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BEVEZETÉS 

 

Az ENSZ 1994. június 17-én fogadta el a sivatagosodás elleni küzdelemről szóló 

egyezményét (UNCCD), azóta ez a nap a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem 

Világnapja. Világszerte ekkor emlékeznek meg a nemzetközi összefogásról, felhívva a 

figyelmet a sivatagosodás és aszály hatásaira, és az ezekkel szembeni fellépés 

szükségességére. 

 

 
 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014-ben szakmai konzultációval emlékezik meg a 

világszerte megtartott jeles napról, mely az ebben az évben a következő célokat járja körül: 

 a földterület és a talaj szerepének növelése a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodásban 

 a fenntartható terület-gazdálkodás támogatása 

 a terület, talaj, és ezek élelmiszerbiztonságban betöltött szerepének figyelembe 

vétele a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási politikákban, stratégiákban 

 

Összefoglalónkban a konzultáció előadásainak rövid anyagát adjuk közre. 
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A TALAJRA, TALAJVÍZRE 

Prof. Dr. Várallyay György, MTA Agrártudományi Kutatóközpont 

 

A „globális éghajlatváltozás” prognózisai egy dologban egyetértenek: a szélsőséges időjárási 

helyzetek valószínűsége, tér- és időbeni variabilitása, gyakorisága, tartama, mértéke, szeszélyes 

kiszámíthatatlansága és kedvezőtlen gazdasági, környezeti, társadalmi következményeinek súlyossága 

a jövőben növekedni fog. Érvényes ez a szélsőséges vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, 

túlnedvesedés – szárazság, aszály) gyakran ugyanabban az évben, ugyanazon a területen történő 

bekövetkezésének kockázatára is. A hosszú időtávú és globális hatások mellett (előtt!) ezért elsősorban 

ezekre kell felkészülni, ezek bekövetkezését és káros hatásait kell megelőzni, kivédeni, vagy 

mérsékelni.  S ebben játszhat kulcs fontosságú szerepet a talaj, a vízgyűjtő területen folytatott ésszerű, 

körültekintő és fenntartható terület-, termőhely- s ezen belül talajhasználat. 

 

A természet legnagyobb potenciális víztározója ugyanis a talaj. Megfelelő hasznosítása esetén 

(ideális esetben) ugyanis a felszínére jutó víz hozzáférhető formában történő tározására képes. 

Egyidejűleg képes mérsékelni ezáltal a hidrogeológiailag gyakorlatilag zárt Kárpát-medence, s annak 

legmélyebb fekvésű részét képező Magyarország, illetve magyar alföldek vízháztartásának kétirányú 

szélsőségeit; csökkenteni korlátozott vízkészleteink lefolyási, párolgási, szivárgási veszteségeit; 

mérsékelni a talaj zavartalan multifunkcionalitásának akadályait; kielégíteni a sokcélú biomassza-

termelés vízigényét; csökkenteni a víz okozta környezetkárosodást. Hogy Magyarországra mégis a 

szélsőséges vízháztartási helyzetek – sajnos fokozódó – gyakorisága és súlyossága jellemző, annak az 

az oka, hogy a talaj hatalmas potenciális vízraktározó terének kihasználása akadályokba ütközik:  

– a talaj felszínére jutó víz nem tud – megfelelő sebességgel – beszivárogni a talajba a talaj 

pórusterének telítettsége; a feltalaj fagyott volta; vagy a talaj felszínén vagy felszín közeli 

rétegeiben természeti okok, vagy (nem megfelelő) emberi beavatkozások következtében 

kialakuló, közel vízátnemeresztő réteg(ek) előfordulása miatt („tele, fagyott, ledugaszolt palack 

effektus”); 

– a beszivárgott víz a talaj gyenge víztartó képessége miatt nem tározódik a talajban, hanem azon 

„átszaladva” szivárgási veszteségként távozik a mélyebb talajrétegekbe, illetve a talajvízbe 

(„lyukas palack effektus”); 

– a tározott víz erős megkötődése vagy lassú mozgása miatt nem hozzáférhető a növény és a 

bióta számára („holtvíztartalom”). 

