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OPTAIN célok

Olyan hatékony intézkedések azonosítása a 
mintaterületeken, amelyek

- segítik a szélsőséges időjárási jelenségekhez 
való alkalmazkodást, és

- csökkentik a mezőgazdasági vízfelhasználás és 
egyéb emberi és környezeti vízigények között 
fennálló konfliktusokat.

• Természetes, kisléptékű vízvisszatartó intézkedések
(NSWRM) elterjesztése, előnyeinek jobb megértése

• Együttműködés az érdekeltekkel, különösen a helyi
szereplőkkel



Projektfelépítés

WP1: Mintaterületek, érdekeltek 

bevonása

WP2: Intézkedések, indikátorok

WP3: Adatgyűjtés, harmonizáció

WP4: Modellezés

WP5: Optimalizáció

WP6: Szintézis, politikai ajánlások

WP7: Kommunikáció, disszemináció

WP8: Projektmenedzsment

Mintaterületek vizsgálata

WP1
Mintaterületek, 

érdekeltek 
bevonása

Sokszereplős 
Referenciacsoport 

létrehozása

Útmutatás az 
érdekeltek 

bevonásához, az 
együttműködések 

szakmai 
támogatása 

WP2
Intézkedések és 

indikátorok

Jelenlegi és 
potenciálisan 
alkalmazható 
intézkedések 
rendszerezése

Indikátorok és 
paraméterezési 

útmutató 
kidolgozása

WP7 Kommunikáció és disszemináció

Projekteredmények kommunikációja és terjesztése
Projekt honlap és tanulási környezet létrehozása és kezelése

WP6 Szintézis és szakpolitikiai ajánlások

Projekteredmények összeállítása és szintetizálása
Javaslat intézkedések alkalmazására és ösztönzőkre

WP5 Optimalizáció

Intézkedések elhelyezésének és kombináció-
jának több szempontú optimalizálása

WP4 Modellezés

Intézkedések vizsgálata környezeti 
modellekben és gazdasági elemzésekben

WP3 Adatgyűjtés, harmonizáció

Adatok gyűjtése, harmonizációja, pótlása
Klímamodellek

WP8 Projektmenedzsment Projektirányítás és adminisztráció
Tudásmenedszment és adatkezelés
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Projektfelépítés

WP1: Mintaterületek, érdekeltek 

bevonása

WP2: Intézkedések, indikátorok

WP3: Adatgyűjtés, harmonizáció

WP4: Modellezés

WP5: Optimalizáció

WP6: Szintézis, politikai ajánlások

WP7: Kommunikáció, disszemináció

WP8: Projektmenedzsment MARG



Előnyök az érdekeltek számára

Közreműködés, 

illetve az 

OPTAIN kutatás 

befolyásolása

A mezőgazdasági 

vízgyűjtő szintű 

víz- és 

tápanyagkezelés 

javítását célzó új 

stratégiák 

megismerése

Gazdák, 

szaktanácsadók, 

döntéshozók közötti 

párbeszéd, 

agrárpolitikai

keretrendszer

befolyásolása

Tapasztalatcsere a 

többi érdekelttel a 

szélsőséges 

eseményekhez való 

jobb alkalmazkodás 

érdekében



Hazai mintaterületek



Hazai mintaterületek

Országos Vízügyi Főigazgatóság:

• Kebele-patak vízgyűjtője

Agrártudományi Kutatóközpont (ATK TAKI):

• Corsza, Felső-Válicka, Tetves-patak vízgyűjtője



Természetes, kisléptékű vízvisszatartó intézkedések



Terminológia

Természetes, kisléptékű 
vízvisszatartó intézkedések

Angolul: NSWRM - Natural/Small Water
Retention Measures

• Az NSWRM olyan többfunkciós intézkedések összessége, mely természetes eszközöket használ a víz és a 
tápanyagok vízgyűjtő szintű kezelésére.

• Olyan megoldásokat és intézkedéseket tartalmaz, melyek pozitívan befolyásolják a mezőgazdasági termelés 
vízfelhasználásának hatékonyságát. 



Természetes, kisléptékű vízvisszatartó intézkedések típusai

MEZŐGAZDASÁGI

- A vízvisszatartás elősegítésével a vízgyűjtő vízháztartásának javítása.

- Tápanyag visszatartás elősegítése.

- Talajerózió elleni védelem.

- Diffúz szennyezés mérséklése, ezáltal a vizek és élőhelyek védelme.

MEZŐGAZDASÁGI ERDÉSZETI HIDROMORFOLÓGIAI

Az NWRM katalógust vesszük alapul (Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság (DGENV) 
által finanszírozott projekt eredménye):

http://nwrm.eu/

http://nwrm.eu/


Néhány releváns intézkedés

Talajvédő növénysávok Sávos vetés

Köztes vetésVetésforgó

Talajművelés elhagyásával végzett növényterm.

