
Az aszály kezelése a Tisza 
Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

Szakmai Konzultáció  

a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából 

 

Heilmann Diána /Vízrendezési Osztály 
2014. június 17. Budapest, Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 



Előzmények – Tisza együttműködés 

Az ICPDR (Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság) hetedik 
éves találkozóján, jóváhagyták a Tisza Memorandumot (MoU-
2004), mind az öt Tiszai ország aláírásával, minek célkitűzése 
az egységes Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv elkészítése a 
regió fenntartható fejlesztése érdekében. 

 

Együttműködés célja: a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 
elkészítése, első lépésként a Tisza vízgyűjtő elemzés 
elkészítése. 

 

2011-ben a Tisza VGT jóváhagyását követően az országok 
elkötelezték magukat az együttműködés folytatására (MoU-
2011). 

 



Tisza együttműködés fő eredményei (2014-2013) 

 
2004 óta az alábbi eredményeket mutathatja fel az ICPDR 
Tisza Csoport: 

 

 Tisza Analízis Jelentés (2008),  

 Integrált Tisza vízgyűjtő gazdálkodási-terv (2011), 

 Előrehaladási jelentés az intézkedési terv megvalósítása 
kapcsán - tervezet (2013), 

 UNDP/GEF Tisza projekt szakmai munkájának monitoring 
csoportja, 

 Szakmai háttéranyagok koordinálása (éghajlat változási 
stratégia háttértanulmánya, árvíz és aszálystratégia, 
integrált területfejlesztési javaslat, stb.) 

 

 



Vonatkozó  irányítási dokumentumok 
 

Memorandum of Understanding (2004, 2011) 
Terms of Reference 

(Jóváhagyott alap-szakmai dokumentáció: Integrált Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv (2011) 

Működés 

Éves szinten két találkozó, ahol az aktuális feladatok az elfogadott munkarend szerint egyeztetésre 
kerülnek.   

Koordinátor feladata: a megbeszélések teljes körű szervezésének kézben tartása a megbeszélés 
dokumentumainak összeállítása és koordinációja, kapcsolattartás az országokkal , jegyzőkönyv elkészítése 

a megbeszélést követően, illetve eljárni és intézkedni a megbeszélésen hozott döntések és további 
feladatok  függvényében  

Ország-delegáltak és Megfigyelők 
HU:BM 

SK: Water Research Institute (VUVH) 
RO: Apele Romane (ANAR) 

RS: Jaroslav Cerni Institute (JCI) 
UA: Pripyat office 

EC: DG Environment 
Megfigyelők (WWF, REC, DEF), Meghívott szakértők (pl. VITUKI) 

Koordináció és elnöklés 

Koordináció: ICPDR Titkárság  (és  KÖTIVIZIG?) 

Elnökök: Magyarország és Románia (Kovács Péter és Jula Graziella) 
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Integrált Vízgyűjtő Gazdálkodás (Tisza VGT) 

GAZDSÁGI ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT 
Területfejlesztés, Területhasználat 

VIZEK JÓ ÁLLAPOTA 
ÖKOSZISZTÉMA JÓ ÁLLAPOTA 

Víz minőség Víz mennyiség 
Hatások 

Tápanyag 
terhelés 
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terhelés 

Veszélyes 
anyagok  általi 

terhelés 

Hidromorfológiai 
változások 

Árvíz és Belvíz 

Klimaváltozás 

Aszály és 
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VÍZGAZDÁLKODÁS 

Integrált 
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elemzés  

Válasz-
intézkedések 

Integrált Vízgyűjtő Gazdálkodás (Intézkedések 
megfogalmazásának alapjai) 



Jelentős környezeti problémák a Tisza Vízgyűjtőn 
(Nemzetközi Tisza VGT nyomán) - Terhelések 

Tápanyag 
terhelés 

Szerves anyag 
terhelés 

Hidromor-
fológiai 

változások 

Veszélyes 
anyag terhelés 

Vízmennyiséggel 
összefüggő 
terhelések 



Vízhasználatokkal kapcsolatos előrejelzés   
(Tisza Vízgyűjtő - 2007) 

Hőerőmű 
11% 

Öntözés 
35% 

Ipari 
vízszolgáltatás 

32% 

Háztartási 
vízszolgáltatás 

15% 

Egyéb 
mezőgazdasági 

használatok 
7% 

Vízhasználatok becslése a 
Tisza Vízgyűjtő területén  

(2002-2004) 

Hőerőmű 
6% 

Öntözés 
68% 

Ipari 
vízszolgáltatás 

9% 

Háztartási 
vízszolgáltatás 

10% 

Egyéb 
mezőgazdasági 

használatok 
7% 

Vízhasználatok becslése a 
Tisza Vízgyűjtő területén  

(2015) 

Forrás: ICPDR Tisza Csoport -Tisza Analízis Jelentés 



Az aszállyal/vízhiánnyal kapcsolatos helyzetkép 
a Tisza Vízgyűjtő területén 

UKRAJNA  

Kárpátalja területén az aszály fogalma ismeretlen; 

Vízhiányos időszak előfordulhat de nem eredményez számottevő problémát a területen. 