 

Ezen akadályok megelőzése, megszüntetése vagy mérséklése, a talaj potenciális vízraktározó 

képességének minél teljesebb kihasználása megfelelő talajhasználattal, vetésszerkezettel, 

talajműveléssel, agrotechnikával, esetleg meliorációval egyaránt csökkenti a vízgyűjtő terület árvíz-, 

belvíz- és túlnedvesedés-veszélyét, illetve szárazság és aszály-érzékenységét. Ez utóbbiakat 

eredményesen mérsékelheti a jó minőségű talajvízből történő kapilláris vízutánpótlás is (pl. a 

Kisalföldön), amelynek a talajvízszint süllyedése miatti csökkenése vagy elmaradása viszont a 

„sivatagosodásig” fokozhatja a szárazságot és aszály-érzékenységet (pl. a Duna–Tisza közi 

homokhátságon). A Tiszai Alföldön ugyanakkor a rossz minőségű, sós nátriumos talajvízből történő 

kapilláris víz- és oldattranszport a másodlagos szikesedés veszélyével fenyeget.  

 

Mindezek miatt a talaj nedvességforgalmának szabályozására irányuló intézkedéseknek szervesen 

be kell épülnie a vízgyűjtő terület egészén folytatott területi vízgazdálkodás rendszerébe. 

Magyarországon ebben a túl sok és a túl kevés víz elleni küzdelem egyaránt (ha nem is egy időben) 

beletartozik, s ehhez a racionális talajhasználat jelent nélkülözhetetlen elemet. 

   



5 
 

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGRA ÉS AZ 

ÉLELMISZERBIZTONSÁGRA 

Jolánkai Márton, Szent István Egyetem 

 

A mezőgazdasági termelés, ezen belül a növénytermesztés lényegében a klímaváltozás és 

klímavédelem mindkét területének kulcsszereplője. Ami a megelőzést (mitigation) illeti, 

Magyarországon a radiáció évente átlagosan 1500 MJ fotoszintetikusan aktív energiát jelent 

négyzetméterenként. A termőhelyi viszonyok nagymértékben meghatározzák a növénytermesztési 

tevékenység feltételeit. A számos befolyásoló tényező közül némileg pontatlan összefoglaló 

kifejezéssel a „talaj-klimatikus” viszonyokat tekinti a mezőgazdaság olyan tényezők összességének, 

amelyek hatását nem, vagy csak kis mértékben képes szabályozni, és amely hatások ugyanakkor 

alapvetően meghatározni képesek a termelés célját, a termesztendő növény faját, fajtáját, az 

alkalmazható agrotechnikai műveleteket és magát a tevékenység gazdaságosságát. Ez utóbbi pedig 

nem más mint az alkalmazkodás (adaptation). A klímaváltozás számos negatív, de ugyanakkor pozitív 

hatással is lehet a mezőgazdasági termelés alakulására.  

 

Növényélettani szempontból az aszály olyan mértékű vízhiány, amely a növényegyed, vagy egy 

adott populáció számára visszafordíthatatlan károsodást okoz. A növénytermesztés jövőbeni 

lehetőségeit nagy valószínűséggel a klimatikus változásokhoz való alkalmazkodás szintje fogja 

bővíteni, vagy korlátozni. Az alkalmazkodás elsősorban a vízzel való hatékonyabb gazdálkodásra 

kényszerít. A talajhasználat tökéletlensége (hiányos művelés, trágyázás vagy növényvédelem) esetén a 

klimatikus tényezők kedvezőtlen hatása fokozottabb, és a veszteség nagyobb. Az aszálykárok 

elsődleges oka a csapadékhiány, belvízkárok viszont akkor keletkeznek, ha a csapadék jelentősen több 

