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Új kutatási irányok az
alkalmazkodáskutatásban: éghajlatváltozás
DV]ĘOĘpVERUiJD]DWEDQ0DJ\DURUV]iJRQ
.ʋʔʝʎʛ*ʝʄʑʔ
Kulcsszavak: kutatás és fejlesztés, éghajlat, természeti katasztrófák, globális
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A dolgozat terepi tapasztalatokra és szakirodalmi feltáró munkára alapozva jaYDVRO~MNXWDWiVLLUiQ\RNDWDKD]DLDONDOPD]NRGiVNXWDWiVV]iPiUD0HJV]OHWpVpben kulcsszerepe volt azoknak a mátrai és pécsi terepi tapasztalatoknak, melyek
N|]YHWYH YDJ\ N|]YHWOHQO XWDOWDN D WHUPHOĘN pJKDMODWYiOWR]iVVDO NDSFVRODWRV EHQ\RPiVDLUD(QQHNNDSFViQNH]GWQNHODV]ĘOĘpVERUiJD]DWRWpULQWĘOHJV~O\RVDEE
éghajlatváltozási hatásokkal foglalkozni mind nemzetközi, mind magyarországi
NRQWH[WXVEDQ ÈWIRJy V]DNLURGDOPL IHOWiUy PXQNiQN HUHGPpQ\H V]HULQW D] DONDOPD]NRGiVNXWDWiVWHUOHWpQDKDJ\RPiQ\RVPHJN|]HOtWpVĦHOVĘVRUEDQWHUPpV]HWWXGRPiQ\RVDODSRNRQiOOyYL]VJiODWRNPHOOHWWHJ\UHQDJ\REEV]NVpJOHV]DM|YĘEHQ
RO\DQNXWDWiVRNUDDPHO\HNDWHUPHOĘNG|QWpVHLQHNV]HPV]|JpEĘOYL]VJiOMiND]DONDOPD]NRGiVLNpSHVVpJHNHWpVOHKHWĘVpJHNHW,O\HQLUiQ\~NXWDWiVRNPpJDQHP]HWN|]LGLVNXU]XVEDQVHPQDJ\RQWDOiOKDWyNH]pUWDPDJ\DURUV]iJLPHJYDOyVtWiVPLQGHQNpSSHQKLiQ\SyWOyNH]GHPpQ\H]pVOHKHWQH

BEVEZETÉS
2013 és 2015 között kiterjedt terepku
tatások zajlottak a Mátrai és a Pécsi bor
vidéken a )|OGEĘOpOĘNDJUiUV]HUHSOĘN
YLGpNLIHMOĘGpVLSiO\iNpVYLGpNSROLWLNiN
Magyarországon 1 címen futó kutatás ke
retén belül (.LUiO\). A több terepen
is zajló vizsgálat célja az volt, hogy felderít
se, milyen folyamatok alakítják a magyar
agrárgazdaságot és hogyan változtak az
XWyEELLGĘEHQD]iJD]DWKR]N|WĘGĘJD]

dasági és társadalmi struktúrák országos
és helyi szinten (.RYiFV). Az éghaj
ODWYiOWR]iVpVDPH]ĘJD]GDViJNDSFVRODWD
nem volt kijelölt témája a kutatásnak,
terepi tapasztalataink mégis azt mu
WDWWiNKRJ\HJ\HViJD]DWRNNpSYLVHOĘLW
kifejezetten érinti a kérdés, de legalábbis
rendelkeznek bizonyos fokú tapasztalattal
a helyi éghajlatváltozás hatásairól. Erre
alapozva, a kutatás eredményeinek érté
NHOpVHVRUiQDKD]DLV]ĘOĘpVERUV]HNWRU
éghajlatváltozással kapcsolatos tudása,

 $NXWDWiVWD]27.$V]iP~Ä)|OGEĘOpOĘNDJUiUV]HUHSOĘNYLGpNLIHMOĘGpVLSiO\iNpVYLGpNSROLWLNiN0D
J\DURUV]iJRQ´FtPĦSURMHNWWiPRJDWWD
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tapasztalata és alkalmazkodási stratégiája
lettek megnevezve mint olyan lehetséges
témák, melyeket érdemesnek tartunk egy
célirányosabb megközelítéssel tovább vizs
gálni. Egy ilyen kutatási kezdeményezés
HOVĘOpSpVHH]DGROJR]DWDPHO\NLVHEE
részben terepi tapasztalatokra, nagyobb
részben a vonatkozó nemzetközi és hazai
szakirodalom áttekintésére támaszkodva
fogalmaz meg következtetéseket, melyek
IHOKtYMiND¿J\HOPHWDNXWDWiVLKLiQ\RNUD
és a lehetséges kutatási irányokra.
$1<$*e60Ï'6=(5
A dolgozat eredményeit megalapozó ada
tok két forrásból származnak. Az adatok
HOVĘGOHJHVIRUUiVDDPiUIHQWHEEKLYDWNR
]RWWNXWDWiVJHULQFpWNpSH]ĘWHUHSNXWDWiV
YROWDPHO\QHNDFpOMDHOVĘVRUEDQDKHO\L
agrárgazdaság és társadalom kapcsolódá
si pontjainak felderítése volt. Az intenzív
terepmunkára támaszkodó kutatásban
NYDOLWDWtYpVNYDQWLWDWtYDGDWJ\ĦMWpVLHV]
közök is alkalmazásra kerültek. Ez a vegyes
módszertan már korábban is hatékonynak
bizonyult a kutatócsoport hasonló fókuszú,
HVHWWDQXOPiQ\DODS~NXWDWiVDLEDQ(VáraGL.RYiFV±9iUDGL).
(OVĘVRUEDQV]DNpUWĘLpVIpOLJVWUXNWX
UiOW LQWHUM~N NpV]OWHN PH]ĘJD]GDViJL
WHUPHOĘNNHOWHUPHOĘLLQWHJUiFLyNYH]HWĘ
LYHOV]DNLJD]JDWiVLNpSYLVHOĘNNHOWHOHS
OpVYH]HWĘNNHOD]iOODPLJD]JDWiVpULQWHWW
területein dolgozókkal és a helyi vidékfej
OHV]WpVEHQN|]UHPĦN|GĘNN|UpEHQ$]LQ
terjúk túlnyomó többségének hanganyaga
U|J]tWpVUHNpVĘEESHGLJOHtUiVUDNHUOW$]
interjúkat a kvantitatív tartalomelemzés
módszerével dolgoztuk fel. Ennek a mód
szernek az alkalmazásával válik a nyers
interjúleiratból tényekkel és tapasztalatok
kal alátámasztott interpretáció. A módszer
OpQ\HJHDIRO\DPDWRVLWHUDWtYpVUHÀH[tYNy
dolási folyamat, melynek során a szövegben
V]HUHSOĘLQIRUPiFLyND]HOHP]ĘiOWDONLWDOiOW
kódokba kerülnek. A módszer lényegi ré

