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Aszálykezelés? 

Operatív aszálymonitoring 

• Futottunk az események után: utólagos aszályelemzések, az aszály 
számszerűsítése leggyakrabban hosszú időtávra (hónap, év) vonatkozik. 

 
• Kárkövető magatartás: Nem voltak operatív intézkedések és előírások. 

Nincs prevenció (sem gyakorlati, sem jogi értelemben). A nagy gyakorlati és 
tudományos érdeklődés ellenére nincs összehangolt keretrendszer az 
aszálykezelés tekintetében. 
 

• Az észlelés, értékelés és a beavatkozás gyakorlatát is meg kell változtatni. 



A korszerű aszálykezelés sémája  

Aszálykezelési terv 

A vízgyűjtő 
jellemzése 

Aszályindikátorok 
és küszöbértékek 

Múltbeli 
aszályesemények 

Kockázatértékelés 

Szervezeti 
felépítés 

Intézkedési 
program 

Korai riasztási 
rendszer,  

Előrejelzés… 
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Aszálykezelés – Folyamatok szerint 



Talajnedvesség mérés … 

–a talajnedvesség mennyisége, tér- és időbeli 
eloszlása; 
 

–a talajnedvesség állapota (halmazállapot, 
energiaállapot); 
 

–a talajnedvesség kémiai összetétele 
(koncentráció, ionösszetétel); 
 

–a talajnedvesség mozgása (páramozgás; 
folyadékmozgás két- és háromfázisú 
talajrétegekben). 

A talajban zajló folyamatok jelentik a hidrológiai körfolyamat szárazföldi ágát 

– a nedvességtartalom talajszelvénybeli eloszlásával 
(nedvességprofil);  

– a nedvességprofilok térbeli megoszlásával;  

Monitoring 



A talajnedvességben mutatkozó hiány megmérhető….. 

𝐴𝑊% =
𝑆𝑀 −𝑊𝑃

𝐹𝐶 −𝑊𝑃
 

Telítettségi százalék: 

(FC és WP különbsége az ú.n. 
diszponibilis vagy hasznosítható 
víz – available water, AW) 

AW, a talaj telítettsége, hasznosítható vízkészlet 
SM a talaj aktuális nedvességtartalma (v/v%), 
WP a talaj holtvíztartalma (v/v%),, 
FC a talaj szántóföldi vízkapacitása (v/v%). 

Az aszály és a vízhiány meghatározása 
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Operatív aszálymonitoring 

Észlelés/Mérés 
• 16 tesztállomás (2016.) 
• GPRS távjelző rendszer 
• Adatbázis (OVF) 
• Webes kezelőfelület/lekérdezés 

Értékelés 
• Napi időlépésű aszályindex (HDI) 
• Mért talajnedvesség 
• Vízhiány mért adatokon alapuló 

értékelése  

Beavatkozás: 
• Állami segítségnyújtás lehetőségének megteremtése 
• Megelőző vízkárelhárításai beavatkozások 
• Riasztási rendszer (I., II., III. fok) 
• Vízkormányzás/Vízkorlátozás, öntözés támogatás 

Monitoring 



Monitoring hálózat 

Telepítési kritériumok: 
• Mezőgazdaságilag művelt, 
• A területre jellemző talajtípus forduljon elő 
• Ne érje többletbízhatás 
• Megközelíthetőség 
• Meteorológiai elemeket befolyásoló 

objektumok ne legyenek (épület, fa) 
• Öntözhető területen (öntözőfürt), de NE 

öntözött parcellán helyezkedjen el 
• Nemzetközi előírásoknak megfelelő 

mérőeszközök  

Mért paraméterek: 
csapadék, léghőmérséklet, relatív légnedvesség,  
talajnedvesség, talajhőmérséklet 
levélfelület nedvesség 



Monitoring hálózat fejlesztési üteme 

Monitoring 



A vízgyűjtő 
jellemzése 

Múltbeli 
aszályesemények 

Kockázatértékelés Korábbi eredmények vizsgálata 

Meteorológiai aszály Mezőgazdasági aszály Hidrológiai aszály 

(csapadék, hőmérséklet, párolgás) (talajnedvesség, vízkapacitás) (lefolyás, vízhozam, hóborítás) 

PAI fAPAR SRI 

PaDI pF SWSI 

GVM NDVI RDI 

PDSI NDWI   

SPI CMI   

SPEI ETDI   

BMDI SMDI   

RAI SVI   

hazai 
indexek 



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 

A párolgás alapján a hőség és  
a csapadékmentesség kiemelése 

S 

Napi időlépésű aszályindex: HDI (Hungarian Drought Index) 

Aszályindikátorok 
és küszöbértékek 



Tényező Sokéves 
napi 
csap. 