a szokásosnál. A kár mértékét a talaj nedvességtartalmán és nedvességforgalmán keresztül mindkét 

esetben befolyásolja a talaj használata. Az aszály-hatást befolyásoló legfontosabb talajhasználati 

elemek: a talajok fizikai és biológiai állapota; növény és állománysűrűség; növényi sorrend és 

vetésváltás; a talajok tápanyag-ellátottsága, a trágyázás; kémiai talajhibák, melioráció; gyomok, 

kártevők, kórokozók és a növényvédelem; eszközválaszték és használat.  

 

A mezőgazdasági termelés alapját képezi az élelmiszer-előállításnak. Valójában az 

élelmiszervertikum mindkét területe, az élelmiszer biztonság (food safety) és az élelmezés biztonság 

(food security) is érintett lehet az éghajlatváltozásból fakadó termesztési viszonyok által. A jó 

minőségű élelmiszer előállítását számos veszély fenyegeti, - ilyenek a kórtani jelenségek, epidémiák, 

gradációk, de ugyancsak e csoportba tartoznak a mikotoxin szennyeződések. Az élelmezés-biztonság 

elsődleges területe a megtermelt élelmiszer mennyiségével kapcsolatos. Az évjárati problémákból 

fakadó termésingadozás, a post harvest szállítási, tárolási és feldolgozási területek veszteségei és 

hiányosságai nagymértékben befolyásolhatók. 

 

Alkalmazkodóképesség. A növénytermesztés sikere minden korban a termesztett növény 

alkalmazkodóképességétől függött. A termesztett növényfaj megválasztásán túlmenően legfontosabb a 

fajtaismeret. Nemesítő intézeteink, fajtanemesítőink minden fajta esetében közzéteszik a növény 

habitusának, tenyészidejének, vízforgalmának, télállóságának, tápanyagigényének, betegségekkel 

szembeni rezisztenciájának adatait. A klímakutatások legfontosabb konklúziója: a szakmai szabályok 

betartása. Valójában ezt fejezi ki a jó mezőgazdasági gyakorlat (good agricultural practice) EU 

irányelve is. Ezek azok a tényezők, amelyek biztosíthatják a klímaváltozás káros hatásainak 

megelőzését, de legalábbis a kártétel mértékének enyhítését. A védekezés, illetve annak ösztönzése 

nem a termesztéstechnológia egy-egy kiragadott elemére, hanem az élelmiszervertikum egészére kell 

irányuljon. 
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A HAZAI MEZŐGAZDASÁGI, FÖLDHASZNÁLATI ÜHG-LELTÁR 

Lovas Katalin, Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

Manapság egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés, hogy hogyan hat az éghajlatváltozás a 

mezőgazdaságra. Ebben az előadásban azonban ezt a témakört éppen ellenkező oldalról közelítjük 

meg, arra keressük a választ, hogy a mezőgazdaság milyen szerepet játszik az antropogén eredetű 

üvegházhatású-gáz kibocsátásban és ezen keresztül milyen hatással van az éghajlat-változásra. Ehhez 

a vizsgálódáshoz a magyarországi ÜHG-leltár legfrissebb, 2014-es kiadásának mezőgazdaság és 

földhasználati-szektorára vonatkozó adatait használjuk föl. 

Magyarország az Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleként 

kötelezettséget vállalt az ÜHG-kibocsátások csökkentésére. Ezeknek a vállalásoknak a teljesítésének 

igazolására évente el kell készíteni az ún. ÜHG-leltárt és az ahhoz kapcsolódó leltár-jelentést és azt be 

kell nyújtani Európai Unió és az ENSZ részére. A szükséges háttérszámításokhoz az Éghajlatváltozási 

Kormányközi Testület (IPPC) bocsátja rendelkezésre a nemzetközileg elfogadott és egységes 

módszertanokat. Az így elkészített számítások lehetőséget adnak az egyes országok kibocsátásainak 

összehasonlítására. Az ÜHG-leltár előnye tehát a nemzetközi összehasonlíthatóságban rejlik, és nem 

feltétlenül tükrözi a legfrissebb hazai kutatások eredményeit e témában. A másik nagyon fontos 

jellemzője, hogy kizárólag az antropogén kibocsátásokra koncentrál, a természetes forrásokból eredő 

emissziókat nem kell figyelembe venni. 