sze, amikor a kódok közötti kapcsolatok
és összefüggések kerülnek azonosításra,
tJ\OHKHWĘYpWpYHD]LQWHUM~NRQNHUHV]WO
megismert valóság kutatási céloknak meg
IHOHOĘLQWHUSUHWiOiViW 1HXHQGRUI).
Az így szerzett kvalitatív adatokat minden
esetben kiegészítettük statisztikai adatok
NDOKRJ\DPH]ĘJD]GDViJLDNWLYLWiVUyOpV
kibocsátásról, foglalkoztatásról, valamint
a helyi szocioökonómiai viszonyok alaku
OiViUyOLGĘVRURV|VV]HKDVRQOtWiVRNDWYp
gezhessünk.
$GROJR]DWPHJV]OHWpVpWVHJtWĘWHUHSL
tapasztalatok a Gyöngyösi és Bólyi kistér
VpJEĘOV]iUPD]QDN$V]ĘOĘpVERUiJD]DW
D]HOĘEELEHQD0iWUDLERUYLGpNHQPtJ
utóbbiban a Pécsi borvidéken keresztül
kapcsolódik a helyi agrárgazdaságba,
habár nem egyforma mértékben. Míg a
PiWUDLWHUPĘWHUOHWHNQHPFVDNKHO\EHQ
jelentenek még mindig fontos megélhe
tési forrást, de kibocsátásuk országos
|VV]HKDVRQOtWiVEDQLV¿J\HOHPUHPpOWy
DGGLJD3pFVLERUYLGpNMHOHQWĘVpJHD]ĘW
körbefogó Villányi és Szekszárdi borvidé
kekhez képest kisebb, nem is beszélve a he
O\LDJUiUJD]GDViJEDQEHW|OW|WWV]HUHSpUĘO
PHO\HOW|USOD%yO\N|UQ\pNpUHMHOOHP]Ę
QDJ\]HPLV]iQWyI|OGLPH]ĘJD]GiONRGiV
mellett. Habár az éghajlatváltozás témája
nem volt része a fentebb hivatkozott kuta
tásnak, mégis az volt a benyomásunk az
interjúk során, hogy a téma kérdés nél
kül is rendszeresen felmerül mind a két
borvidéken. Az ide vonatkozó interjúkból
származó tapasztalatok az Eredmények
IHMH]HWHOVĘIHOpEHQNHUOQHNEHPXWDWiVUD
Az adatok másik forrása klasszikus
szakirodalmi feltáró munka eredménye.
Feldolgozásra került az éghajlatváltozást
pV D] H]]HO NDSFVRODWRV PH]ĘJD]GDViJL
DONDOPD]NRGiVWD]RQEHOOLVDV]ĘOĘpV
borszektor helyzetét tárgyaló nemzetközi
és hazai szakirodalom. Ennek a feltáró
munkának az eredményeit mutatjuk be
az Eredmények fejezet második felében.

Király: $ONDOPD]NRGiVNXWDWiVDV]ĘOĘpVERUiJD]DWEDQ
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$ GROJR]DWRW IHOYH]HWĘ EHYH]HWĘEHQ D
globális éghajlatváltozással és alkalmaz
kodáskutatással kapcsolatos szakirodalmat
tekintjük át. Kiindulási pontunk szerint
az éghajlatváltozással foglalkozó kutatás
mára az egyik legtöbb tudományterületet
magában foglaló tudományos párbeszéddé
vált. Célunk annak bemutatása, hogy ebben
DSiUEHV]pGEHQDWiUVDGDORPWXGRPiQ\
DODS~ PHJN|]HOtWpVHNQHN PpJ MHOHQWĘV
kiaknázatlan potenciáljuk van.
Igazodva az éghajlatváltozással foglalko
zó nemzetközi diskurzushoz, mi is kiinduló
pontnak tekintettük az Éghajlatváltozással
Foglalkozó Kormányközi Testület
(Intergovernmental Panel on Climate
&KDQJH IPCC) által készített jelentések
ben aprólékosan szintetizált tudásanya
got. A szervezet 1995 óta munkacsopor
WRVIHORV]WiVEDQV]HUYH]LPHJDI|OGpV
éghajlattudományok területén végzett
kutatások legfrissebb eredményeinek fel
GROJR]iViWpVV]LQWHWL]iOiViW$NHWWHVMHOĦ
FVRSRUWEHQD]|W|GLNMHOHQWpVUpV]H
ként adta ki az éghajlatváltozás hatásaival,
a sérülékenységgel és az alkalmazkodás
kérdéskörével foglalkozó jelentéseit (,3&&
D,3&&E).
Ennek a hatalmas tudásanyagnak az
áttekintése után kijelenthetjük, hogy az
pJKDMODWYiOWR]iVNXWDWiVW|VV]HIRJyWXGR
mányos diskurzusnak mára számos, diszcip
línák és felhasználási cél szerinti alterülete
alakult ki. Láthatóan ezt a párbeszédet még
mindig a természettudományok dominálják,
QHPOHKHW¿J\HOPHQNtYOKDJ\QLD]RQEDQ
KRJ\D]XWyEELNpWpYWL]HGEHQMHOHQWĘVHQ
PHJQĘWWDWiUVDGDORPWXGRPiQ\RVJRQGRO
kodás szerepe is, beemelve a diskurzusba

285

olyan témákat, mint fogyasztás, társadal
PLLJD]ViJRVViJpVHJ\HQOĘWOHQVpJKHO\LpV
globális civil mozgalmak szerepe vagy az
pJKDMODWYiOWR]iVWDJDGiVMHOHQVpJH Brulle
±'XQODS). A társadalomtudományok
térnyerését két okkal lehet magyarázni.
(OĘV]|ULVWXGRPiQ\RVDQEL]RQ\tWRWWiYiOW
hogy antropogén2WpQ\H]ĘNLVHOĘLGp]ĘLD]
éghajlatváltozásnak és nem lehet azt csak a
természetes változékonyságra, illetve cik
likusságra visszavezetni. De talán ennél is
nagyobb szerepet játszott a diszciplináris
VRNV]tQĦVpJPHJMHOHQpVpEHQDQQDNDIHO
ismerése, hogy az éghajlatváltozás okozta
VpUOpNHQ\VpJHWHOVĘVRUEDQWiUVDGDOPLpV
JD]GDViJLHJ\HQOĘWOHQVpJHNKDWiUR]]iNPHJ
Ez annak belátása, hogy országok, népek,
társadalmi csoportok vagy helyi közösségek
KHO\]HWNEĘODGyGyDQHOWpUĘHQpU]pNHQ\HN
YDJ\LVHOWpUĘHQVpUOpNHQ\HND]pJKDMODWYiO
tozás hatásaira ('U\]HNHWDO6DOLK
%UXOOH±'XQODS3RUWHUHWDO
1REOHHWDO). Ezeknek az ösz
szefüggéseknek az alaposabb feltárására
a társadalomtudományok, azon belül is a
szociológia számos új perspektívát nyújt
PDMGDM|YĘEHQ
Ezen a vonalon tovább haladva a
sérülékenység és vele szoros összefüggésben
az alkalmazkodáskutatás látszik az egyik
olyan területnek, ahol a társadalomtudo
mányos gondolkodásnak és módszertannak
NLHPHOWHQIRQWRVV]HUHSHOHKHWDM|YĘEHQ
Az adaptációs gyakorlatok és stratégiák
tanulmányozása elképzelhetetlen olyan ku
tatások nélkül, ahol ne az ember, az emberi
N|]|VVpJHNiOOMDQDND]pUGHNOĘGpVN|]pS
pontjában (&DUPLQHWDO). Hasonló
megállapításra jut a nemzetközi környezet
V]RFLROyJLDNpWNLHPHONHGĘDODNMDBrulle
pV'XQODSLVDNLNDN|YHWNH]ĘNpSSHQIR
galmazzák meg a társadalomtudományos
ismeretek fontosságát: Ä.|YHWNH]pVNpS-

2
 ÒJ\PLQWYHJKi]KDWiV~Ji]RNNLERFViWiVDI|OGKDV]QiODWYiOWR]iVIRNR]yGiVDpVDQWURSRJpQKĘWHUPHOpVHUĘ
södése (KWWSZZZPHWKXHJKDMODWHJKDMODWYDOWR]DVHJKDMODWYDOWR]DVBRNDL).
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SHQD]RND]HUĘIHV]tWpVHNPHO\HNYDJ\
mitigációnYDJ\DGDSWiFLyQ keresztül
N|]HOtWLNPHJDNOtPDYiOWR]iVWYDOyV]tQĦ
sikertelenek lesznek az emberi viselkedés
és társadalmi dinamikák nagyobb és alaSRVDEELVPHUHWHQpONOPHO\HNHWpUWHOHPV]HUĦHQDWiUVDGDORPWXGRPiQ\RNWXGQDN
OHtUQL´ (%UXOOH±'XQODS). Ezt a meg
OiWiVWHUĘVtWLPpJD]DONDOPD]NRGiVNXWDWiV
multidiszciplináris természete is. Palutikof
pVPXQNDWiUVDL  szerint az alkalmaz
kodáskutatás jellegénél fogva annyira sok
V]tQĦ±HOpJFVDND]pULQWHWWGLV]FLSOtQiNUD
kutatási módszertanokra, a témával foglal
kozó nagyszámú tudományos folyóiratra és
NXWDWyLQWp]HWUHJRQGROQL±KRJ\QHKp]D
hagyományos tudományfogalmaink szerint
meghatározni, pontosan mit is értünk alat
WD+DVRQOyNpSSHQDN|UQ\H]HWLpVIHMOĘGpVL
tanulmányokhoz, az alkalmazkodáskutatás
esetében is a rugalmas alkalmazhatóság a
MHOOHP]ĘPLQGDNXWDWiVLWHUHSHNPLQGD
PHJIHOHOĘPpUpVLV]LQWHNPHJYiODV]WiViQiO
Palutikof és munkatársai szerint a jó alkal
mazkodáskutatás mögött koherens elméle
ti keret és szigorú módszertan áll, hogy a
EHJ\ĦMW|WWpVHOHP]HWWWHUHSLWDSDV]WDODWRN
között evidenciákat és legjobb gyakorlato
kat találjon.
Az alkalmazkodáskutatások területén
DPH]ĘJD]GiONRGiVWpVD]pOHOPLV]HUWHU
melést övezi talán a legnagyobb tudomá
Q\RV¿J\HOHPDPLD]]DOPDJ\DUi]KDWy
hogy ez az éghajlatváltozásnak legkitettebb
szektor, melyet bizonyítottan több nega
tív, mint pozitív éghajlatváltozási hatás ér
már most is (3RUWHUHWDO eUWKHWĘ
LVDNLHPHOW¿J\HOHPKLV]HQKDWDOPDVQDN
tJpUNH]LND]DIHODGDWDPLDM|YĘpOHOPLV]HU
termelését úgy teszi alkalmazkodóvá az
éghajlatváltozáshoz, hogy közben csökkenti