Sokéves 
napi 
khm. 

Aktuális 
napi 
csap. 

Aktuális 
napi khm. 

Feltalaj 
nedvesség
tartalma 

Altalaj 
nedvesség 
tartalma 

Talajok 
hidrofiz. 

tul. 

HDI0 

k35 

k80 

S 

A HDI adatigénye 

Előnyei:  
    könnyen számítható, alapadatok szükségesek 
   a megelőző időszak csapadékhiánya vagy többlete beépül 
   az értéke nem évszakfüggő (télen is van vízhiány) 
   a teljes ország területére számítható  

Aszályindikátorok 
és küszöbértékek 



Napi időlépésű aszályindex: HDI (Hungarian Drought Index) 

HDI0 

• vízmérleg számítás 
• naptári napra vonatkozó 

 csapadékösszeg 
 középhőmérséklet 

      és ezek sokéves átlagai 
• meteorológiai/hidrológiai 

index 

HDIS 

• szélsőséges időszakok hossza 
• naptári napra vonatkozó 

 csapadékösszeg 
 középhőmérséklet 

• meteorológiai alapokra 
helyezett index 

HDI0 * S 

HDIS * K 

 

• talajnedvességi állapot 
• naptári napra 

vonatkozó 
 talajnedvesség 
 talajparaméterek 

 
• kombinált index 

Aszályindikátorok 
és küszöbértékek 



Értékelés, feldolgozás – VHTE 

Vízháztartási 
tájékoztató 
(2017. áprilistól 
 
• szöveges helyzet-

értékelés 
 
• Adatok grafikus 

közzé-tétele (HDI, 
talaj-nedvesség, 
vízhiány) 

Korai riasztási 
rendszer,  

Előrejelzés… 



Értékelés, feldolgozás – HDI 





Értékelés, feldolgozás – vízhiány 

Vízhiány mértékének kifejezése az állomás környezetében 
A szenzor által reprezentált talajréteg vízhiánya, vagy víztöbblete mm-ben kifejezve 
Vízgazdálkodási alapadat – vízkormányzás 
Mezőgazdasági alapadat – öntözés, precíziós gazdálkodás 



• A talajnedvesség adatok folyamatos nyomon követésével pontosabb 
következtetések tehetők, mintha csak a meteorológiai paramétereket 
mérnénk.  
 

• Az „aszály” területi eloszlása változatos (a csapadék változékonyságának 
köszönhetően). Aszálymonitoring állomások számának bővítése  
 

• A HDI0 és a talajnedvesség értékek összevetésével a meteorológiai 
paraméterekből számított aszályindexek tovább fejleszthetők. 
 

• Meteorológiai előrejelzéssel az aszály erőssége is előre  
 jelezhető  (napi időlépés =naprakész információ). 

 
• A precíziós mezőgazdaság és a megelőzés alapja az  
 OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY KEZELŐ RENDSZER 
 
 
 

Értékelési, feldolgozási  tapasztalatok 



1. Monitoring állomáshálózat teljes kiépítése (140 db) 

2. Feldolgozás teljes automatizálása, (ESRI-OVF eredményei) 

3. Alhálózati elemek kiépítésének megkezdése (KITE Zrt.) 

4. Előrejelzés bevezetése 

5. Védekezési fokozatok kidolgozása és elfogadtatása, 

alkalmazása a gyakorlatban (jogharmonizáció) 

6. Talajnedvesség modellezés integrálása az ágazatba 

7. Mobilapplikáció fejlesztése a területi döntések hatékonyabb támogatása 

érdekében 

8. Távérzékelési módszerek alkalmazási feltételeinek kidolgozása 

Összefoglalás és fejlesztési elképzelések 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