A Magyarországi ÜHG-leltár legfrissebb, idén tavasszal elkészült kiadása szerint a mezőgazdaság 

ÜHG-kibocsátása 2012-ben 8705 kt CO2-egyenérték volt, amely a nemzeti bruttó kibocsátás 14%-a, és 

ezzel az energia szektor után a második legjelentősebb ágazat hazánkban. A kibocsátás trendjét 

tekintve, az emisszió szintje az ún. bázis év óta (1985-87 átlaga) kevesebb, mint felére, egészen 

pontosan 53%-kal csökkent. Ez a csökkenés döntően az 1985-1995 között, a rendszerváltás 

időszakában, a termelés visszaesés hatására történt, amikor a mezőgazdasági termelés 30%-kal esett 

vissza, és jelentősen visszaesett az állatállomány is. A rendszerváltás utáni időszakban, 1996-2008 a 

mezőgazdaság kibocsátása stagnált. A közelmúltat tekintve 2008-ban a magas műtrágya árak miatti N-

műtrágya felhasználás csökkenés, illetve 2009-ben a sertésállomány jelentős visszaesése voltak az 

emissziós szintet meghatározó, legmarkánsabb folyamatok. 

A mezőgazdaság szektorban metán és dinitrogén-oxid emissziókat számolunk el. A dinitrogén-

oxidnak a mezőgazdaság a legjelentősebb forrása, 2012-ben a teljes dinitrogén-oxid kibocsátás 87%-a 

származott a mezőgazdaságból. A metánt tekintve az emissziók közel harmada volt mezőgazdasági 

eredetű. 

A földhasználati szektor az ÜHG-leltár egy másik olyan fejezete, amelyben megjelennek 

mezőgazdasági eredetű kibocsátások is. Ennek a szektornak a legfőbb tulajdonsága, hogy itt nemcsak 

emissziókat, hanem CO2 megkötéseket is elszámolunk. A mezőgazdaságban zajló változásokat 

tekintve két folyamat meghatározó a hazai leltárban: egyrészt a szántó területek felhagyása miatt, 

illetve a redukált művelés terjedése miatt CO2 megkötés a talajokban, másrészt a gyepgazdálkodásban 

az intenzív gazdálkodásról az extenzív gazdálkodásra való áttérés miatt a gyepek talajának 

szénvesztése. 

2015-től az Európai Unió a tagállamoktól az ún. szántó- és legelőgazdálkodásból származó 

emisszióknak a korábbiaknál sokkal részletesebb jelentését várja el. Mivel a szántók és gyepek esetén 

a talaj a legjelentősebb ún. széntározó, ezért az elkövetkezőkben mind nagyobb hangsúlyt kell fektetni 

a talajmérések fejlesztésére, azok pontosságára, annak érdekében, hogy Magyarország a nemzetközi 

jelentési kötelezettségének eleget tehessen.  
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SZEMLÉLETVÁLTÁS AZ ASZÁLYOK KEZELÉSÉBEN  

Kolossváry Gábor, Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Az aszály egyértelmű és általánosan elfogadott definiálása a jelenség összetettsége miatt nehézkes. 