az üvegházhatású gázok kibocsátását, de
egyben növeli hatékonyságát is, hogy képes
OHJ\HQHOOiWQLDERO\JyQ|YHNYĘV]iP~Qp
pességét (+LOOHO±5RVHQ]ZHLJ). Ered
ményes mitigációs és adaptációs tervek hiá
nyában, globális léptékben vizsgálódva arra
számíthatunk, hogy az éghajlatváltozás kö
vetkezményeként még pusztítóbb áradások,
V]iUD]ViJRNpVH[WUpPPDJDVKĘKXOOiPRN
nehezítik majd az élelmezés megoldását.
(]HNHJ\WWHVKDWiVDYiUKDWyDQMHOHQWĘVHQ
EHIRO\iVROMDPDMGD]pOHOPLV]HUEL]WRQViJRW
és az élelmiszerárak alakulását. Különösen
QDJ\DNRFNi]DWD]DODSYHWĘpOHOPLV]HUHN
termelésében (gabona, kukorica, zöldsé
gek, gyümölcsök és halászat), hiszen ezek
a jelenleginél is nagyobb klímastressznek
lesznek kitéve (7ULSDWKLHWDO).
(5('0e1<(.
Terepmunka-tapasztalatok a
0iWUDLpVD3pFVLERUYLGpNHQD]
pJKDMODWYiOWR]iVVDO|VV]HIJJpVEHQ
$N|YHWNH]ĘNEHQEHV]iPROXQND]RNUyO
a tapasztalatainkról, melyek kulcsszere
pet kaptak a dolgozat megszületésében.
Ezek a tapasztalatok a Pécsi és a Mátrai
borvidéken készített interjúkból és beszél
JHWpVHNEĘOV]iUPD]QDNPHO\HNHWDKHO\L
V]ĘOpV]pVERUiV]N|]|VVpJKH]WDUWR]yNNDO
készítettünk. Fentebb már említettük, hogy
ezek az interjúk nem az éghajlatváltozásra
IyNXV]iOWDNPpJLVVRNV]RUHOĘIRUGXOWKRJ\
az interjúalanyok közvetve vagy közvetlenül
érintették ezt a témát. Ezek a momentumok
általában vagy akkor merültek fel, amikor
DWHUPHOpVWQHKH]tWĘN|UOPpQ\HNIHOVRUR
OiViUDNpUWNDWHUPHOĘNHWYDJ\DPLNRUD
M|YĘEHQYiUKDWyQHKp]VpJHNHWNHOOHWWPHJ
nevezniük.

3
Mitigáción jelen esetben azokat az emberi beavatkozásokat értjük, amelyek vagy az üvegházhatású gázok forrá
ViQDNFV|NNHQWpVpWYDJ\D]YHJKi]KDWiV~Ji]Q\HOĘNpSHVVpJQ|YHOpVpWFpOR]]iN ,3&&D).
4
Adaptáció alatt értjük azt a folyamatot, melynek során jelenlegi vagy még csak várt éghajlatváltozási hatások
hoz igazodunk. Emberi rendszerek esetében a cél mérsékelni vagy elkerülni a lehetséges károkat vagy kihasznál
QLDPHJQ\tOyOHKHWĘVpJHNHW ,3&&D).

