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https://www.munichre.com/en/risks/natural-disasters-losses-are-trending-upwards.html

1. Természeti veszélyek,
kockázatok modul -
földrengés, vulkán, cunami,
extratrópusi vihar, vihardagály,
tornádó, jégeső, villámlás, erdőtűz,
árvíz, villámárvíz

2. Klímaváltozás kockázatok
modul

3. Erdőtűz kockázatok modul
(Kanada, USA)

4. Egyéb – ZÜRS integrált
modul (csak
Németországban: árvíz,
rendkívüli esőzés)

https://hu.euronews.com/green/2021/04/12/lehetseges-e-meg-klimaadatok-nelkul-tervezni

Torsten Jeworrek igazgatótanács tagja: a hurrikánok, erdőtüzek, esőzések esetében 

az éghajlatváltozás egyre nagyobb szerepet játszik. 

https://www.munichre.com/en/risks/natural-disasters-losses-are-trending-upwards.html
https://hu.euronews.com/green/2021/04/12/lehetseges-e-meg-klimaadatok-nelkul-tervezni


Forrás: https://www.ncdc.noaa.gov/billions/

https://www.ncdc.noaa.gov/billions/












Klímaváltozás hatása: felgyorsult a hidrológiai ciklus, a csapadékeloszlás is

egyenetlenebbé vált, így nagyobb valószínűséggel következnek be az árvizek és egyéb

természeti katasztrófák. A klímaváltozásnak komoly társadalmi hatásai is vannak: A

szíriai polgárháború kirobbanásának is az egyik fő oka a konfliktust megelőző évek drasztikus

aszályos időjárása volt. Évente 3 millió ember veszti életét a szennyezett levegő miatt. A

tömeges migráció: 2100-ig mintegy 700 millió ember indulhat el a hazájából új otthont keresni.

Áder János köztársasági elnök előadása, NKE, 2018.10.03.

Európa Bizottság „Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiája: az

éghajlatváltozás következményei egyre jobban érezhetőek Európában, és globálisan is, melyek növelik a

sebezhetőséget, a hatásokra való kitettséget.

Nemzeti Biztonsági Stratégia (2020): 49. A globális felmelegedés és a szélsőségesebbé

váló időjárás hozzájárul egyes államok belső nehézségeinek erősödéséhez. Az éghajlatváltozás

hatásai mindenhol érzékelhetőek.

EX ANTE jelentés: Az azonosított veszélytípusok közül a természeti eredetűek fejtik ki

legintenzívebben a hatásaikat, melyek egyre gyakrabban fordulnak elő. Az

éghajlatváltozással (részben) összefüggésben a szélsőségesebbé váló időjárás miatt egyre

gyakoribb és súlyosabb következményekkel járó eseményekkel kell számolni

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) álláspontja szerint az erdőtüzeknek, az árvizeknek és a

viharoknak egyre nagyobb, növekvő károkkal járó hatásai vannak.

IPCC Special Report, 2012: A szélsőséges időjárás és a klíma események az embert és a természetes környezetre

hatással vannak, melyek katasztrófákhoz vezethetnek.

IFCR „Preparedness for climate change” című tanulmányának vezetői összefoglalójában az

olvasható, hogy az időjárással összefüggő katasztrófák folyamatosan növekednek.





Budapest 
belterületén 115,4 
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okozott komoly
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