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A klímaváltozás ösztönző forgatókönyvei 

Nő az intenzív csapadék aránya….. 
 
Nőnek a hosszú, száraz időszakok… 
 
Nő a szélviharok száma..  

Hatások 
• A szolgáltatható víz mennyisége 

csökken (hómennyiség 
csökkenése, szárazság, időszakos 
hiányok) 
 

• Eróziós jelenségek nőnek 
 

• Nyersvíz állapota romlik 
 

• Túlterhelésekből származó 
vízszennyezés 
 

• Hőmérsékletemelkedésből 
származó vízminőségromlás 
illetve tisztítási kapacitás romlás 
 

• A biztosítási rendszerek 
csökkenése 



A klímaváltozás ösztönző forgatókönyvei 

A nyári átlagos napi csapadékosság 
(mm/nap) változása az 1961–2015 
időszakban 

Budapest belterület állomás órás 
csapadékösszegeinek visszatérési értékei (mm) 

Intenzitás-tartam gyakorisági görbék, Budapest 
belterület 1998-2015 időszakban 



Növekvő vízhasználat 

Növekvő vízhasználat 
A mezőgazdaság ösztönzése, felzárkózási 
szándék az EU átlaghoz 
  
Csökkenő kontroll 
Ösztönző körülmények megteremtése 
 
Szükségszerű vízkészlet-gazdálkodás 
Meg kell felelni az erősödő szolgáltatásnak, 
de egyidejűleg meg kell akadályozni az 
irreverzibilis folyamatokat 
 
Racinalizált monitoring rendszer 
Felszíni monitoring – modelltáplálás 
Felszín alatti - racionalizálás 



Témakör Javaslat (db) Komplexitás 

Vízkészlet-gazdálkodás 87 340 

Árvíz, folyó 68 334 

Előrejelzés, vízrajz 29 120 

Aszály, öntözés, vízvisszatartás 20 111 

Belvíz 12 61 

Vízkészlet-
gazdálkodás; 

40,3% 

Árvíz, folyó; 
31,5% 

Előrejelzés, 
vízrajz; 13,4% 

Aszály, öntözés, 
vízvisszatartás; 

9,3% 

Belvíz; 5,6% 

Komplexitást tekintve 

Darabszámot tekintve 

Vízkészlet-
gazdálkodás; 

35,2% 

Árvíz, folyó; 
34,6% 

Előrejelzés, 
vízrajz; 12,4% 

Aszály, öntözés, 
vízvisszatartás; 

11,5% 

Belvíz; 6,3% 

Problémák - A kutatási igények aránya a 
hagyományos szakterületek között 



Válaszok: A vízgazdálkodás stratégiai feladatai 

Árvíz 

Aszály 

Vízkészlet-
gazdálkodás 

Nagyvízi mederkezelés 

Differenciált biztonság 

Aszály előrejelzés 

Statikus 
készletgazdálkodásból a 
dinamikus 
készletgazdálkodásba 
Települési 
csapadékvízgazdálkodás 

Tározóprogram 

ÁKK2 

Interaktív veszélytérkép 

Öntözésfejlesztés 

Informatika Adatbázis 
Szoftverek 

Vízrajz Hálózat 
optimalizáció 



Aszály: HDI - Algoritmus 

HDI0 

HDI0 * S HDIS 
HDIS * K HDI 

• talajnedvességi állapot 
• naptári napra vonatkozó 

 talajnedvesség 
 talajparaméterek 

 
 

kombinált index 

vízmérleg számítás 
naptári napra vonatkozó 

 csapadékösszeg 
 középhőmérséklet 

      és ezek sokéves átlagai 
 

meteorológiai/hidrológiai 
index 

szélsőséges időszakok hossza 
Megelőző időszakban 

 csapadékmentes napok 
 hőségnapok száma 
meteorológiai alapokra 

helyezett 
mezőgazdasági index 



Kalibráló monitoring-hálózat kialakítása - Aszály 

• Aszálygyakoriság 

• Talajadottságok 

• Területhasználat 

• Meglévő vízvédelmi 
struktúra 

• Termesztett 
kultúrák aránya 

• OMSZ 
állomáshálózat 

Szempontrendszer 

 
• Észlelőállomások 

sűrítése 

• Magánállomások 
fogadása 

• Aszályközpont 
kialakítása 

• Talajnedvesség kalibrációja a műholdképeken 
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100% 
telítettség 

Vízmélység 

Teszteljük 

Mérjük 

Kidolgozzuk 

Vízmélység 

Vízfelszín 

Víztömeg 

Algoritmus 

Algoritmusok összehangolása 
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Belvíz 

Aszály 

Vizek 
többlete 

Vizek 
hiánya 

+ 
Egyesített vízháztartási térkép 

Víz 
mélység 

HDI aszály 
index 



Vízkészlet-gazdálkodás – jogszabályok a vízkészlet-
gazdálkodással kapcsolatban 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 
V. Fejezet 
Gazdálkodás a vízkészletekkel 
  
14. § (1) A vizek hasznosítási lehetőségeinek 
megőrzésére 
a) a természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek 

rendszeres ellenőrzésével,….. 
d) a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk 
megelőzésével, csökkentésével, illetve elhárításával, ….. 
f) a vizek, azok jellemzőinek megfigyelésével, 
állapotának értékelésével, 
g) az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti 
vizek állapotára gyakorolt hatások elemzésével, 
h) a vízhasználatok gazdasági elemzésével, 
i) a vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi és 
közgazdasági eszközrendszer kialakításával kell 
törekedni. 