Király: $ONDOPD]NRGiVNXWDWiVDV]ĘOĘpVERUiJD]DWEDQ

Általánosak voltak az észrevételek,
amelyek a kórokozók és betegségek
RNR]WDQHKp]VpJHNUHKtYWiNIHOD¿J\HOPHW
%L]RQ\tWRWWRNRNR]DWL|VV]HIJJpVHNHWD
felmelegedés következményeként megje
OHQĘ ~M NiUWHYĘNUH pUWHOHPV]HUĦHQ QHP
WDOiOWXQN0pJLVHOVĘVRUEDQD]LGĘVHEEJH
QHUiFLyKR]WDUWR]yWHUPHOĘNV]HPpO\HVWD
pasztalatai keltették azt a benyomást, hogy
ezen a területen valós, de még ismeretlen
NLKtYiVRNNDOiOOQDNV]HPEHQDWHUPHOĘN
9LVV]DWpUĘHOHPYROWPpJDV]pOVĘVpJHV
LGĘMiUiVLN|UOPpQ\HNUHYDOyKLYDWNR]iV
LVÈOWDOiEDQDWDYDV]LLGĘV]DNEDQURPER
OyIDJ\RNYDODPLQWDV]UHWLLGĘV]DNEDQ
HOĘIRUGXOy V]pOVĘVpJHV FVDSDGpN NHUOW
PHJHPOtWpVUH0LQGNpWN|UOPpQ\MHOHQWĘV
terméskiesést okozhat, felkészülni rájuk
azonban nehezen lehet. A Mátrai borvidé
NHQDKDWYDQDVpYHNWĘOLQGXOyQDJ\]HPL
V]ĘOĘWHOHStWpVHNHUHGPpQ\HNpSSHQD]OWHW
YpQ\HNÄOHM|WWHN´DKHJ\UĘOpVDN|QQ\HE
EHQPĦYHOKHWĘVtNRNUDN|OW|]WHN(]HNHQD]
DODFVRQ\DEEDQIHNYĘWHUOHWHNHQQDJ\REED
fagyveszély, ami komoly kockázatot jelent a
WHUPHOĘNV]iPiUD0HJROGiVWMHOHQWKHWQH
KDDPDJDVDEEDQIHNYĘPDPpJHOYDGXOW
területeket újra termelésbe vonnák, ahogy
az Egri, a Tokaji, a Villányi és a Somlói bor
YLGpNHQW|UWpQLNYDODPLQWKDDWHUPHOĘN
rendszeresen köthetnének termésbiztosí
tást. A tapasztalatok azt mutatják azonban,
hogy ezeket a költségeket a többség még
nem képes kigazdálkodni.
(OVĘVRUEDQD0iWUDLERUYLGpNHQPHUOW
fel a fajtaválasztás kérdése. Ezt a borvi
GpNHWPDDODSYHWĘHQN|QQ\ĦJ\P|OFV|V
fehér borairól ismeri a közvélemény, pe
GLJD¿OR[pUDYpV]HOĘWWLWWLVDNpNV]ĘOĘYROW
W~OV~O\EDQ$]XWyEELLGĘEHQNpV]OWHND
szakma által is elismert nagy vörösborok
D YLGpNHQ DPL IHOHUĘVtWHWWH D]RN KDQJ
ját, akik szeretnék a borvidék vörösboros
SUR¿OMiWpStWHQLDN|QQ\HGHEEIHKpUHNNHO
V]HPEHQ$NLHPHONHGĘPLQĘVpJĦY|U|V
borokat sokan a szerencsés évjárattal ma
J\DUi]WiNGHYDQDNLQHNPHJJ\Ę]ĘGpVH
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hogy a mátrai terroir folyamatosan képes
OHQQHLO\HQPDJDVPLQĘVpJHWHOĘiOOtWDQL
Kevésbé hangoztatott vélemény volt a fel
PHOHJHGpVWRNROQLSHGLJHONpS]HOKHWĘKRJ\
DPDJDVDEEKĘ|VV]HJLJpQ\ĦNpNV]ĘOĘNMREE
EHpUpVpEHQH]LVN|]UHMiWV]RWWD]DODSYHWĘHQ
KĦY|VNOtPiM~ERUYLGpNHQ
Azt nem tudjuk igazolni, hogy a felsorol
tak mögött a helyi éghajlatváltozás a ma
J\DUi]yWpQ\H]ĘKLV]HQNXWDWiVXQNFpOMD
nem ennek kiderítése volt. Benyomásaink
mégis arra engednek következtetni, hogy
DV]ĘOĘpVERUWHUPHOĘNpJKDMODWYiOWR]iV
percepciójával és alkalmazkodási straté
giájával foglalkozó kutatás releváns lehet
a magyarországi viszonyok között is.
6]ĘOĘWHUPHV]WpVpVERUWHUPHOpVD]
éghajlatváltozás árnyékában,
DYLOiJEDQpV0DJ\DURUV]iJRQ
A dolgozat eredményeinek ismertetését
NpWUpV]UHERQWRWWXN(OĘV]|UEHPXWDWMXN
PLNpQWYDQMHOHQD]pJKDMODWYiOWR]iVDV]Ę
OĘpVERUV]HNWRUUDOIRJODONR]yWXGRPiQ\RV
diskurzusban, valamint felsorolásra ke
UOQHND]RND]pJKDMODWYiOWR]iVHUHGHWĦ
hatások, amelyeket tudományos kutatások
bizonyítottak nemzetközi és hazai össze
hasonlításban. Végül hivatkozunk három
olyan kutatási eredményre, melyek mögött
olyan megközelítés és módszertan áll, ame
O\HNHWN|YHWHQGĘSpOGiQDNWDUWXQNHJ\PDM
dan megvalósuló hasonló hazai kutatásban.
$V]ĘOĘpVERUiJD]DWRWpULQWĘNOtPDYiOWR
]iVNXWDWiVRNNLLQGXOySRQWMDD]DPiUVRN
szor közhelyként is elkoptatott frázis, mi
V]HULQWDV]ĘOĘWHUPHV]WpVpVDERUWHUPHOpV
NO|Q|VHQpJKDMODWpU]pNHQ\PH]ĘJD]GDViJL
tevékenységek. Habár a megállapítás nem
WHNLQWKHWĘiWWĘHUHMĦQHNPpJLVQHKp]OHQ
QHPpJHJ\RO\DQPH]ĘJD]GDViJLiJD]DWRW
PRQGDQLDKRODYiOWR]yLGĘMiUiVHQQ\LUH
NpSHVEHIRO\iVROQLDYpJWHUPpNPLQĘVp
gét és mennyiségét (-RQHV±:HEE).
(QQHNHOVĘGOHJHVRNDKRJ\DSUpPLXPPL
QĘVpJHOpUpVpKH]HJ\VRUNOVĘN|UOPpQ\
együttes hatása szükséges. Ezek közül is a
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OHJIRQWRVDEEDV]ĘOĘQ|YpQ\LJpQ\HDpV
&N|]|WWLpYLN|]pSKĘPpUVpNOHWUHPHO\
adottságból következik, hogy prémiummi
QĘVpJĦERUV]ĘOĘWHUPHV]WpVFVDNHJ\V]ĦN
NOtPDpVI|OGUDM]LUpJLyEDQOHKHWVpJHV(]W
DUpJLyWNLMHO|OĘYRQDODWL]RWHUPiQDNKtYMiN
DPLD]RQRVpYLN|]pSKĘPpUVpNOHWĦWHUOH
WHN|VV]HN|WpVpEĘODODNXONL$]tJ\NLMHO|OW
WHUPĘKHO\HNNOtPiMDV]pOHVVNiOiQPR]RJ
GHDOHJMREEPLQĘVpJHWDpV&RVL]R
termák között lehet elérni (pl.: Mátrai, Egri,
Tokaji borvidék). Az északi sáv határához
N|]HOHVĘWHUPĘKHO\HNKĦY|VHEENOtPiMiW
DNHGYH]ĘKHO\LN|UOPpQ\HNpVPĦYHOp
si módszerek kompenzálhatják (-DFNVRQ
 (EEĘON|YHWNH]LNKRJ\D]LVPHUW
WHUPĘKHO\HNYiOWR]DWRVViJiWYDOyV]tQĦOHJ
csak a borok egyediségéhez lehet hasonlí
WDQL1pKiQ\WpQ\H]ĘD]RNN|]ODPHO\HNHW
borvidékek leírásánál szoktak alkalmazni:
a legfontosabbak talán azok a klimatikus
viszonyok, amelyekkel meghatározható
D WHUPĘKHO\UH MHOOHP]Ę NOtPDRSWLPXP
,O\HQHNSpOGiXODKĘpVIpQ\PHQQ\LVpJ
a napfénytartam, a csapadék, a páratarta
ORPDV]pOLOOHWYHD]HOĘEELHNHWHJ\EHIRJy
évjárati változékonyság (0pV]iURVHWDO
 GHV]iPRVHJ\pEWpQ\H]ĘLVKDWiVVDO
YDQPpJDERURNPLQĘVpJpUHpVHJ\HGLVpJp
re, ilyenek például a geológiai adottságok,
YDJ\LVDNO|QE|]ĘWDODMpVNĘ]HWIpOHVpJHN
DPLNURNOtPiWEHIRO\iVROyWpQ\H]ĘNN|]OD
domborzat és a fekvés, de vidékenként eltér
KHWQHNDPĦYHOpVLPyGV]HUHNQHPEHV]pOYH
DKHO\LNXOWXUiOLV|U|NVpJUĘOYDJ\DKHO\
EHQHOpUKHWĘIDMWDYiODV]WpNUyO 'RXJKHUW\
). Könnyen belátható, hogy egy ilyen
NXOW~UD PĦYHOpVpEHQ DKRO D YpJWHUPpN
PLQĘVpJHHQQ\LUHIJJD]pYMiUDWUDMHOOHP]Ę
LGĘMiUiVWyOD]pJKDMODWLYLV]RQ\RNWUHQGV]H
UĦiWDODNXOiVDPpO\UHKDWyYiOWR]iVRNDWpV
alkalmazkodási kényszereket okozhat.
$V]ĘOĘWHUPHV]WpVEHQpVERUWHUPHOpVEHQ
pV]OHOKHWĘpJKDMODWYiOWR]iVHUHGHWĦKDWi
sokkal rengeteg kutatás foglalkozott már.
Ennek a hatalmas tudásanyagnak az átte
kintésében 6DFFKHOOLpVPXQNDWiUVDLQDN

