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1. Célkitűzések és fejlesztési folyamat 

2. A NATéR Portál szerkezete és használata 

3. Néhány kiemelt tematika bemutatása 

4. A hasznosítás lehetőségei 



A NATéR fejlesztésének  
céljai  

Numerikus modellezéssel előállított országos 
léptékű talajvíz tükör 

A klímaváltozás mért hatása az elmúlt 45 évben  
Csapadék különbség (2005-2009/1961-65) • állami, intézményi adatintegráció  

• alapadatbázis 

• metaadatbázis 

• térinformatikai rendszer (10×10 km) 

• döntést és tervezést segítő indikátorok  

• Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia 
végrehajtásának eszköze 

• információk a klímapolitikai és ágazati 
tervezés, szakpolitikai döntéshozás számára 

• települési klímastratégiai tervezés 

• információterjesztés, szemléletformálás 

 



A NATéR ütemezett kiépítése 
és fejlesztése jogszabályi 
kötelezettség 

2007. évi 
LX. törvény 
(Éhvt.) 
módosítása 

a NATéR jogi 
alapja 

NATéR – 
EGT projekt 
elindul 

94/2014. 
Korm. 
Rendelet 

a működés 
részletes 
szabályairól 

NATéR 
Üzemeltetési 
Szabályzat 

           NATéR – EGT 
           projekt után  

        - üzemeltetés 
        - fejlesztés  
        - hálózatépítés 

2012          2013       2014                   2015                  2016   …………………….  2020   

NATéR EGT Projekt: 

 térinformatikai rendszer és metaadatbázis 

 módszertani fejlesztés 

 NATéR portál kialakítása 

Jogszabályalkotás, 
koncepcionálás 

Finanszírozási környezet 
biztosítása Szakpolitikai irányítás 

kialakítása Végrehajtás, fejlesztés  

           NATéR 
továbbfejlesztése  

        - új tematikák 
integrálása 
        - vezetői információs 
rendszer kidolgozása 
        - online elérés 
fejlesztése 

- önkormányzati modul 
kialakítása 

 

   KEHOP 1.1.0 



 
 

• adatbázis 
• metaadatbázis 
• térképi megjelenítés 

 
 
 

• felszín alatti vizek 
• ivóvízbázisok 
• villámárvíz 
• Balaton 
• természetes élőhelyek 
• erdőgazdálkodás 
• területhasználat 
• teszt: Aba, Sárvíz-völgye 

 
 

KRITéR 

•hőhullámok okozta többlethalálozás 

•közúti balesetek 

•turizmus 

RCMTéR 

•klímamodell-adatok fejlesztése 

•az éghajlati projekciók bizonytalanságainak 
számszerűsítése 

•modelladatok feldolgozása éghajlati 
hatásvizsgálatokhoz 

Magyarország hosszú távú társadalmi 
és gazdasági fejlődési pályájának 
előrejelzése 

• társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése   
2050-ig: 

•demográfia 

•gazdaság 

•földhasználat 

AGRATéR 
•szántó, erdő, gyep indikátorok 

•földhasználat változása 

•mezőgazdasági szektort érintő hatások 

•szántó, erdők, gyepek sérülékenység értékelés 
módszertan 

adatrétegek 

adatrétegek 

önkormányzatok 

egyetemek, kutatóműhelyek 

gazdasági döntéshozók 

lakosság, 
közvélemény 

Intézményi  
együttműködés 

döntés-
támogatás 

kutatás 
EGT Támogatások – „Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz” 
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Kiindulás: 
  nagis.hu 
   nater.mfgi.hu 

3 önálló egység 
 

• Alapportál 
nagis.hu 

 

• Térképi portál 
map.mfgi.hu/nater 

 

• Adatbázis portál 
nater.mfgi.hu/geodat 

 



Térképi portál 

• 10 × 10 km felbontás 

• 912 db tematika (adatréteg) 

• 650 db térképi réteg 

• Exportálható térképek 

• Reszponzív felület (többféle eszközön is megtekinthető) 

• Metaadat kapcsolat 

 