223/2014.  Korm. Rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
II. fejezet  
3.§ (2) Az OVF irányítja: 
c) a területi vízügyi igazgatóságok felszíni és a felszín alatti vízkészletekkel való 
gazdálkodását 
7. §  A területi vízügyi igazgatóság 
(4) A területi vízügyi igazgatóság gondoskodik 
c) a vízkészletekkel való gazdálkodás körében…… 
  
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról 
4. Vízkészlet-gazdálkodás 
10. § (1) A vízigény kielégítésének tervezése során figyelembe kell venni…. 
 

Rendelkező jogszabályok a vízkészlet-
gazdálkodással kapcsolatban 

A feladat elveszett a csökkenő igények és a folyamatos 

átszervezés között. 



A vízkészletgazdálkodás jelentősége a kerettervben 



A vízkészletgazdálkodás jelentősége a kerettervben 



A vízkészlet-gazdálkodás helyreállítása 
A program célja 

A vízkészletek forgalmának modellezése 

A terület és a működési mechanizmus feltárása és ismerete 

Kutatható adatbázis létrehozása 

Az előrejelzés alapjainak megteremtése, szélesítése 

HOL?  
MIKOR? 
MENNYIT? 
MILYET? 



Alapadatok Forrása 

Vízszint vízügy 

Vízhozam vízügy 

Q-h görbe vízügy 

Jellemző vízszintek (LKV) vízügy 

Jellemző vízhozamok  vízügy 

talajvízszint vízügy 

Hőmérséklet OMSZ + VIZIG 

Távozó vízhozam vízügy 

Párolgás modellező, OMSZ, mért adatok 

evapotranszspiráció modellező 

Elszivárgás modellező 

vízkivétel vízügy 

Érkező vízhozam vízügy 

Csapadék OMSZ + VIZIG 

Talajvízből történő készletnövekedés modellező 

Felszíni koncentrált hozzáfolyás vízügy 

tározott többlet vízügy 

Zsilip és duzzasztó Nyílásméretek vízügy 

Táblaállások vízügy 

fenékküszöbök vízügy 

DTM OVF 

Művelési ág modellező 

Talajadat (talajminőség) OVF 

Mederadatok vízügy 

Eredmények Sűrűsége 

Vízhozam idősor napi átlag 

Vízszint idősor napi átlag 

Vízszint átlag napi átlag 

Vízhozam átlag napi átlag 

Vízszint hossz-szelvény 100 méteres sűrűséggel 

Vízhozam hossz-szelvény 100 méteres sűrűséggel 

Vízkészlet Az átfoly víz napi térfogata 

Vízkivételek hozamok napi 

Vízbeeresztés hozamok napi 

Beszivárgás a mederbe napi 

Elszivárgás a mederből napi 

Csapadékátlag napi 

Párolgás napi 

Evapotranszspiráció napi 

Hőmérséklet napi 

Zsilipadatok napi táblaállás + változtatás időpntja 

Vízkészlet változása idősor grafikon idősor grafikon 

napi átlagos vízkészlet eltérése napi 

napi vízhiány/víztöbblet hossz-szelvény 100 méteres sűrűséggel 

A program célja 

Adatfeltárás 

Eredmény 



A megvalósítás módja 

Felelős személy kijelölése (irodakukac?) 

A modell felépítése 

A modell futtatása havonta 

Az input és output adatbázis rögzítés 

Az előrejelzés feltételeinek megteremtése 

Kutatások elindítása a kialakult adatbázison 

A felszín alatti víztestek illesztése 

A terület feltárása 

2017-2021 

2021- 



A használhatóság kontra? pontosság 

Az elegendő pontosság meghatározása 

A releváns tényezők beazonosítása 

Az üzemeltethetőség vizsgálata (kedv és egyszerűség) 

A keletkező adatbázis egységes struktúrájának kialakítása 

Az összegző honlap kialakítása 

A vízrajzi hálózat felülvizsgálata 

A mérnökök száma? 



2016 

2017 

2018 

2019 



Szigetköz: talajvízszint becslési bizonytalansága 

Jelen állapot: 318 db észlelőkút 200 db észlelőkút esetében 

• A becslési bizonytalanság a terület 
70 %-án  30 cm alatti 

• A becslési bizonytalanság a terület 
70 %-án továbbra is 50 cm alatti 

• Csak célzott megfigyelés érdekében 
érdemes új kutak létesítése 
 



Nyírség: talajvízszint becslési bizonytalansága 

 

 

Jelen állapot: 152 db észlelőkút 180 db észlelőkút esetében 

• A terület 70%-án 2,5 m körüli, de 
foltszerű mintázatot mutat 
bizonytalanság 

• A terület 65%-án 2 m –re csökken a  
bizonytalanság mértéke 

• A bizonytalan területek aránya 
szignifikánsan csökkenthető 



Nyírség  - Becslési bizonytalanság alakulása a 
kútszám függvényében 

Jelenleg 152 db 
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Köszönöm a figyelmet! 
 