 kvalitatív tartalomelemzésen alapu
ló szisztematikus irodalomáttekintésére tá
maszkodhatunk. Megállapítják, hogy ezek
DNXWDWiVRNQpJ\IĘYRQDORQPR]RJQDN
-HOOHP]ĘDIDUPV]LQWĦPHJN|]HOtWpVPHO\HN
YDJ\DWHUPĘKHO\UHJ\DNRUROWKDWiVRNDW
YDJ\DV]ĘOpV]HWLpVERUiV]DWLHOMiUiVRNDW
vizsgálják az éghajlatváltozással összefüg
JpVEHQ'HMHOHQWĘVWXGRPiQ\RV¿J\HOHP
|YH]LDNO|QE|]ĘPLWLJiFLyVpVDGDSWiFLyV
stratégiák kidolgozását és alkalmazását is,
míg ágazati szempontból a lehetséges kö
YHWNH]PpQ\HNIHOPpUpVHWĦQLNNLHPHOWHQ
érdekesnek. A tudományos folyóiratcikkek
kulcsszavainak trendvizsgálatából kiderül,
KRJ\DNLOHQFYHQHVpYHNYpJHWHNLQWKHWĘD
bor az éghajlatváltozás összefüggéseivel
foglalkozó kutatások kezdetének, az érdek
OĘGpVQ|YHNHGpVHD]RQEDQFVDNyWD
mutatható ki a témával foglalkozó tanul
mányok számának látványos felfutásával.
$YRQDWNR]ySXEOLNiFLyNEDQDN|YHWNH]Ę
hatásokkal és kihívásokkal találkozunk
a leggyakrabban: az egyik legfontosabb
problémahalmazt az jelenti, hogy a fel
melegedés és a változó csapadékeloszlás
hatására egyre inkább északabbra fog to
lódni az a klímarégió, amely még alkalmas
OHKHWSUpPLXPPLQĘVpJĦERUV]ĘOĘWHUPHV]
tésre. Ennek az lehet a következménye,
hogy új borvidékek alakulhatnak ki, míg
HJ\HVPHGLWHUUiQNODVV]LNXVWHUPĘKHO\HN
WHUOHWHYDOyV]tQĦOHJFV|NNHQLIRJ(]]HO
szoros összefüggésben, a körülmények
PHJYiOWR]iViQDN PpUWpNpWĘO IJJĘHQ
HJ\HV ERUYLGpNHN HVHWpEHQ V]ĦNOKHW
PiVRNHVHWpEHQEĘYOKHWDIDMWDYiODV]WpN
(6FKXOW]±-RQHV)UDJDHWDO
5XPOHWDO+DQQDKHWDO
7yWK±9pJYiUL). Kiemelt kutatási
WpPD D V]ĘOĘELROyJLDL N|YHWNH]PpQ\HN
vizsgálata, vagyis annak felderítése, hogy
DOHU|YLGOĘWHQ\pV]LGĘV]DNpVDW~ONRUDL
fenológiai események (rügyfakadás, vi
rágzás, zsendülés, érés) milyen hatással
YDQQDNDWHUPpVKR]DPUDpVDERUPLQĘ
ségére. Ehhez kapcsolódva a megváltozó
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borkémia is kutatási témává vált, hiszen a
felmelegedés és a vízhiányos állapot kihat
DERUDQDOLWLNDLWXODMGRQViJDLUD FXNRU
V]iUD]DQ\DJ VDY V]tQDQ\DJWDUWDORP
csersavak és aromák), ami a kereskedelmi
OHKHWĘVpJHNUHLVKDWiVVDOOHV] 7DWH
:HEEHWDO+ROODQG±6PLW
6FKXOW]±-RQHV.HOOHU). A fel
melegedés hatására nemcsak borvidékek
PR]GXOKDWQDNHOKDQHPHJ\HVNiUWHYĘN
pVV]ĘOĘEHWHJVpJHNHOWHUMHGpVLWHUOHWHLV
pV]DNDEEUDK~]yGKDWDM|YĘEHQDPLMH
OHQWĘVNiURNDWRNR]KDWD]RNRQDWHUPĘ
KHO\HNHQDKRODPHJHOĘ]pVQHPNH]GĘGLN
PHJLGĘEHQ 7DWH-RQHVHWDO
&DɣDUUDHWDO).
Az éghajlatváltozással foglalkozó ha
zai szakirodalom megkerülhetetlen hi
vatkozási pontja a Változások – Hatások – Válaszok (VAHAVA) néven ismert
nagyszabású kutatási projekt. A kutatás
HUHGPpQ\HLW|VV]HJ]ĘNpWN|WHW(Láng et
DO+DUQRV±&VHWH), valamint
a Ä.OtPD´)]HWHNEHQ megjelent több
kapcsolódó tanulmány rendkívüli rész
letességgel és alapossággal mutatja be a
hazai akadémiai közösség éghajlatváltozás
sal kapcsolatos tudását. A multiszektorális
PHJN|]HOtWpVQHN N|V]|QKHWĘHQ PLQGHQ
kritikus területen felmérésre kerültek a
lehetséges éghajlatváltozási hatások, illet
ve ezek mérséklését vagy a hozzájuk való
DONDOPD]NRGiVW HOĘVHJtWĘ OHKHWĘVpJHN
$PH]ĘJD]GDViJLV]HNWRUWpULQWĘNpUGpVHN
N|]OWDOiQDOHJIRQWRVDEEKRJ\D.iUSiW
medence egyre szárazabb éghajlata mel
OHWWVLNHUOHD]RNDWD]~MYDJ\PyGRVtWRWW
PĦYHOpVLPyGV]HUHNHWPHJWDOiOQLDPHO\HN
PHJELUNy]QDNPDMGDV]pOVĘVpJHVHQLQWHQ
zív csapadékhullásokkal és képesek lesznek
a talajok vízháztartását az optimális szinten
WDUWDQL1HPOHKHWPDMGDM|YĘEHQPHJ
kerülni átfogó alkalmazkodási stratégiák
kidolgozását, melyek ágazatra és területre
bontva jelölik majd ki az éghajlatváltozás
KR] DONDOPD]NRGy PH]ĘJD]GDViJ KD]DL
kereteit (/iQJHWDO).
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$V]ĘOĘWHUPHOpVQHNpVERUNpV]tWpVQHN
PHJNpUGĘMHOH]KHWHWOHQDMHOHQWĘVpJHKD
]iQNEDQ$PH]ĘJD]GDViJLV]HPSRQWRNRQ
W~ONLNHOOHPHOQLDV]ĘOĘPĦYHOpVWiMIRUPiOy
KDWiViWD]iJD]DWNLHPHONHGĘIRQWRVViJiWD
vidéki foglalkoztatásban, valamint a borfo
gyasztás szerepét a kulturális identitásban.
$V]HNWRUWpULQWĘHOHP]pVpEHQBotos és Hajdu  is kitér arra, hogy a már korábban
HPOtWHWWV]ĘOĘWHUPHV]WpVL]yQDKDWiUYiU
hatóan északabbra fog tolódni. Tekintettel
DUUDKRJ\DPDJ\DURUV]iJLWHUPĘWHUOH
tek most az északi határhoz közel feksze
QHNEiUPLO\HQYiOWR]iVD]yQiUDMHOOHP]Ę
NOtPDWpQ\H]ĘNEHQpUH]WHWQLIRJMDKDWiViW
a hazai termelési feltételekben is. Habár
H]DYiOWR]iVYiUKDWyDQHUĘVtWHQLIRJMDD
.iUSiWPHGHQFHV]ĘOĘWHUPĘWHUOHWHLQHN
mediterrán jellegét, fontos számba venni
a lehetséges forgatókönyveket és azok kö
vetkezményeit, függetlenül attól, hogy azok
pozitívak vagy negatívak. Botos és Hajdu
megemlíti a fajtaszerkezet átalakulásának
OHKHWĘVpJpWDPLWHOVĘVRUEDQDFVHPHJH
V]ĘOĘNpVDNpVHLpUpVĦIDMWiNDUiQ\iQDN
növekedése okozhat, de növekedhet a nagy
KĘLJpQ\ĦNpNV]ĘOĘIDMWiNWHUPĘWHUOHWHLV
$MyV]iUD]ViJpVIDJ\WĦUĘNpSHVVpJĦIDM
ták nemesítése új feladatok elé állíthatja
PDMGDV]ĘOĘQHPHVtWĘV]DNPiW+DVRQOy
OpSWpNĦOHKHWQpKiQ\WHFKQROyJLDLIHMOHV]WpV
EHYH]HWpVHLVPLQWSpOGiXOD]|QW|]KHWĘ
VpJOHKHWĘVpJpQHNPHJWHUHPWpVHPHO\D
technológiai nehézségek mellett a közös
ségi szabályozás felülvizsgálatát is igényli.
A borkészítés szempontjából pedig már ma
LVDKĦW|WWHUMHV]WpVD]HJ\LNRO\DQWHFKQR
OyJLDLIHMOHV]WpVDPLWHOVĘVRUEDQDUHGXNWtY
ERUWNpV]tWĘERUiV]DWRNQHPNHUOKHWQHNHO
(]DEHUXKi]iVLLUiQ\YiUKDWyDQDM|YĘEHQ
LVMHOOHP]ĘOHV]QHPFVDNDIHOPHOHJHGpV
KDQHPD]LO\HQWtSXV~ERURNDW|YH]ĘQ|YHN
YĘSLDFLNHUHVOHWPLDWWLV %RWRV±+DMGX
 $9$+$9$NXWDWiVKR]NDSFVROyGy
tanulmányokat áttekintve azt látjuk, hogy
a hazai kutatásokban a kérdést többnyire
V]ĘOĘELROyJLDLROGDOUyOYL]VJiOWiNYDJ\LVD
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nemzetközi irodalomhoz hasonlóan a ter
PHOĘN|]SRQW~PHJN|]HOtWpVHGGLJNHYHVHEE
¿J\HOPHWNDSRWW %RWRV±+DMGX
+DMGX+DMGX±%RWRV'LyIiVL
HWDO). Az utóbbi években azonban
több hazai cikk is napvilágot látott, amelyek
PiUMyYDOPpO\HEEpVNRUV]HUĦEEPHJN|
zelítést alkalmaznak (7HV]OiNHWDO
6iPVRQHWDO6iPVRQHWDO
)HKpUYiU\±%iOR) a klímaváltozás
hazai és nemzetközi hatásait, a várható
trendeket, illetve technológiai javaslato
NDWLOOHWĘHQ
Ezek figyelembevételével némi
OHJ iWpUWpNHOĘGLN D V]ĘOĘ pV ERUiJD]DW
éghajlatváltozásra való érzékenységét érin
WĘPHJiOODStWiVHYLGHQFLDV]HUĦVpJH/iWKD
tó, hogy az ágazatban dolgozók, azon belül is
HOVĘVRUEDQDV]ĘOpV]HWWHOIRJODONR]yNWHYp
kenysége számos olyan változó körülmény
QHNOHV]NLWpYHDN|YHWNH]ĘpYWL]HGHNEHQ
PHO\HNI|OGUDM]LHOKHO\H]NHGpVWĘOIJJĘHQ
jelentenek majd kockázatokat (mediterrán
WHUPĘKHO\HNDONDOPDWODQQiYiOiVD GHWH
UHPWKHWQHN~MOHKHWĘVpJHNHWLV KĦY|VHEE
WHUPĘKHO\HNEĘYOĘIDMWDYiODV]WpND (J\
pUWHOPĦQHNWĦQLNKRJ\EL]RQ\RVIRN~DGDS
táció elkerülhetetlen lesz annak érdekében,
KRJ\DOHKHWĘVpJHNKH]PpUWHQIHQQWDUW
sák a jelenlegi termelési színvonalat vagy
szemléletváltással új alapokra helyezzék
a termelésüket. Éppen ezzel foglalkoznak
azok az alkalmazkodáskutatások, melyek
FpOMDIHOKtYQLD]iJD]DW¿J\HOPpWDYiUKDWy
KDWiVRNUD pV PHJIHOHOĘ WXGiVVDO HOOiWQL
D WHUPHOĘNHW YDODPLQW D V]DNSROLWLNDL
G|QWpVKR]yNDW$N|YHWNH]ĘNEHQKiURP
ilyen kutatás eredményeit tekintjük át és
ismertetjük röviden. Választásunk azért
erre a három munkára esett, mert szemlé
letüket és az alkalmazott módszertanukat
HJ\HVHWOHJHVKD]DLNXWDWiVEDQN|YHWHQGĘ
példának tartanánk.
/HUHERXOOHWpVPXQNDWiUVDL  fran
FLD pV DXV]WUiO V]ĘOpV]ERUiV] WHUPHOĘN
adaptációs stratégiáját mérték fel. Kuta
tásukban félig strukturált mélyinterjúk

