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Az előadás felépítése 

1. Az aszálykárok típusai 

és jellege 

2. A mezőgazdasági 

aszálykárok és 

lehetséges kezelésük 

3. A növénytermesztés 

aszálykárainak 

lehetséges felmérési 

metódusai 

4. Összefoglalás 



Az aszály definíciója 

 sokféle definíció 

 ahány aszálydefiníció, 

annyiféle aszály-

hatásról beszélhetünk 

 WMO: az aszály az 

átlagos mértéket 

jelentősen és tartósan 

meghaladó vízhiány  

 

 

 



Az aszálykárok csoportosítása 

Mérhetőség jellege 

A
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g
e 

Piacon mérhető - beárazható Piacon nem mérhető, nem 

beárazható 

D
ir

ek
t 

- Mező- erdőgazdasági 

hozamvesztesége 

- Vízügyi szektor árbevétel-

kiesése 

- Károsodás az infrastruktúrában 

- Biodiverzitás csökkenése 

- Károsodó vad- és halállomány 

- Károsodó vizes élőhelyek 

- Romló víz- és levegőminőség 

- Vízkorlátozásból fakadó romló 

életminőség 

In
d
ir

ek
t 

- Növekvő élelmiszerárak, 

csökkenő kínálat 

- Kereskedelmi forgalom 

csökkenése 

- Növekvő munkanélküliség 

- Csökkenő adóbevételek 

- Biztosítói kártérítések 

növekedése 

- Humán betegségek 

növekedése 

- Rekreációs területek 

csökkenése, romlása 

- Növekvő halálozási 

arányszámok 

 

 

Conhaz, 2011 nyomán 



Az aszálykárok becsülhetősége I.  

Mérhetőség jellege 

A
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Piacon mérhető, beárazható Piacon nem mérhető, nem 

beárazható 

D
ir

ek
t 

- Könnyen 

elhatárolható, 

könnyen 

számszerűsíthető 

- Könnyen 

elhatárolható, 

nehezen vagy nem 

számszerűsíthető 

In
d

ir
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- Nehezen 

elhatárolható, 

könnyen 

számszerűsíthető 

- Nehezen 

elhatárolható, 

nehezen vagy nem 

számszerűsíthető 

Conhaz, 2011 nyomán 



Az aszálykárok becsülhetősége II. 

Alapprobléma – időbeliség 

 Rövid távú hatások könnyen becsülhetőek 

 Közép- és hosszú távú hatások nehezen 

becsülhetőek 

 Ceteris paribus elve csak egy meghatározott, 

általában rövid időhorizont mellett működik – 

a közép- és hosszú távú hatások rejtve 

maradnak 

 

 

 

 



Az aszálykárok becsülhetősége III. 

Alapprobléma – nézőpont 

 Piaci-állami-társadalmi kockázatporlasztás 

 Az aszálykárok nem mindig a felmerülés 

helyén jelentkeznek - továbbgyűrűzés 

 Természeti hedge – a mezőgazdaság 

hozamveszteségét a kínálat csökkenése miatti  

árnövekedés kompenzálja 

 Más-más költség a termelői-fogyasztói-

pénzügyi szektorban 

 

 

 

 

 



Mezőgazdasági aszálykárok típusai 

I. 

Növénytermesztés 

 mennyiségi kár a hozamokban 

 minőségi kár a terményben 

 költségek emelkedése a talajművelésben 

 talajszerkezet romlásából fakadó 

hozamcsökkenés  

 vízkészlet korlátozásából fakadó hozam-

veszteség az öntözött kultúrákban 

 

 

 

 

 



Mezőgazdasági aszálykárok típusai 

II. 

Állattenyésztés 

 hőstressz okozta elhullás növekedése 

 hőstressz okozta hozamcsökkenés (tej, tojás, 

napi tömeggyarapodás) 

 hőstresszből fakadóan a hűtési költség 

emelkedése 

 növekvő állatgyógyászati költségek 

 takarmányhiány/takarmányköltség 

emelkedése 

 

 

 

 

 



Lehetséges termelői válaszok az 

aszálykockázatra I. 

kockázat elfogadása

kockázat célzott kezelése

kockázat elkerülése vagy áthárítása

elképzel-

hető

alkalman-

kénti
valószínű

nagyon 

valószínű
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A kockázat bekövetkezésének valószínűsége
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len

Gazdasági egységen 

(mezőgazdasági üzemen) belüli 

kockázatkezelés

Üzemen kívüli 

kockázatkezelés



Lehetséges termelői válaszok az 

aszálykockázatra II. 

 ex ante tevékenységek - alkalmazkodás 

 öntözésfejlesztés 

 szárazságtűrő fajok választása 

 művelésváltás 

 talajkímélő - vízmegtartó agrotechnika 

alkalmazása 

 ex post tevékenységek – károk enyhítése 

 részvétel a kárenyhítésben 

 részvétel a biztosítási rendszerben 

 

 

 

 

 



Lehetséges termelői válaszok - 

öntözés 



Lehetséges termelői válaszok - 

biztosítás 

Biztosítási díjak 



A mezőgazdaságot érintő aszály-

károk felmérésének módszerei I. 

 makroszintű becslés 

 makroszintű statisztika alapján (megyei hozam, 

országos ár) 

 makroszintű becslés agrometeorológiai modellel 

 előnyei: egyszerű, kis adatigény, teljes lefedettség 

 hátrányai: durva becslés, csak nagy (országos) 

károknál használható, csak hozamkiesés esetén, 

egyéb károsító tényezők nem elhatárolhatóak, 

térbeli felbontás gyenge (megyei szint) 

 



A mezőgazdaságot érintő aszály- 

károk felmérésének módszerei II. 

 mikroszintű becslés 

 üzemszintű ökonómiai adatok és időjárási adatok 

összekapcsolásával és extrapolálással 

 üzemszintű adatok, növényélettani modell, távérzékelési 

modell és időjárási adatok összekapcsolásával és 

extrapolálásával 

 előnyei: állattenyésztési károknál is használható, üzemi 

méretű károk is megjelennek, hozamkiesés, minőségi kár és 

költségnövekedés becsülhetősége 

 hátrányai: nagy adatigény, nehéz elhatárolhatóság, közepes 

térbeli megjeleníthetőség (megyei szint), extrapolációs hiba 



A mezőgazdaságot érintő aszály- 

károk felmérésének módszerei III. 

 tételes adatok figyelembe vételével 

 biztosítói adatok figyelembe vétele 

 állami kárenyhítési adatok figyelembe vétele 

 előnyei: világos elhatárolhatóság, finom térbeli 

felbontás, teljes körűség (állami esetben) 

 hátrányai: csak növényi károknál, csak üzemi 

összes kárnál (állami) v. nagymértékű 

növényenkénti károsodásnál (biztosítói) jelenik 

meg 

 



Összefoglalás – mit hoz a jövő 

módszertani szempontból? 

Teljes körű tényadatok szerepének 

növekedése 

 MKR rendszerben parcellaszintű adatfelmérés 

már a 2015-ös kárenyhítési évtől 

Több módszer együttes használata 

 Tesztüzemi és MKR adatbázis összekapcsolása 

 Agrometeorológiai és távérzékelési módszerek 

együttes használata 

 Modellek folyamatos validálása tényadatokon 
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Köszönöm a figyelmet! 
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