Több szempontból is különbözik a többi természeti katasztrófától, hatása az élet valamennyi területén 

észlelhető és az érintett ágazat szerint változik. Az éghajlatváltozás eredményeképpen a szélsőséges 

hidrológiai események előfordulásának gyakorisága és súlyossága egyre növekszik.  Magyarországon 

gyakran egy éven belül fordul elő súlyos aszály és árvíz. A vízhiány és aszály így egyre nagyobb 

kihívást jelent, hatásai nem csak a mezőgazdaságot érintik, hanem a környezet minden elemét, 

beleértve az emberi társadalmat, a politikát, a gazdaságot is. A klímakutatók előrejelzései szerint 

hazánk éghajlata melegebbé és szárazabbá válik, melynek eredményeképpen a növekvő vízigények 

mellett csökkenni fognak az ökológiai és a hasznosítható vízkészletek. Ez a konfliktus főként 

tározással és az igények tervezésével oldható fel. 

Mindezek egy új megközelítést tesznek szükségessé.  A belvizek és árvizek gyors vízelvezetését fel 

kell váltania az ésszerű kezelést, a pillanatnyi fölös készleteket tározó, a helyes vízgazdálkodást 

előtérbe helyező gazdálkodásnak. Az 1980-as évek végén még több mint 500 millió m
3
 víz tározását 

tették lehetővé kiépített tározók, halastavak, csatornák, holtágak. Ez a kapacitás azóta folyamatosan 

csökken, jelenleg minden lehetőséget figyelembe véve mintegy 400 millió m
3
 áll rendelkezésre. A 

Vásárhelyi Terv, mint kiemelt árvízvédelmi tározási program, e kapacitás növelésére irányul új 

(dombvidéki és síkvidéki) tározási lehetőségek kiépítésével. A tározás volumene azonban tovább 

növelhető a térségi, az önkormányzati, üzemi és a lakossági vízvisszatartás ösztönzésével. 

Az aszály elleni egyik legjelentősebb intézkedési program az öntözéses gazdálkodás fejlesztése. 

Magyarországon alacsony az öntözött területek aránya; a korábban kialakított 300 ezer hektárt is 

meghaladó, kiépített öntözési lehetőségekhez képest mindössze 100 ezer hektárt öntöznek. Ennek okai 

az öntözés költségeiben és a működés nem megfelelő jogszabályi hátterében keresendők. Jelentős 

igény mutatkozik a mezőgazdasági vízszolgáltatások, az öntözésfejlesztési beruházások bővítésére, 

amely a támogatási rendszerek átalakításával és hatékonyságának emelésével a mezőgazdaság 

versenyképességének is motorja lehet. A hatékony vízkészlet-gazdálkodás kialakításának érdekében 

tehát integrálni kell azt a különböző szektor- és szakpolitikákba. El kell érni, hogy a 

vízgazdálkodással, öntözés-fejlesztéssel és aszálykezeléssel kapcsolatos célok megjelenjenek és 

érvényesüljenek a kapcsolódó stratégiai anyagokban, állami és uniós programokban és 

jogszabályokban. Fontos emellett a területi vízgazdálkodás szereplői közötti érdekellentétek feloldása, 

és ennek érdekében egy közmegegyezésen alapuló vízgazdálkodás kialakítása. 

A területi vízgazdálkodás, öntözésfejlesztés, aszálykezelés főbb célkitűzései megjelennek a 

Kvassay Jenő Tervben is, kiemelve, hogy a többcélúságot és vízvisszatartást szem előtt tartó okszerű 

vízelvezetésre kell törekedni. Mérsékelni kell a klímaváltozás hatásait, javítani kell az öntözhető 

területek vízszolgáltatási feltételein. Csökkenteni szükséges a mezőgazdasági termelők terheit, elő kell 

mozdítani a települések és a lakosság helyi víztározását a nem ivóvíz célú vízszükségletek 

biztosítására. Jó mezőgazdasági gyakorlatokra van szükség, hiszen a talaj a legnagyobb víztározó. 

