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A Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnap 

előadásainak konklúziói 
 

2014. június 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai konzultáción emlékezett meg a 

Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról. A mintegy 40 fős szakértő közönség nyolc 

előadást hallgathatott meg, melyek után lehetőség nyílt kérdések feltevésére, konzultációra is. Az 

alábbiakban az előadások konklúzióit foglaltuk össze. 

 

1. Az éghajlatváltozás hatása a talajra, talajvízre (Várallyay György, MTA ATK TAKI) 

 

A területi vízgazdálkodásban koncepcióváltás, azaz a vízelvezetés helyett a vízraktározás előtérbe 

helyezése szükséges. A talajnedvességre is, mint vízre kell tekintenünk, amely jelentős szerepet játszik 

számos alapvető folyamatban. A természet legnagyobb (potenciális) víztározója a talaj, mely 

egyidejűleg csökkentheti a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatát, mérsékelve ezek 

kedvezőtlen következményeit. A víz(készlet)gazdálkodás kulcskérdése a vízgyűjtőterületen folytatott 

racionális talajhasználat, mely eredményesen járulhat hozzá a fokozódó időjárási és vízháztartási 

szélsőségek káros hatásainak megelőzéséhez/mérsékléséhez, ezért a terület, a termőhely és a talaj 

fenntartható használata egyre nagyobb szerepet játszhat a prognosztizált klímaváltozáshoz történő 

alkalmazkodásban, az arra történő felkészülésben. 

 

2. Az éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra és az élelmiszerbiztonságra (Jolánkai 

Márton, SzIE) 

 

Az előadás összefoglalta a mezőgazdasági vízgazdálkodás gazdasági, biológiai és műszaki feltételeit. 

A gazdasági feltételeket a stabil és kiszámítható agrárpolitika; a vízgazdálkodási politika (stratégia) és 

keretterv; illetve a birtokviszonyok rendezése jelenti. Biológiai feltételekként a növénytermesztési és 

talajművelési módszerek alkalmazása; agroökológiai és cönológiai problémák kezelése; illetve 

megfelelő vízgazdálkodású, alkalmazkodó képes növényfajták nemesítése említhető. A korszerű 

növénytermesztési és talajművelési eszközök biztosítása; illetve az adott körülményekhez igazodó 

öntözőberendezések és rendszerek létrehozása, üzemeltetése jelentik a műszaki feltételeket. 

 

3. A hazai mezőgazdasági, földhasználati ÜHG-leltár (Lovas Katalin, OMSZ) 

 

Az üvegházhatást okozó gázok leltár készítésének célja, hogy nemzetközileg összehasonlítható módon 

becsülje a magyarországi antropogén eredetű ÜHG-kibocsátást. A leltárban a mezőgazdaság a 

második legjelentősebb szektor, a teljes N2O emisszió döntő részben mezőgazdasági eredetű. A 

mezőgazdaság ÜHG kibocsátását alapvetően a műtrágya felhasználás határozza meg, de fontos 

szerepet játszik még a szarvasmarha, sertés és juh állomány is. Összességében a mezőgazdasági 

területeken zajló földhasználat-változások CO2 kibocsátása/nyelése a teljes bruttó kibocsátásnak 

mindössze kb. 1%-a. Megjegyzendő, hogy a 529/2013/EU határozat új jelentési kötelezettséget ír elő, 

amelynek teljesítése új intézkedéseket tesz szükségessé. 

 

4. Szemléletváltás az aszályok hazai kezelésében (Kolossváry Gábor, OVF) 

 

A vizek megtartására irányuló paradigma váltás érdekében megfogalmazott javaslatok szerint 

stratégiai szintre kell emelni a vízkészlet-gazdálkodást. Alapkövetelmény a csapadék vizek 

visszatartása minden szektorban és szinten.. Elő kell segíteni a szemléletváltozást, és a gyakorlati 

megvalósíthatóság módjainak terjesztését. Gondoskodni kell a gazdálkodók képzéséről, és az 

alkalmazkodáshoz szükséges naprakész tájékoztatásról. Kiemelt finanszírozási és támogatási 

programra van szükség. A tározás növelésére rekonstrukciós és fejlesztési programokra van szükség 

legalább négy szinten: kiemelt árvízvédelmi tározási program (Vásárhelyi Terv); a potenciális tározási 

lehetőségek kiépítése új tározóterekkel; térségi vízátvezetések, vízszétosztás tározói, önkormányzati, 

üzemi, lakossági vízvisszatartás révén. Az öntözött területek növelése érdekében a már kiépült, de 

használatban nem lévő öntözőfürtök rekonstrukciójára, műszakilag lehetséges új öntözőfürtök 
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kialakítására, illetve öntözés- és vízszolgáltató-mű fejlesztésre van szükség. A fenntarthatóság, a 

hatékonyság és a víztakarékos technológiák alkalmazása érdekében a vízgazdálkodás feltétel és 

követelmény rendszerét integrálni kell az egyéb szakpolitikákba, támogatási rendszerekbe.   