Korai vetés Rétek és legelők

Talajtakaró növényMulcsozás

Csökkentett talajművelés

http://nwrm.eu/

Vizes élőhelyek 
helyreállítása

Vízfolyások medrének természetközelivé tétele

Holtágak és hasonló funkciójú vízfolyások 
helyreállítása

Záportározó medencék 
és tavak

Tavak helyreállítása

Partmenti erdősávokCsapadék visszatar-
tását célzó erdősítés

Lefolyáscsökkentő
létesítmények

Területhasználat 
váltás

Üledékfogó tavak

http://nwrm.eu/


Intézkedések 
elhelyezésének 

és 
kombinációinak 
optimalizálása

Az intézkedések megfelelő kombinációjának 

meghatározása és elhelyezése összetett feladat, 

amihez figyelembe kell venni az adott vízgyűjtő:

• környezeti jellegzetességeit,

• földhasználati és

• vízgazdálkodási jellemzőit,

valamint

• a helyi szereplők víz és tápanyagmegtartással, 

és újra felhasználással kapcsolatos szükségleteit 

és észrevételeit. 



Környezeti és társadalmi-gazdasági 
hatások

Hidrológiai modellek

Vízgyűjtő szintű (SWAT+)

• vízhozam, vízminőség, növény-talaj-víz-tápanyag kölcsönhatások, hozam

• víz és tápanyagok oldalirányú mozgása

Szelvény/parcella szintű (SWAP, HYDRUS, CROPSYST)

• növény-talaj-víz-tápanyag kölcsönhatások, hozam

• SWAT+ eredmények keresztvalidálása, robosztusabb eredmények

Társadalmi-gazdasági elemzés

Vízgyűjtő és szelvény/parcella szinten (felmérés alapú)

• bruttó haszon, beruházási költségek, vízhasználathoz kapcsolódó 
költségmegtérülés

Szerves foszfor lemosódás időbeli és térbeli alakulása (kg/ha)



Vízgyűjtő szintű hidrológiai modell (SWAT+) bemeneti 
és kimeneti adatai

Bemeneti adatok:

• Környezeti paraméterek (domborzat, talaj, 

földhasználat, felszínborítás, vízrajz)

• Hidrometeorológai adatok (vízhozam, 

vízminőség, meteorológia)

• Mezőgazdálkodási adatok (hozam, 

vetésszerkezet, agrotechnikai műveletek, 

tápanyagutánpótlás)

• Vízgazdálkodási adatok (vízkivétel, bevezetés, 

víztározó)

• Meglévő vízvisszatartó intézkedések

Kimeneti adatok (lehetőségek):

• Vízmérleg

• Vízhozam

• Foszfor

• Nitrogén

• Lebegtetett hordalék

• Felszíni lefolyás

• Erózió mértéke

• Hozam

• Egyéb – OPTAIN projektben nem vizsgáljuk

Időbeli felbontás: napi/ havi/ évi átlag

Térbeli felbontás: hidrológiai válaszegység (HRU)/ 

al-vízgyűjtő/ vízgyűjtő



Adatgyűjtés a modellezéshez:

Szelvény szintű modellezés:

- Csorsza-patak;

- Tetves-patak.

Vízgyűjtő szintű modellezés:

- Felső-Válicka-patak;

- Tetves-patak;

- Kebele-patak (SI-HU);

- (Csorsza-patak).

Kommunikáció:

- kommunikációs anyagok,

- magyar nyelvű honlap: 

www.optain.hu

Eddigi főbb 
feladataink

Érdekelt felek:

- a vízvisszatartásban érdekelt felek 
azonosítása a mintaterületeken;

-érdekeltek bevonása a projektbe.

Környezeti problémák és 
intézkedések felmérése:

- kérdőív mintaterületenként -
általános mezőgazdálkodási 
jellemzők, mezőgazdasági 
vízhasználat, környezeti problémák;

- vízvisszatartó intézkedésekkel 
kapcsolatos általános felmérés;

- meglévő és potenciálisan 
alkalmazható intézkedések felmérése 
mintaterületenként.



Hazai mintaterületekhez kapcsolódó eredmények 
– első 9 hónap



Érdekeltek bevonása a 
projektbe

- 2020.11.05.: OPTAIN projekt 
bemutatása Kebele-patak vízgyűjtőn 
érdekelt felek számára

- 2021.04.16.: ATK TAKI - OVF: 1. 
OPTAIN érdekelt felek találkozó

- 2021.05.18-19.: Felső-Válicka és 
Tetves mintaterület bejárása

- 2021.06.09-10.: NAK Szántóföldi 
Napok

- Csorsza vízgyűjtő: Talajtani Intézet 
monitorozott mintaterülete



A mintaterületeken azonosított környezeti problémák és 
intézkedések

Értékelésben részt vettek:

- gazdálkodók – NAK együttműködésével,

- vízügyes szakemberek és

- agronómusok.

Környezeti problémák:

- erózió,

- extrém éghajlati események,

- aszály növekvő előfordulása,

- talaj minőségének romlása,

- nem megfelelő vízminőség – monitoring 
adatok vizsgálata folyamatban van.





