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Operatív aszály és vízhiánykezelés 



Klímaváltozás: 
A hidrológiai ciklus felgyorsulása 

0

100

200

300

400

500

600

700

194019451950195519601965197019751980198519901995200020052010
Évek 

ÁRVÍZ 

BELVÍZ 

VÍZHIÁNY 

Szélsőségek 
megjelenése 

VÍZMINŐSÉG 



2010-2014 
A vízügyi állam-
igazgatási feladatok 
súlypontja 
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Új Mértékadó ÁrvízSZint 
 
Árvízi KockázatKezelés 
 
Nagyvízi Mederkezelési Terv 
 
Lokalizációs Tervek - BERUHÁZÁSOK 
 

VÁLASZAINK: 

Árvíz 



2014-2018 
A vízügyi állam-
igazgatási feladatok 
súlypontja 

BELVÍZ 

ASZÁLY 

ÖNTÖZÉS 

VÁLASZAINK: 

1. Aszály monitoring 
és előrejelzés 

3. Belvízkezelés - 
tömegszámítás 

2. Valós idejű 
vízkészlet-gazdálkodás 

Mezőgazdaság: 



Hogyan csináljuk? 

Rafináltabbak vagyunk-e 
nagyapáinknál? 

Nem valószínű, de nekik 
köszönhetően lényegesen 
jobb eszközeink vannak. 

Új eszközök, új összefüggések, új megoldások 



Több, olcsóbb, pontosabb adat 

Bonyolult összefüggések felismerése 

Egyidejű adatelérés, hozzáférés 

Számítás 

Mérés 

Távközlés 

Technika Technika Technika 

Új lehetőségek 



Vízmélység 

Vízfelszín 

Víztömeg 

A belvíztömeg 
számítása 

Belvízkezelés - 
tömegszámítás 

Belvíztömegre 
optimalizált  
üzemeltetés: 
 
Merre vigyem a vizet? 
Hol kell tározni? 
Hol kell szivattyúzni? 
Hol kell talajművelés? 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixwJyu67HQAhXIFCwKHZf9D1cQjRwIBw&url=http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0010_09_E_kommunikacio/2569/index.scorml&psig=AFQjCNE2y1SOnGbJVh7cXhyXDMF9KB3Mkg&ust=1479542457956433


Valós idejű (real-time) 
vízkészlet-gazdálkodás 

Vízkészletek alakulásának 
modellezése 

• A valós készletek havi, napi 
szintű ismerete, előrejelzése 

• A vízkivételek 
lehetőségének növelése 

• A tározási szükségletek 
meghatározása 

• Az összefüggések 
felismerése, a 
fenntarthatóság biztosítása 

2022 

HEC-RAS - Hydrologic 
Engineering Center 
www.hec.usace.army.
mil/software/hec-ras/ 
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Aszály monitoring 
és előrejelzés 

Nemzetközi kitekintés 
124 aszályindex értékelése 
 
Csapadékadat    40% 
Hőmérséklet   30% 
Talaj víztartalma  11% 
Talajtípus  0,8% 
Talajvíz      2% 
Talaj vízhiánya  0,8% 
Talajhőmérséklet 0,0% 
 
Műhold (?)    38% 

Összegzés: 
Az indexek döntő része követő jellegű, nem jellemzik 
együttesen az aszályt előidéző meteorológiai és 
vízgazdálkodási folyamatokat a talajban 

HDI 



Napi gyakorisággal számítható aszályindex! 

sokéves átlagos napi csapadék 
sokéves átlagos napi középhőm. 

aktuális napi csapadék 
aktuális napi középhőm. 

HDI0 

talajnedvesség a felső 35 cm-ben 

k35 

talajnedvesség a 35-80 cm-es rétegben 

k80 

száraz időszakok hossza 
hőségnapok száma 

S 



Vízhiány (Aszály) előrejelzés 

HDI0 

HDI0 * S HDIS 
HDIS * K 

HDI 

Napi számításra alkalmas aszályindex 



Hungarian Drought Index 



Mit mérünk a 
talaj felett? 
• légkőmérséklet 
• csapadék,  
• relatív 

légnedvesség 
• levélfelület 

nedvesség 

Mit mérünk a talajban? 
6 szinten (10, 20, 30, 45, 60, 75 cm 
mélységben) talajnedvesség- és 
hőmérsékletmérés 

Mit mérünk és miért? 

És mit tudunk 
szolgáltatni? 
HDI0, HDIs, HDI 
párolgás 
szántóföldi vízkapacitás, 
vízhiány 
víztöbblet 



Állami 
alaphálózat 
 
2016          22 db 
 
2017          47 db 
 
2018          79 db 
 
CÉL           145 db 

A mérőállomások 
kiépülése 
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1. mérőállomás 2. mérőállomás 

Precíziós műveléshez szükséges pontosság 
             szolgáltatás 

Állami alapfeladathoz szükséges pontosság 
Vízügyi szolgálat 

Közbenső 
egyszerűbb mobil 
vagy fix állomások 

Együttműködés, de miért? 

Az együttműködés 
keretében történő  
folyamatos adatcsere 
lehetővé teszi a 
mezőgazdaság számára 
a talajmodellek 
kalibrációját, fejlesztését 



Cél: A keletkező monitoring eredmények hasznosítása 

Kutatás 
Új és részletes 
adatbázis 

Szolgáltatás 
Mikor ÖNTÖZZ! - Aszályindex számítás 

MENNYIT ÖNTÖZZ? - Csapadékhiány 
számítás az alapállapothoz képest 

MIT ÖNTÖZZ? - Az aszályindex és a csapadékhiány 
értelmezése a különböző növénykultúrákra 

KIT KELL TÁMOGATNI? - Segédadat a 
területalapú támogatás számára 

Miért jó a mezőgazdaságban? 
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Cél: 
Az állami segítségnyújtás lehetőségének megteremtése, 
a nagyobb károk megelőzése érdekében 

Eszköz: 
Vízkárelhárítás keretében megelőző 
beavatkozások végrehajtása állami 
segítséggel. 

A feladat illesztése a védelmi szervezetbe 
Békeidő: az aszályindex folyamatos 
számítása. Védekezés: a meglévő védelmi 
szervezet bevetése 

A fejlesztések meghatározása 
A vízhiányos területek felszámolása az aszályindex 
alkalmazásának tapasztalatai alapján. 

Feladat a vízgazdálkodásban? 



Aszály kezelési körzetek 



Kijelölt kárelhárítási körzetek 



Kárelhárítási fokozatok 
elrendelése 

Normál állapot 

Riasztás előtti állapot 
I.fok – A csatornák és az érintett 
zsilipek jó karba helyezése 

Riasztási állapot   
II.fok – Rendkívüli 
vízkormányozások lehetősége 

Vészhelyzeti állapot  
III. fok – Rendkívüli 
szivattyúkapacitás bevetése 

IDŐ 

HDI 

II.fok 

I.fok 

III.fok 



Elérhetőségek: Nyílt rendszer 
 http://aszalymonitoring.vizugy.hu 
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Szakértői rendszer 
https://ovfdevgis.vizugy.hu/aszalyterkep/ 

https://ovfdevgis.vizugy.hu/aszalyterkep/
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Köszönöm a figyelmet! 


