„A hőség hatásának megbecslését tovább
nehezítik egyéb nem ismert faktorok, mint
például a népességszám és életkori
megoszlás várható változása.”

Előrejelzések
•
•

•

Napok száma

•

A napi halálozás és hőmérséklet összefüggés 25 °C feletti szakasza 4,9%-os
halálozásnövekedést mutat 1 °C-os hőmérséklet-növekedés esetén
A növekvő számú hőhullámos napok többlethalálozásának emelkedését a nagyobb
arányban gyakoribbá váló közepes intenzitású, 28-30 °C-os hőhullámos napok
okozzák
(Páldy A. és mtsai, 2004a, 2004b )
„A 2021-2050 közötti időszakban a klímaváltozás okozta hőhullámos napok
gyakoriságának növekedése 44,8%-al növeli a többlethalálozást, ami évente
átlagosan 24,9 többlethalálesetet jelent a referencia-időszakban tapasztalt évi 55,8
többletesethez képest.”
(Páldy A. – Bobvos J. 2011)
1970-2000 közötti megfigyeléseket a 2007. évi budapesti lakosságra vetítve: 2021–
2050 között évente átlagosan 150 többlethaláleset várható (Páldy A. – Bobvos J. 2011)
Többlet hőségnapok száma a RegCM alapján
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A 65 éves és idősebb népesség aránya a teljes lakosság körében
(%) a járásokban, 2011-2051

(Tagai G. és mtsai 2015)

Következtetések
• IPCC 5. Jelentése alapján a klímaváltozás a XXI. század
legnagyobb környezet-egészségügyi veszélye lesz
• Hazai kutatások tudományos bizonyítékok
• Hazai kutatások célja az információszolgáltatás a
döntéshozatal számára
• Jövőbeli célok: összefüggések komplex és több szempontú
vizsgálata + adaptáció elősegítése
• Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025
kitekintéssel 2050-re c. szakpolitikai dokumentum vitaanyaga
(2013): cél a klíma-egészségügyi hálózat fejlesztése
• Klímaadaptáció
egyéni
és
közösségi
feltételeinek
megteremtése
• Hatékony beavatkozás – út a sikeres adaptáció felé: hőségriadó
kidolgozása 2004-ben, bevezetése 2005-ben

Javaslatok
• Magyarország területe és népessége fokozottan sérülékeny a
klímaváltozás hatásaival szemben, emiatt is elsődleges cél az
egészségkockázatok
csökkentésére
irányuló
adaptációs
képességeket javítani különböző intézkedések segítségével.
• A jövőben szükséges kidolgozni olyan egészségtervet országos
szinten, amely kifejezetten hőhullámok idejére vonatkoznak, és
amelynek alapját képezheti a klíma-egészségügyi hálózat
fejlesztése.
• Helyi szinten nagyobb figyelmet kell fordítani a hőséghullámok
idején leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokra (pl.
idősek, gyerekek, krónikus betegek, hátrányos helyzetűek).
• A szociális és egészségügyi ellátás infrastruktúra-fejlesztésében,
kapacitás-elosztásában és forrás-allokációban a jövőben figyelmet
kell fordítani az idősödés folyamatának kibontakozására, valamint
az időskorú népesség lakóhelyi elhelyezkedésének területi
különbségeire.

Nemzeti és helyi szintű beavatkozási lehetőségek a hőhullámok okozta
sérülékenység csökkentésére
Akciótervi beavatkozási lehetőségek
Kockázatok
hőhullámok
idején
1.
Hőhullámok
gyakoriságának
növekedése

nemzeti szinten
- hőhullámok egészségkockázataira vonatkozó egészségterv
készítése

- időjárás-egészségi hatás előrejelző rendszer kidolgozása

helyi szinten
- a helyben található klimatizált közösségi
tereket bemutató
térkép nylvánossá tétele
- helyi szabadtéri rendezvényhelyszínek
ideiglenes árnyékolása (pl. ernyők, sátrak
stb.)
- palackos vagy zacskós ingyenvíz osztása a
lakosoknak

- hőségriasztás rendszerének kidolgozása és működtetése
- hőségriadó idején szabadban rendezett események,
rendezvények időpontjának rugalmas átszervezése

2.
Zavarok
kommunikációban

a
- nemzeti kommunikációs hálózat létrehozása

- lakosok folyamatos tájékoztatása a
hőhullámok egészségkockázatairól és az
alkalmamazkodás egyéni lehetőségeiről a
helyi
kommunikációs
eszközökkel,
csatornákkal

- segélyhívó rendszer létrehozása és működtetése

3. Szociális ellátás növekvő
igénybevétele

- sürgősségi ellátás biztosítása a megfelelő képzettséggel
rendelkező személyzettel
megfelelő
képzettséggel
rendelkező
személyzet
biztosítása, akik tájékoztatják a helyi önkormányzatokat a
hőhullámok várható szociális hatásairól

(Heatwave Plan for England 2015; Páldy A. és
mtsai 2006; NÉS2 2013 alapján saját
szerkesztés in Hoyk E. et al. 2015)

- idősotthonok lakóinak átmeneti elhelyezés
hűvösebb területeken
megfelelő
ellátás
biztosítása
a
legsérülékenyebb
társadalmi
csoportok
számára
- legsérülékenyebb társadalmi csoportok
azonosítása: pl. 65 év felettiek, 5 év alattiak,
nők, egyedülélők, krónikus betegek (pl. szívés
érrendszeri,
magas
vérnyomás,
cukorbetegség stb.), gyógyszerfogyasztók,
fogyatékkal
élők,
szenvedélybetegek,
hajléktalanok
- házi ellátás feltételeinek biztosítása

4.
Egészségügyi
ellátás
növekvő igénybevétele

- - sürgősségi ellátás biztosítása a megfelelő képzettséggel
rendelkező személyzettel
- mentőellátás biztosítása
megfelelő
képzettséggel
rendelkező
személyzet
biztosítása, akik tájékoztatják a helyi önkormányzatokat a
hőhullámok várható egsészégkockázatairól

- helyi
javítása

egészégügyi

ellátás feltételeinek
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