DGWDNiWIRJyNpSHWDWHUPHOĘNpJKDMODWYiO
WR]iVVDONDSFVRODWRVYpOHPpQ\pUĘOJD]
daságvezetési szokásaikról és adaptációs
stratégiáikról. Az interjúk során a terme
OĘNHW V]HPEHVtWHWWpN UHJLRQiOLV PRGHO
OHNiOWDONpV]tWHWWpJKDMODWLM|YĘNpSHNNHO
(]HNUHUHÀHNWiOYDHOPRQGKDWWiNKRJ\D
projektált változások várhatóan hogyan
érintenék tevékenységeiket, illetve képesek
OHQQpQHNHDONDOPD]NRGQLDPHJYiOWR]y
körülményekhez. A kutatás arra mutatott
rá, hogy hosszú távú alkalmazkodási stra
tégiák kidolgozásában és alkalmazásában a
WUDGLFLRQiOLVWHUPHOĘRUV]iJRNPLQWSpOGi
ul Franciaország hátrányban van az újvilági
WHUPHOĘNNHOV]HPEHQDKRODOLEHUiOLVDEE
piaci és jogi szabályozás, a nagyobb mé
UHWĦELUWRNRNpVQHPXWROVyVRUEDQDNH
YpVEpIRQWRVWHUPHOpVLWUDGtFLyNMHOHQWĘVHQ
megkönnyítik az alkalmazkodási döntések
meghozatalát és véghezvitelét.
Második, témánk szempontjából fon
tos kutatásban Neethling és munkatársai
 egy francia borvidéken mérték fel
DWHUPHOĘNDONDOPD]NRGiVLMHOOHP]ĘLWpV
sérülékenységét a helyi éghajlatváltozás
NRQWH[WXViEDQ(EEHQD]HVHWEHQLVWHU
PHOĘLLQWHUM~NVHJtWVpJpYHOLVPHUWpNPHJ
D]pULQWHWWHNNOtPDYiOWR]iVLPHJ¿J\HOp
seit, felmérték motivációikat és céljaikat,
PDMGH]HN¿J\HOHPEHYpWHOpYHOpUWHOPH]WpN
DGDSWiFLyVG|QWpVHLNHW$WHUPHOĘNG|QWpVL
mechanizmusának legfontosabb jellem
]ĘMHDQQDNLWHUDWtYMHOOHJHYROWKLV]HQD]
pYHOĘV]ĘOĘQ|YpQ\KH]NDSFVROyGyPĦYH
OpVLLOOHWYHERUiV]DWLIHODGDWRNpYUĘOpYUH
LVPpWOĘGQHNXJ\DQDNNRUD]DONDOPD]NR
dási képesség és akarat meglétét bizonyítja,
ha ezeket a rutineljárásokat módosítják
DNOVĘWpQ\H]ĘNKDWiViUD(]HNN|]|WWLV
WDOiOXQNPHJHOĘ]ĘMHOOHJĦJ\DNRUODWRNDW
melyek rövid távon jelenthetnek megoldást:
DORPER]DWVĦUĦVpJpQHNV]DEiO\R]iVDD
talajtakarás változtatása, termésbiztosítás
UHQGV]HUHVPHJN|WpVH(OĘIRUGXOKDWD]RQ
EDQRO\DQYiUDWODQLGĘMiUiVLN|UOPpQ\
(pl. tavaszi fagy), amire gyorsan kell re
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agálni. Ilyen esetekben gyors és sokszor
költséges beavatkozásokkal lehetséges a
NiURNPHJHOĘ]pVHIĦWĘWHVWHNYDJ\V]pOJp
pek alkalmazása. Vannak azonban olyan
döntések, amelyek hosszabb távra, akár
évtizedekre is meghatározzák a termelés
körülményeit, ilyenek az ültetvény helyének
YDJ\DWHOHStWpVUHNHUOĘV]ĘOĘIDMWiNQDND
megválasztása. Ilyen esetekben a körülte
NLQWĘG|QWpVWQHPFVDNDKHO\LOHKHWĘVpJHN
DYpJWHUPpNNHOV]HPEHQLPLQĘVpJLHOYiUi
sok vagy a piaci trendek határozhatják meg,
KDQHPVRNV]RUDWHUPHOĘNWHUPĘKHO\KH]
YDJ\V]ĘOĘIDMWiKR]IĦ]ĘGĘpU]HOPLN|WĘGpVHL
is komoly szerepet játszanak.
A harmadik kutatásban, Feola és munNDWiUVDL  elméletalapú munkájában
DEEyOLQGXOQDNNLKRJ\DPH]ĘJD]GDViJL
DONDOPD]NRGiVNXOFVDDWHUPHOĘNPDJD
tartásának megértése, hiszen nagyrészt
WĘONIJJNO|QE|]ĘV]DNSROLWLNiNWHUHSL
sikere vagy kudarca. Mégis azt látják, hogy
az alkalmazkodáskutatások sokszor nem
NpSHVHNDWHUPHOĘLPDJDWDUWiVNRPSOH[L
WiViWPHJIHOHOĘHQNH]HOQL6]HULQWNH]W
DNRPSOH[LWiVWDWHUPHOĘNHWEHIRO\iVROy
VRNUpWĦ|NROyJLDLJD]GDViJLpVWiUVDGDOPL
körülmények adják. Javaslatuk szerint há
rom tudásterület integrációjából lehet olyan
elméleti keretet alkotni, mely képes ezt az
összetettséget, végeredményben a terme
OĘLG|QWpVHNHWVRNV]RURVEHiJ\D]RWWViJXN
ban is megérteni. Egy ilyen elméleti keret
G|QWpVHOPpOHWLPRGHOOHNEĘODNO|QE|]Ę
V]LQWHNHQMHOHQWNH]ĘN|UQ\H]HWLJD]GDViJL
NpQ\V]HUHNEĘOpVD]DONDOPD]NRGiVWHU
PpV]HWpWPHJKDWiUR]yLGĘEHOLGLQDPLNiN
szintetizálásából állítható össze.
.g9(7.(=7(7e6(.
$V]ĘOĘpVERUWHUPHOpVKHO\]HWpQHNYL]V
gálata az éghajlatváltozás hatásainak össze
függésében mára egy alaposan megkutatott
területnek számít. Az áttekintett irodalom
ban megismert megközelítések változa
tossága megmutatta, hogy a téma átfogó
értelmezéséhez szükség van a diszciplináris
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VRNV]tQĦVpJUH/iWKDWyD]RQEDQKRJ\PpJ
HEEĘODJD]GDJWXGiVDQ\DJEyOLVKLiQ\R]
nak bizonyos problémafelvetések. Ilyen hi
iQ\NpQWOHKHWGH¿QLiOQLDKXPiQIDNWRUW
WHKiWD]HPEHULQp]ĘSRQWRWN|]pSSRQWED
KHO\H]Ę NXWDWiVRNDW KLV]HQ W~OQ\RPy
UpV]WNOLPDWLNXVELR¿]LNDLDJURQyPLDL
és gazdasági fókuszú vizsgálatokkal lehet
találkozni ezen a területen. Véleményünk
V]HULQWD]HPEHULWpQ\H]ĘNLHPHOpVpYHOHG
dig kevesen próbálkoztak, pedig a terme
OĘNQp]ĘSRQWMiQNHUHV]WOSRQWRVDEEDQpV
¿QRPDEEDQiUQ\DOWNpSHWNDSKDWXQND]
pJKDMODWYiOWR]iVKDWiVDLWLOOHWĘHQYDODPLQW
az adaptációs gyakorlatokról. Az éghajlat
YiOWR]iVNXWDWiVRNRQEHOOYiUKDWyDQH]
OHV]DM|YĘEHQD]HJ\LNOHJIRQWRVDEENXWD
tási irány. Ennek a szemléletnek az alkal
mazása nem abból indul ki, hogy kizárunk
PLQGHQHJ\pEWpQ\H]ĘWpSSHQHOOHQNH]ĘOHJ
megpróbáljuk összekötni ezeket úgy, hogy
DWHUPHOĘLG|QWpVHNHWKHO\H]]ND]pUGHN
OĘGpVN|]pSSRQWMiED9pOHPpQ\QNV]HULQW
ezen a vonalon a továbblépést az jelentheti,
ha a viselkedéstudományok diszciplínáit
is integráljuk az alkalmazkodáskutatás
GLVNXU]XViED 9LVHONHGpVJD]GDViJWDQL
megközelítést alkalmazva még alaposab
EDQIHOWiUKDWyNOHQQpQHNDWHUPHOĘLG|QWpVL
PHFKDQL]PXVRNMHOOHP]ĘLPHO\HNEĘOPpJ
realisztikusabb döntéshozatali modellek
NpV]OKHWQpQHN(]HNQHND]WiQV]pOHVN|UĦ
DONDOPD]iViUDQ\tOQDOHKHWĘVpJPLQGDPH
]ĘJD]GDViJRWPLQGD]pJKDMODWRWpULQWĘ
szakpolitikákon belül.
A második következtetésünk a téma hazai
pUWHOPH]pVpYHO NDSFVRODWRV $ V]ĘOĘ pV
borágazattal, valamint az éghajlatváltozás
hatásaival kapcsolatos problémákat már
a hazai akadémiai közösség is felismerte
pViWIRJyNXWDWiVRNDWYpJ]HWWHOVĘVRUEDQD
V]ĘOĘQ|YpQ\WpULQWĘKDWiVRNUyO+DVRQOyDQ
azonban a nemzetközi kutatási irányokhoz,
0DJ\DURUV]iJRQVHPNDSWDNPpJNHOOĘ¿
gyelmet azok a kérdésfeltevések, amelyek
DWHUPHOĘNpJKDMODWYiOWR]iVLLVPHUHWHLWpV
adaptációs stratégiáját vizsgálnák. Termé
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V]HWpEĘODGyGyDQH]HNQHNDNXWDWiVRNQDN
D] HOVĘGOHJHV IHODGDWD KRJ\ ¿J\HOPH]
tessék az ágazatban dolgozókat a várható
éghajlatváltozási hatásokra és felkészít
VpNĘNHWDUUDKRJ\V]NVpJHVHWpQNpSHVHN
legyenek reagálni és alkalmazkodni. Az
HUĘVHQJ\DNRUODWRULHQWiOWDONDOPD]NRGiV
NXWDWiVRNHOVĘVRUEDQUHQGV]HUV]LQWĦEH
avatkozási pontokat tárnak fel, hogy azokon
keresztül alkalmazott tudással lássák el
az ágazatot támogató háttérintézménye
ket, valamint a szakmai szervezeteket, a
szakpolitikai döntéshozatali fórumokat
és nem utolsósorban az oktatási intézmé
nyeket. Mindemellett Magyarország több
RNEyOLVNLWĦQĘWHUHSHOHKHWQHLO\HQMHOOH
JĦYL]VJiODWRNQDNpVQHPFVDNDV]ĘOĘpV
borágazat agrárgazdasági súlya miatt.
A vidék szempontjából nézve legalább eny
Q\LUHIRQWRVPpJDNLVWHUPHOĘLV]ĘOĘpV
YDJ\ERUHODGiViEyOV]iUPD]yNLHJpV]tWĘ
M|YHGHOHPDKHO\LPHJpOKHWpVWVHJtWĘV]H
zonális foglalkoztatás vagy a helyi identitást
meghatározó kulturális örökség fenntartá
sa. Fontos kiemelni, hogy Magyarország a
SUpPLXPERUV]ĘOĘWHUPHV]WpVUHDONDOPDV
északi izoterma határához közel fekszik,
YDJ\LVKDDM|YĘEHQH]DKDWiUYDOyEDQpV]D