A mintaterületeken azonosított környezeti problémák és 
intézkedések

Gyakran alkalmazott intézkedések:

- vetésforgó,

- talajvédő növénysávok,

- patakmenti fás vegetáció megőrzése,

- sávos vetés a szintvonalak mentén,

- mulcsozás,

- rétek és legelők,

- csökkentett talajművelés,

- korai vetés.

Country Case
Study
Name

Biogeograp
hical

Region

Locally used
name

Name of the
NSWRM 

NWRM group Implementation
status

Land use type

Hungary Tetves Pannonian vetésforgó crop rotation A03 Crop rotation Existing Measure Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian mélyen gyökerező 
növények

deep rooted crops not specified in 
nwrm.eu

Existing Measure Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian talajtakaró 
növények

catch crops A08 Green cover Potentially suitable 
Measure

Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian csökkentett 
talajművelés

min-till A07 Low till 
agriculture

Existing Measure Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian mulcshagyás Permanent soil 
cover/Removing 
less vegetation 

cover

A13 Mulching Existing Measure Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian menetszám 
csökkentés

reduced traffic A11 Controlled traffic 
farming

Existing Measure Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian sávos vetés a 
szintvonalak 

mentén

Cross-slope 
measure

A04 Strip cropping 
along contours

Potentially suitable 
Measure

Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian mélylazítás deep ripping not specified in 
nwrm.eu

Existing Measure Annual Cropping

Hungary Tetves Pannonian talajvédő 
növénysávok

buffer strips A02 Buffer strips and 
hedges

Existing Measure Annual cropping, Tree 
and shrub cropping

Hungary Tetves Pannonian talajvédő 
növénysávok

forest riparian 
buffers

F01 Forest riparian 
buffers

Existing Measure Tree and shrub cropping

Hungary Tetves Pannonian művelési ág 
váltás (szántó-
gyep, szántó -

erdő, szántó-vizes 
élőhely 

konverzió)

Land use change F05 Land use 
conversion (but not 

for only forests)

Potentially suitable 
Measure

Annual Cropping
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Csökkentett talajművelés

Egyéb: ökológiai gazdálkodás

Legelő állatállomány sűrűségének csökkentése

Teraszos művelés

Korai vetés

Vetésforgó

Köztes vetés (köztesnövény-termesztés)

Csökkentett menetszám

Sávos vetés a szintvonalak mentén

Talajtakaró növény

Rétek és legelők 

Talajvédő növénysávok

Mulcsozás

Talajművelés elhagyásával végzett növénytermesztés 

(direktvetés)

Az alábbi mezőgazdálkodási intézkedések közül melyek víz és tápanyag 
visszatartásra gyakorolt hatását tartja érdemesnek vizsgálni hidrológiai 

modellekben a projektben? 
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Felszín alatti vízbe történő természetes beszivárgás helyreállítása

Gátak és egyéb hosszanti akadályok eltávolítása

Mederanyag helyreállítása

Művi partfal eltávolítása

Meanderezés visszaállítása

Árterek helyreállítása és kezelése

Időszakos vízfolyások visszakapcsolása és helyreállítása

Folyópartok természetes stabilizálása,

Tavak helyreállítása

Záportározó medencék és tavak

Holtágak és hasonló funkciójú vízfolyások helyreállítása

Vízfolyások medrének természetközelivé tétele

Vizes élőhelyek helyreállítása és kezelése

Az alábbi hidromorfológiai intézkedések közül melyek víz és tápanyag 
visszatartásra gyakorolt hatását tartja  érdemesnek vizsgálni hidrológiai 

modellekben a projektben?
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Durva fatörmelék

Lefolyáscsökkentő létesítmények

Vízgyűjtők erdősítése

Összefüggő erdőborítás

Utak vízfolyások feletti megfelelő átvezetése

Erdők fenntartása és állományfrissítés a forrásvidékeknél

Üledékfogó tavak

Területhasználat váltás

Partmenti erdősávok

Lefolyáscsökkentő létesítmények

Csapadék visszatartását célzó telepítés

Az alábbi erdészeti intézkedések közül melyek víz és tápanyag 
visszatartásra gyakorolt hatását tartja érdemesnek vizsgálni hidrológiai 

modellekben a projektben?



Intézkedések vizsgálatához kapcsolódó együttműködési 
lehetőségek

• Részvétel a jelenleg használatban lévő 
intézkedések értékelésében.

• Tapasztalat megosztása:

• megvalósult hidromorfológiai
intézkedésekről és

• tervezett beavatkozásokról.  

• Azon intézkedések kiválasztása, amiknek a 
vizsgálata fontos lenne a hidrológiai modellekben 
és a társadalmi-gazdasági elemzésekben

Személyes találkozó,
vagy

egyéni konzultáció során

Együttműködők csatlakozása a projekthez:

https://optain.hu/kapcsolattartas/



@H2020_OPTAIN

@H2020OPTAIN

WWW.OPTAIN.EU

Szabó (Tóth) Brigitta: 
toth.brigitta@atk.hu

Molnár Péter: 
molnar.peter@ovf.hu

Köszönöm a 
figyelmet!

WWW.OPTAIN.HU