 

5. Regionális aszálykezelési programok  

 
5.1 GWP - Integrált Aszálykezelési Program (Tamás János, DE) 

 

Az IDMP célja a közép-kelet-európai régió kapacitásának növelése a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodásban, az aszállyal szembeni rugalmasság növelésével. A program fejlesztési eszközök 

kidolgozásán, a regionális kapacitások növelésén, demonstrációs projekteken, regionális és nemzeti 

konzultációs segítség és egy aszály segélyhívó létrehozásán munkálkodik. Munkacsomagjai kitérnek a 

regionális és határokon átnyúló együttműködésekre, a nemzeti tervezési folyamatokra, demonstrációs 

projektekre, kapacitásfejlesztésre, a tudás és tudatosság növelésére, az irányítás és finanszírozás 

fejlesztésére. Magyarországról a Debreceni Egyetem és a GWP Magyarország vesz részt a 

programban. Tanulmány készül a mezőgazdasági aszály monitoring távérzékeléses módszereiről. 

Ennek keretében elkészült egy alkalmazott hidrológiai távérzékelési és geoinformácis, illetve egy 

térbeli döntés-támogató rendszer. 

 
5.2 Dél-kelet Európai Aszály Központ (DMCSEE) (Szalai Sándor, SzIE) 

 

Hazánk a központ egyik alapító országa. Míg a szlovén állam finanszírozta ljubljanai központ a 

menedzsment, a résztvevő országok a nemzetközi irányító testület feladatait látják el. Honlapjukon 

naprakész információk érhetők el aszály monitoringról, letölthető hivatalos értesítőjük, aktuális híreik. 

Rendszeresen szerveznek rendezvényeket a projekttel kapcsolatban, illetve a WMO megbízásából; 

tanfolyamokat szerveznek. Szoros együttműködést ápolnak olyan nemzetközi szervezetekkel, mint a 

WMO, Lincolni Aszályközpont, JRC, GWP. A DMCSEE, mint projekt feladatai a regionális aszály 

monitoring, elemzés és korai veszélyjelzés; az aszály hatásaira való regionális érzékenység becslése; 

az aszálykezelés, monitoring és felkészülés erősítése és népszerűsítése; a DMCSEE felállítása; 

ismeretek, tevékenységek tapasztalatcseréje; EU politika megalapozása, nemzeti aszály stratégiák 

létrehozása; illetve a megfelelő érdekcsoportok figyelmének felkeltése. 

 

6. Természetes vízvisszatartási lehetőségek a mezőgazdaságban (Ungvári Gábor, REKK) 

 

A természetes vízvisszatartás körébe sorolható intézkedések a természet folyamataira építve megőrzik 

és javítják a táj, a talaj, és a felszín alatti készletek víz-tározó képességét, helyreállítják és fenntartják a 

vízfolyások, az árterek és a vizes-élőhelyek természetes jellemzőit. Sokrétű pozitív hatásai ellenére a 

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek nem építenek erre az intézkedés típusra. A NWRM kezdeményezés 

egyik célja a VKI következő körében nagyobb hangsúllyal szerepeltetni ezeket. Az NWRM és EPI 

Water projektek főbb tapasztalatai alapján a vízerőforrás-gazdálkodás kulcsa a területhasználat. Az 

érdekegyeztetés kulcseleme a vízkezelés szempontjából rugalmas területhasználat kialakításának 

módja. Fontos a megegyezést segítő közgazdasági szabályozó-eszközök használata. Hazai 

vonatkozásban megállapítható, hogy az EU források hozzáférhetősége jelentős hajtóerőt jelent. Az 

esetek jellemzően sokkal nagyobb területeket érintenek, mint legtöbb külföldi példa. Általában 

lehetőség van továbblépésre, ha kialakítható az érintettek közötti együttműködés. 

 

7. Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (Heilmann Diána, OVF) 

 

A Tisza VGT hosszú távú célkitűzésként fogalmazza meg az árvíz és aszály, a vizek jó állapotára való 

negatív hatásának minimalizálását megfelelő területhasználat segítségével. A vízhiány, a vízi 

erőforrások hatékony felhasználásával ellensúlyozandó, úgy, hogy a vízigény/vízellátás illetve a 

vízhez történő hozzáférés arányaiban kiegyensúlyozott és a vizektől függő ökoszisztémák természetes 

fejlődésükben nem akadályozottak. A természeti jelenségeknek negatív hatásait minimalizálni 

szükséges. Az ökoszisztémák fenntarthatóságának biztosítása érdekében, a klímaváltozás és annak 

hidrológiai hatásait meg kell jelentetni a döntéshozatalban. Az aszály kezelése történhet 
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mezőgazdasági gyakorlatváltással, az öntözés hatékonyságának növelésével, az elszivárgás 

mértékének csökkentésével, felszín alatti vizek modellezésével, a vizek elosztásának 

összehangolásával, és gazdasági ösztönzők alkalmazásával. A vízhasználatok területi eloszlásáról és 

jövőbeli igényekről a jelenleginél pontosabb információkra van szükség. Fontos feladat az aszály 

meghatározásához szükséges közös index definiálása, továbbá a vízhiányos területek térképének 

elkészítése a további intézkedések megfogalmazásához, melyeket hely-specifikusan kell előirányozni. 

A nemzeti minimum ökológiai vízigények meghatározásához összehasonlító elemzést kell végezni. A 

felszín alatti vizek kitermelésének jobb monitorozása, illetve ehhez kapcsolódóan a nemzeti 

megközelítések jobb összehasonlíthatósága szükséges. 

 

 

Budapest, 2014. június 30. 