ROMÁNIA  

Az aszálykockázat a PAI index alapján : PAI 4 és 6  érték között (mérsékelten érzékeny terület) 
illetve 6 és 8  értékek között (magas érzékenység) az alábbi területeken - Sãlaj Hills (Dealurile 
Sãlajului) Nyugat Alföld (Cãmpia de Vest) és a magyar-szerb határ mentén. 

MAGYARORSZÁG 

Extrém aszályos évek: 1990, 1992, 1993, 1994, 2000 és 2001 
Extrém vízhiány: 2002  
Leginkább érintett terület: Alföld   

SZLOVÁKIA 

A szlovákiai Tisza vízgyűjtő terület egésze mérsékelten aszályos terület, néhány kivétellel. 

SZERBIA 

2003-as adatok alapján az aszály által leginkább érintett területek Vojvodina területén 
találhatóak.   

 



Az aszállyal kapcsolatos hosszú távú célkitűzések a Tisza 
VGT nyomán (Víziók/Intézkedési elvek) 

 Az árvíz és aszály, a vizek jó állapotára való negatív 

hatásának minimalizálása a 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 (árvíz, árhullámok, aszály, 

talajerózió) emberi életben, tulajdonban, emberi 

tevékenységben és vízminőségben okozott negatív hatásai 

minimalizáltak.    

 Az ökoszisztémák fenntarthatóságának biztosítása érdekében, 

a klímaváltozás és annak hidrológiai hatásai (aszály, árvizek 
és árhullámok) megjelennek a döntéshozatal szintjén.  



Az aszállyal kapcsolatos intézkedések (1/3) 

Vonatkozó intézkedések a problémák/feladatok megoldására:  

 

 mezőgazdasági gyakorlat változása,  

 öntözés hatékonyságának növelése,  

 az elszivárgás mértékének csökkentése,  

 felszín alatti vizek modellezése a csökkenés mértékének 
felméréséhez (közös modell alapján),  

 a vizek elosztásának összehangolása,  

 gazdasági ösztönzők alkalmazása (pl. vízdíj). 

 



Az aszállyal kapcsolatos intézkedések (2/3) 
 

 A Tisza országok visszajelzése alapján a jelenlegi vízhasználatok 
jelentősen növekedni fognak a következő években, elsősorban az 
öntözéshez felhasznált vízhasználatok útján. Az is egyértelmű 
ugyanakkor, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információknál 
pontosabb felmérésére lenne szüksége a vízhasználatok területi 
eloszlásával és jövőbeli igényekkel kapcsolatban.    

 Az öntözés jövőbeli növekedése és a felszín alatti vizek 
csökkenése komoly probléma, de a jövőbeli vízhasználatokról 
(stratégiák, tervek) pontosabb információkra lenne szükség 
további feladatok meghatározásához.    

 Az egyik fontos feladat közös index felállítása lenne az aszály 
meghatározásához és a vízhiány Tisza vízgyűjtőre vonatkozó 
jelentőségéről.   

 A vízhiányos területek térképének elkészítése fontos eszköz 
lehetne a további szükséges intézkedések megfogalmazásához.   



Az aszállyal kapcsolatos intézkedések (3/3) 

 Az intézkedéseket célszerű hely-specifikusan előirányozni.   

 A nemzeti minimum ökológiai vízigények meghatározásával 

kapcsolatban összehasonlító elemzés elkészítése lenne 

szükséges, ami  az alacsony vízállású időszakok esetén 

segítséget nyújthat.  

 Ahhoz, hogy a felszín alatti vízkészletek jobb kezelése és 

szabályozása megvalósulhasson a felszín alatti vizek 

kitermelésének jobb monitorozása illetve ehhez 

kapcsolódóan a nemzeti megközelítések jobb 

összehasonlíthatóságára lenne szükség.  



Köszönöm a figyelmet! 