A metaadatbázis az 
adatrétegek leíró adatait 
tartalmazza 

• http://nater.mfgi.hu/metaadat 

• Segít az adatok áttekintésében, 
megkeresésében 

• Rétegekhez rendelt jelentések 

• Részletes metaadat rendszer 

 

 

 



NATéR adatbázis 
GeoDat 

 

• 3 jogosultsági 
szint 

• 912 tematika 
(adatréteg) 

• Objektumokra 
vonatkoztatott 
adatsorok 

• Összetett 
keresőfelület 

• xls exportálás 

• Grafikus 
megjelenítés 

http://srv-sql/nater_client/
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1. Talajvíztükör 
2. Klíma 

3. Éghajlatváltozás 

4. Ivóvízbázis 
5. Ökológia 

6. Hőhullámok 

7. Szélsőséges időjárási 
helyzetek közúti balestekre 
gyakorolt hatása 

8. Demográfia 

9. Gazdaság 

10. Felszínborítás 

11. Lakossági klímaváltozási 
attitűdök 

12. Ökoszisztéma szolgáltatás 
indikátor 

13. Erdészet 

14. Szántóföldi 
növénytermesztés 

15. Turisztikai klimatológia 

16. Villámárvíz 

Adatréteg csoportok a 
NATéR-ben 



Modellezett hipotetikus vízszint különbség   
1961-1965 / 2005-2009  

mért CARPATCLIM-HU klímaadatok  
 termelés nélküli szcenárió 

Sekély felszín alatti víztükör 
numerikus modellezése 

Modellezett hipotetikus vízszint különbség   
1961-1990 / 2071-2100 

ALADIN klíma modell adatok  
 termelés nélküli szcenárió 

Északi Középhegység 
Dunántúli Középhegység 

Mecsek  



Ivóvízbázisok  
klíma-érzékenységi 
besorolása 

Klíma-érzékenységi 
kategóriák 

10 db + felszíni víz 

Klíma-érzékenység 
mértéke 
4 szint 



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 
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A két klímamodell 
és a ráépülő 
eredmények 
eltérnek 

A nyári csapadék 
várható változása 
Magyarországon a 
2021-2050 időszakra 
a RegCM 
klímamodell alapján 

A nyári csapadék 
várható változása 
Magyarországon a 
2021-2050 időszakra 
az ALADIN 
klímamodell alapján 



Hogyan 
értelmezzük? 

• Gyakorlati következtetések levonásához, tervezéshez  
ismerni kell  
 a használni kívánt adat előállításának módszertanát 
 a kiinduló feltételezéseket 
 az eredmény értelmezésének lehetőségeit 
 az eredmények bizonytalanságát 
 az eltérő modellekkel készült forgatókönyvek különbségeit 

(„többféle jövő lehetséges”) 

• A módszertant a honlapon vagy külső linken elérhető 
tanulmányok bemutatják 

• Az eredmények a klímaváltozás okozta trendeket mutatják be 
• Nem „kristálygömb” 
• Helyi szintű beavatkozások tervezése, stratégiakészítés esetén 

célszerű a NATéR szakértőihez fordulni! 
 



A NATéR néhány alkalmazási 
lehetősége a tervezésben 

• Települési, térségi klímastratégiai tervezés 
 Térségek és települések éghajlatvédelmi stratégiái,  

alkalmazkodás 
• Gazdaságfejlesztés 

 Gazdasági ágazatok éghajlati alkalmazkodásának  
tervezése 

• Agrár- és vidékfejlesztés 
 Fenntartható tájhasználat kialakításának támogatása, 

koordinációja 
• Ivóvízbázisok védelme 

 Ivóvízellátás sérülékenységének felmérése, felkészülés 
• Turisztikai tervezés 

 Éghajlatváltozás hatása a turisztikai desztinációkra 
• Egészséggel, életminőséggel kapcsolatos tervezés 

 Felkészülés extrém klimatikus eseményekre 
(pl. hőhullámok) 
 

 



Az intenzív csapadékhullás okozta elöntés hatásvizsgálata Abán 
Veszélyeztetett területek lehatárolása 

Forrás: Datakart Kft. alapján 
MFGI szerkesztés 



http://nater.mfgi.hu 
info@nagis.hu 

Köszönöm a figyelmet! 