kabbra húzódik, annak hatását a magyar
WHUPĘKHO\HNHQLVHJpV]HQEL]WRVDQNLOHKHW
majd mutatni.
Dolgozatunkban bemutattuk, hogy az
éghajlatváltozás következtében mélyreható
változások várhatók a világ borvidékein.
(]HNDYiOWR]iVRNDPDJ\DURUV]iJLWHUPĘ
KHO\HNHQ LV pU]pNHOKHWĘYp YiOQDN PDMG
habár azt ma még nehéz megmondani,
KRJ\DYiOWR]iVRNHOĘMHOHLQNiEESR]LWtY
vagy negatív lesz. A változó termelési kö
rülményekkel átalakuló versenyhelyzet
világszerte alkalmazkodási kényszerbe
KR]]DPDMGDWHUPHOĘNHWeUWHOHPV]HUĦHQ
DPHJIHOHOĘDONDOPD]NRGiVLVWUDWpJLDPHJ
YiODV]WiVDNXOFVIRQWRVViJ~OHV]DM|YĘEHQ
az ágazat versenyképességének megtartá
ViKR](EEHQVHJtWKHWLNDWHUPHOĘNHWD]RND
természettudományos kutatások, amelyek
HOVĘVRUEDQDKHO\LpJKDMODWYiOWR]iVV]ĘOĘQ|
vényre gyakorolt hatásaival foglalkoznak.
Szükségesnek látszik azonban alkalmazko
dáskutatások kezdeményezése is, melyek
összetett kutatásmódszertannal és elméleti
NHUHWWHODWHUPHOĘNV]HPV]|JpEĘOG|QWp
VHLNHQNHUHV]WOWiUMiNIHODKD]DLV]ĘOĘpV
borágazat alkalmazkodási szükségleteit és
OHKHWĘVpJHLW