Szükség van a települések megfelelő csapadékvíz-gazdálkodásának, a csapadékvizek helyben-

tartásának és hasznosításának, a települési és területi elvezető rendszerek megfelelő kapcsolatának 

kialakítása.  
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REGIONÁLIS ASZÁLYKEZELÉSI PROGRAMOK - GWP INTEGRÁLT 

ASZÁLYKEZELÉSI PROGRAM (GWP CEE) 

Prof. Tamás János, Debreceni Egyetem 

Az aszály jelentős, a világ számos helyén rendszeresen katasztrofális károkat okoz. Hatása az 

árvizekkel ellentétben hosszan elhúzódó maradandó jellegű. Nem véletlen hogy a WMO kiemelt 

problémaként kezeli az aszályok kezelését. Az elmúlt időszakban a károk mérséklése és felszámolása 

helyett a hangsúly az aszályok előrejelzésére és megelőzésére helyeződött át. A Globális 

Vízpartnerség (GWP) szervezete is ebben az irányban dolgozta ki saját stratégiai programját. 

Ennek részeként a GWP Közép-Kelet Európai Szervezete (CEE) a Világ Meteorológiai 

Szolgálatával (WMO) együttműködve 10 közép-kelet európai ország részvételével egy 3 éves integrált 

aszálykezelési programot indított.  

A megvalósuló projekt feltárja és összegzi a résztvevő országok már elkészült vagy tervezett 

aszálykezelési gyakorlatát. Ismeretátadó rendezvények és nemzeti konzultációk keretében megvitatja 

és tovább javítja az itt meglevő ismeretanyagokat. Különösen jelentős tanácsadási feladatot lát el 

abban a tekintetben, hogy a határokon átnyúló aszálykezelést hogyan lehet a hétköznapi cselekvési 

programba beépíteni, a környezetpolitikai döntéshozatali folyamatokba beágyazni, illetve más 

kapcsolódó nemzetközi (pl. VKI) programokkal koordinálni. A projekt jelentős részét fedi le, a 

legjobb elérhető aszálykezelési gyakorlatok (BAT) összegyűjtése, továbbfejlesztése és bemutatása. 

Ide kapcsolódnak a következő gyakorlatorientált feladatok is: az aszálymonitoring adatbázisának 

fejlesztése, aszályindikátorok értékelése, vizek tározása és vízkormányzás gyakorlata, vízvisszatartási 

és termesztéstechnológiai feladatok.  

A Debreceni Egyetem, Víz-és Környezetgazdálkodási Intézete román és szlovák kutatási 

partnereivel a Tisza vízgyűjtőjére vonatkozóan egy távérzékelési BAT módszertant dolgoz ki, amely 

alkalmas a fő mezőgazdálkodási növények termés veszteségeinek előrejelzésére. Egy olyan döntés 

előkészítő eljárás készül, elsősorban a mezőgazdálkodás és az erdészet területén dolgozó vízpolitika 

résztvevői számára, amely a prevenció hatékonyságát képes tovább javítani. A stockholmi székhelyű 

GWP világszervezet ezzel ismerte el azt a szakmai tudást, amely a közép-kelet európai országokban a 

vízgazdálkodás területén fellelhető.  

Az itt elért eredményeket a GWP elsősorban Közép-Kelet Európára, illetve a továbbiakban a világ 

egyéb aszály sújtotta területeire kívánja bevezetni. A debreceni kutatóhelynek már jó referenciái 

vannak az egyiptomi területek vízgazdálkodási problémáinak fejlesztése területén. 

 

 

 

  

http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/


9 
 

DÉL-KELET EURÓPAI ASZÁLY KÖZPONT (DMCSEE)  

Szalai Sándor, Szent István Egyetem 

Európa dél-keleti régióját rendszeresen sújtják aszályok. Ezért már a mólt század végén felmerült 

egy aszályközpont létesítésének az ötlete. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a UNCCD 

2006-ban pályáztatta meg a központ helyét. Végül Szlovénia nyerte meg a pályázatot, és a központ 

azóta is Ljubljanában működik. Magyarország a központ hatásterületének északi határán van, más sem 

Ausztria, sem Szlovákia nem tartozik a központhoz. A másik határország Moldova, míg a területet 

délen Törökország zárja. 