)255È6081.È.-(*<=e.(
(1) %ʑʖʑʕ(±+ʃʌʆʗ(  $YDOyV]tQĦVtWKHWĘNOtPDYiOWR]iVKDWiVDLDV]ĘOĘpVERUWHUPHOpVUHÄ$*52
)]HWHN´$]$JUiUJD]GDViJ-|YĘNpSH±SS±  %ʑʖʑʕ(±+ʃʌʆʗ(  6]ĘOĘpVERUiJD]DW,Q
/ʝʐʉ,±&ʕʇʖʇ/±-ʑʎʝʐʍʃʋ0(szerk.): $JOREiOLVNOtPDYiOWR]iVKD]DLKDWiVRNpVYiODV]RN$9$+$9$MHlentés.6]DNWXGiV.LDGy+i]%XGDSHVW±SS±  %ʔʗʎʎʇ5±'ʗʐʎʃʒ5( (2015): Sociology and Glo
bal Climate Change: Introduction. In 'ʗʐʎʃʒ5(±'ʗʐʎʃʒ5 (eds): Climate change and society.2[IRUG8QL
YHUVLW\3UHVV1HZ<RUN±SS±  &ʃʈʈʃʔʔʃ$±5ʋʐʃʎʆʋ0±(ʅʅʇʎ(±5ʑʕʕʋ9±3ʇʔʖʑʖ/ (2012):
Modelling the Impact of Climate Change on the Interaction between Grapevine and Its Pests and Pathogens: Eu
ropean Grapevine Moth and Powdery Mildew. $JULFXOWXUH(FRV\VWHPVDQG(QYLURQPHQW±SS±  
&ʃʔʏʋʐ-±7ʋʇʔʐʛ.±(ʔʋʅ&±/ʑʔʋ+0±7ʋʏʏʑʐʕ5-±/ʋʐʆʃ6 (2015): Adaptation to Climate
Change. In 'ʗʐʎʃʒ5±%ʔʗʎʎʇ5 (eds.): &OLPDWH&KDQJHDQG6RFLHW\2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV1HZ<RUN
±SS±  'ʋ˖ʈʝʕʋ/±%ˁʔ˖ʐʰ7±&ʕˁʍʝʕʜʐʰ.ʔʋʜʋʅʕ$±0ʑʊʃʏʇʆ.. (2005): Az aszálykár mér
VpNOpVpQHNOHKHWĘVpJHD]DODQ\IDMWiNPHJYiODV]WiViYDODKHJ\YLGpNLV]ĘOĘWHUPHV]WpVEHQÄ$*52´ Füzetek
±SS±  'ʑʗʉʊʇʔʖʛ3+ (2012): 7KH*HRJUDSK\RI:LQH5HJLRQV7HUURLUDQG7HFKQLTXHVSprin
JHU'RUGUHFKW+HLGHOEHUJ/RQGRQ1HZ<RUN±  'ʔʛʜʇʍ-6±1ʑʔʉʃʃʔʆ5%±6ʅʊʎʑʕʄʇʔʉ' (2011):
&OLPDWH&KDQJHDQG6RFLHW\$SSURDFKHVDQG5HVSRQVHV,Q'ʔʛʜʇʍ-6±1ʑʔʉʃʃʔʆ5%±6ʅʊʎʑʕʄʇʔʉ'
(eds.): 7KH2[IRUG+DQGERRNRI&OLPDWH&KDQJHDQG6RFLHW\2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG±SS±  
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)ʇʊʰʔʘʝʔʛ.±%iOR% (2017): A zápor és a napfény íze. 0DJ\DU.UyQLND±SS±  )ʇʑʎʃ*±
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Agriculture and Environment in a Crowding and Warming World. In +ʋʎʎʇʎ ' ± 5ʑʕʇʐʜʙʇʋʉ & (eds.):
+DQGERRNRI&OLPDWH&KDQJHDQG$JURHFRV\VWHPV*OREDODQG5HJLRQDO$VSHFWVDQG,PSOLFDWLRQV Imperial
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(2014a): &OLPDWH&KDQJH,PSDFWV$GDSWDWLRQDQG9XOQHUDELOLW\ Part A: *OREDODQG6HFWRUDO$VSHFWV
&RQWULEXWLRQRI:RUNLQJ*URXS,,WRWKH)LIWK$VVHVVPHQW5HSRUWRIWKH,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH
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,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH1HZ<RUN±  -ʃʅʍʕʑʐ
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5ʋʕʕʋʍ' (2014): Introduction to the Book. In 3ʃʎʗʖʋʍʑʈ-3±%ʑʗʎʖʇʔ-%±%ʃʔʐʇʖʖ-±5ʋʕʕʋʍ' (eds.):
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production systems. In )ʋʇʎʆ&%±%ʃʔʔʑʕ95±'ʑʍʍʇʐ'-±0ʃʅʊ.-±0ʃʕʖʔʃʐʆʔʇʃ0'±%ʋʎʋʔ
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0ʃʅ&ʔʃʅʍʇʐ6±0ʃʕʖʔʃʐʆʔʇʃ35±:ʊʋʖʇ// (eds.): &OLPDWH&KDQJH,PSDFWV$GDSWDWLRQDQG
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7KLV SDSHU EDVHG RQ ¿HOG VWXGLHV DQG OLWHUDWXUH UHYLHZ VXJJHVWV QHZ UHVHDUFK
directions in adaptation studies. Field studies in two Hungarian wine regions had a
major role in the creation of this paper as they directly and indirectly indicated farmers’
LPSUHVVLRQVRIFOLPDWHFKDQJH%DVHGRQWKHVHH[SHULHQFHVDV\VWHPDWLFUHYLHZRIZLQH
VHFWRUUHODWHG FOLPDWH FKDQJH LPSDFWV ZDV VWDUWHG UHJDUGLQJ ERWK WKH LQWHUQDWLRQDO
DQG +XQJDULDQ FRQWH[WV 7KH UHVXOWV VXJJHVW WKDW LQ DGGLWLRQ WR QDWXUDO VFLHQFHEDVHG
research projects, there will be a growing need for research within adaptation studies
with a strong focus on farmers’ decisions. Such research has not been common in the
LQWHUQDWLRQDOGLVFRXUVHWKHUHIRUHLWVSRVVLEOHDSSOLFDWLRQLQ+XQJDU\ZRXOG¿OOJDSVLQ
the knowledge about climate change adaptation.
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In addition to a brief review of the economic integration process among the states of
WKH $6($1 UHJLRQ WKH DXWKRUV RI WKLV VWXG\ DLPHG WR H[DPLQH DQG DQDO\VH WKH PDLQ
HFRQRPLF VRFLDO DQG SROLWLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKH +XQJDU\$6($1 UHODWLRQV 7KH
importance of this topic is underlined by the fact that the Hungarian government attaches
great importance to the improvement of the economic relations with Asian economies.
7KLV LQWHQWLRQ ZDV H[SUHVVHG E\ D QHZ IRUHLJQ HFRQRPLF VWUDWHJ\ µ(DVWHUQ RSHQLQJ¶
DQQRXQFHGE\WKHJRYHUQPHQWLQHYHQWKRXJKWKHIRUHLJQWUDGHVWDWLVWLFDO¿JXUHV
did not justify its success until now.
The authors consider that an increasing opening towards the East serves the economic
interests of Hungary, and that this is a right and desirable direction to proceed, and
EHOLHYH WKDW EHKLQG WKH PRGHVW UHVXOWV WKHUH PLJKW EH LQVXɤFLHQW NQRZOHGJH RI WKH
market mechanisms, the actors of the local supply chains and the potential partners.
To make the Hungarian economic endeavours in this direction more successful, a more
WKRURXJKH[DPLQDWLRQRIWKHORFDOFKDUDFWHULVWLFV±LQFOXGLQJWKHDFWXDOGHPDQGDULVLQJ
LQ WKH WDUJHWHG PDUNHWV ± LV QHFHVVDU\ 7KLV RSLQLRQ LV UHOHYDQW WR QRW RQO\ WKH $VLDQ
µ*LDQWV¶ VXFK DV &KLQD ,QGLD DQG -DSDQ EXW DOVR WR VPDOOHU VWDWHV OLNH WKH $6($1
PHPEHUVZKLFK±WRJHWKHULQWHUPVRISRSXODWLRQDQGHFRQRPLFSHUIRUPDQFH±UHDFK
the dimensions of an economic great power as well.