A központ aktívan működik együtt több nemzetközi szervezettel (WMO, JRC stb.), sokkal 

aktívabban, mint a központot alkotó országokkal. A központ tevékenységét elvileg egy nemzetközi 

bizottság támogatja, azonban ennek a szerepe az utóbbi időben erősen lecsökkent. Ez azért is 

történhetett meg, mert a működés anyagi hátterét nem a tagok befizetései adják, hanem a szlovén 

kormány fizeti. Az országok közötti együttműködés az EU SEE programja keretében elnyert 

DMCSEE pályázat idején volt a legjobb. A projektben nem vett részt minden, a központba tartozó 

ország, de döntő részük képviseltette magát (a 15 országból 9). A DMCSEE projekt sok jó eredményt 

ért el, javította a régió aszálymonitoringját, kézikönyveket készített öntözéshez, az aszály iránti 

sérülékenység becsléséhez stb. A projektben három magyar intézet is részt vett (ATIKÖVIZIG, 

OMSZ, VITUKI), és a Pálfai Aszály Indexet is aktívan használták. Részben ennek a 

következményeként, még a projekt időtartama alatt került kifejlesztésre a PaDI index is. Ezután már 

nagy, közös projekt nem készült. A  

A központ feladata az aszálykezelési eszközök régión belüli fejlesztése és használata. Az aszály 

korai veszélyjelző rendszerének kiépítésén is dolgozik. Megkísérli az aszály negatív hatásait 

fenntartható mezőgazdasági és vízgazdálkodási eszközök segítségével csökkenteni. Honlapján 

folyamatosan új információkat szolgáltat mind a régió aszályhelyzetéről, mind az aszállyal kapcsolatos 

legújabb hírekről. Többször is megbízták már (elsősorban a WMO) rendezvények, tréningek 

szervezésével, lebonyolításával. 

A központ szoros együttműködést alakított ki az olaszországi Isprában levő Közös Kutató 

Központtal (IRC). A JRC több projektbe bevonta a központot (például EuroGEOSS), az pedig a kutató 

központ Európai Aszály Megfigyelőjébe (EDO) segít bele, illetve támogatja a tagjai felé. 

A DMCSEE aktívan részt vesz a GWP IDMP projektjében is, és ősszel közösen jelennek meg a 

projekt budapesti rendezvényén. 
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TERMÉSZETES VÍZVISSZATARTÁSI LEHETŐSÉGEK A 

MEZŐGAZDASÁGBAN 

Ungvári Gábor, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 

Ez az előadás, akár egy árvizes konferencián is elhangozhatna, ami két szempontra hívja fel a 

figyelmet. Egyrészről hazánkban a víztöbblet/vízhiány problémája egy erőforrás elosztási kérdés – van 

vizünk, csak a térbeli és időbeli eloszlása nem megfelelő, ami számos kihívást rejt magában, de egy 

sokkalta kedvezőbb helyzet annál, mint ha egyáltalán nem állna rendelkezésre vízkészlet a jelenség 

orvoslására. Másrészről, ennek az erőforrás elosztási problémának a kulcskérdése a területek a 

korábbinál több szempontú használata. Ezért a mezőgazdaság szerepe ebben a kérdésben 

megkerülhetetlen, legyen akár szó aszályról, akár árvízről és kiemelkedő a fontossága az 

intézményrendszernek, amelynek össze kell hangolnia a nagyon sokrétű szempontokat. Ez az, amihez 

segítséget nyújthat a közgazdasági megközelítés alkalmazása.  

Két kutatás kapcsán fogok beszélni a kérdéskörről, amelyek arra keresnek, kerestek megoldásokat, 

hogy hogyan lehet ennek az allokációnak a feltételeit megteremteni.  

A vízvisszatartás természetes módszereinek szélesebb körű alkalmazása érdekében indította el a 

DG Environment a kutatási programját (Natural Water Retention Measures, www.nwrm.eu). Ezeknek 

a módszereknek nagy előnyük, hogy megvalósításuk nem csak egy vízpolitikai célt, hanem a célok 

széles spektrumának elérését teszik lehetővé. Ugyanakkor ebben rejlik a probléma is: milyen 

információk állnak rendelkezésére pl egy vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítőjének, amiből e sok cél 

esetén el tudja dönteni, hogy az intézkedés alkalmas-e az azonosított kockázat kezelésére? Emellett, 

túl a bio/fizikai kérdéseken, melyek egy intézkedés megvalósításának intézményi 

feltételei/tapasztalatai? A kutatási program ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására gyűjti és 

rendszerezi az EU-ban összegyűlt tapasztalatokat, mindazokból a szektorokból, amelyek 

eszköztárában szerepelnek a természetes vízvisszatartásra hatást gyakorló eszközök 

(Természetvédelem, agrárium, erdészet, városi megoldások). Az előadás fókusza a mezőgazdaság 

területéről származó tapasztalatok bemutatása és az EU mezőgazdasági politikájában a vízvisszatartást 

közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló rendelkezések felvillantása. 

A másik kutatás tavaly zárult. A közgazdasági eszközök alkalmazásában rejlő lehetőségeket 

vizsgálta a vízpolitika területén (Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 

Management in Europe, www.epi-water.eu). Az EU FP7-es kutatási programja keretében az egyik 

vizsgált vízpolitikai fókusz a vízhiányos helyzetek kezelésére vonatkozott. A hazai esettanulmány 

ugyan a víztöbblet kezeléséről szólt, azonban pontosan a fent említett kettőség miatt példával szolgál 

arra, hogy közgazdasági szabályozó-eszközök segítségével, hogyan lehet a 2014-ben életbelépett 

Közös Agrárpolitika keretein belül a gazdák számára is előnyös módon a területhasználatról 

megegyezést létrehozni a víz területen tartása érdekében.  

 

 

  

http://nwrm.eu/
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AZ ASZÁLY KEZELÉSE A TISZA VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI 

TERVBEN 

Heilmann Diána, Országos Vízügyi Főigazgatóság 

A Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) hetedik éves találkozóján a Tisza Vízgyűjtő 

országok jóváhagyták miniszteri szinten azt a Tisza Memorandumot (mind az öt Tiszai ország 

aláírásával), mely alapját képezte az ICPDR Tisza Csoport megalapításának 2004-ben. A 2004-ben 

aláírt együttműködés célja a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése volt, melynek első 

lépéseként a Tisza vízgyűjtő elemzés készült el 2008-ban. 

A 2008-ban készült vízgyűjtő elemzés, majd az arra épülő vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2011) is 

hangsúlyozta, hogy a vízhasználatok jelentősen növekedni fognak 2015-ig elsősorban az öntözéshez 

felhasznált vízhasználatok útján. A vízhasználatok növekedése további terhelést jelent a már amúgy is 

veszélyeztetett vízi ökoszisztémákra nézve. Az is egyértelmű volt ugyanakkor, hogy a rendelkezésre 

álló információknál pontosabb felmérésére lenne szüksége a vízhasználatok területi eloszlásával és 

jövőbeli igényekkel kapcsolatban.    

Az előadás rövid összegzést ad a Tisza együttműködés keretében elkészült jelentések aszállyal 

kapcsolatos megállapításairól és bemutatja azokat az általános intézkedési javaslatokat, melyeket 

ukrán, román, szlovák, magyar és szerb szakértők közösen fogalmaztak meg és foglaltak össze a 

vízgyűjtő- gazdálkodási tervben, illetve hagytak jóvá az ICPDR magas szintű egyeztetésén 2011-ben. 
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