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Klimaváltozás 
Kezelése szakmai és társadalmi elvárás 

A PAI >8 gyakorisága jelentősen nőtt, továbbá 
az aszály súlyossága és tartóssága fokozódott! 

Ökológiai, gazdasági, társadalmi hatások  
egy időben, érintettség akár  3 000 000 
ha 
(Mezőgazdasági terület 5 346 000 ha) 

Öntözés 
Erőteljes fejlesztés – növekvő vízigény 

Hatóság 
Kiélezett döntések – pontos adatok kellenek 



Milyen információkat állnak rendelkezésre? 

A korábbi tevékenység során létrejövő eredmények 

A korábbi évtizedekben a vízkészlet-gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet 
(adatgyűjtés, adatbázis készítés, elemzés, értékelés) önálló szervezet végezte (OVH; 
VGI, VITUKI),  
 
• Országos Vízgazdálkodási Keretterv (1965)  
• Országos Vízgazdálkodási Keretterv (1984) 
• „Vízkészletgazdálkodási Évkönyv” éves gyakorisággal  (2000-ig)  
• Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése (1994-2006) 
 
Egységes adatgyűjtési rendszer, egységes feldolgozási módszertan a központi irányító és 
a területi szerveknél egyaránt. 

• Megalapozott adatok szolgáltatása hatósági eljárásokhoz a vízvagyon kezelőjeként 
(elsősorban öntözés, de minden vízhasználatot illetően fontos) 

• Dinamikus készletkezelés (az éves már nem lesz elég) 
• Pontosabb, és védhető vízkészlet-gazdálkodás (klímaváltozás-fenntartható 

vízkészlet) 

Igények: 



Feladatok – jogszabályok a vízkészlet-gazdálkodással 

kapcsolatban 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 
V. Fejezet 
Gazdálkodás a vízkészletekkel 
  
14. § (1) A vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére 
a) a természetes vizek hasznosíthatósági feltételeinek rendszeres ellenőrzésével, 
b) a vízszennyezések megakadályozásával, 
c) a vizek védelmét, illetve szabályozását szolgáló vízilétesítmények létesítésével és 
működtetésével, 
d) a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzésével, csökkentésével, illetve 
elhárításával, 
e) a vizek medrének és a vízilétesítmények vízvédelmi célú karbantartásával, 
f) a vizek, azok jellemzőinek megfigyelésével, állapotának értékelésével, 
g) az emberi beavatkozások, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások 
elemzésével, 
h) a vízhasználatok gazdasági elemzésével, 
i) a vízkészletek ésszerű használatára ösztönző jogi és közgazdasági eszközrendszer 
kialakításával kell törekedni. 



223/2014.  Korm. Rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
II. fejezet  
3.§ (2) Az OVF irányítja: 
c) a területi vízügyi igazgatóságok felszíni és a felszín alatti vízkészletekkel való 
gazdálkodását 
7. §  A területi vízügyi igazgatóság 
(4) A területi vízügyi igazgatóság gondoskodik 
c) a vízkészletekkel való gazdálkodás körében…… 
  
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról 
4. Vízkészlet-gazdálkodás 
10. § (1) A vízigény kielégítésének tervezése során figyelembe kell venni…. 
 

Feladatok – jogszabályok a vízkészlet-gazdálkodással 

kapcsolatban 

A feladat elveszett a csökkenő igények és a folyamatos 

átszervezés között. 



Problémák 

 A vízgyűjtő-gazdálkodás nem oldotta meg a kérdést 
 

 Más adatok kerültek előtérbe, sokszor olyanok, 
amelyek nem az ágazathoz tartoznak 
 

 Az idegen adatok felelőssége nálunk marad, de nincs 
kellő szaktudás a javításukhoz 
 

 A gyakorlatba nem ültethetők át az eredmények 
 

 A VGT szinte csak adatszolgáltatássá válik, elszakad a 
napi üzemelési gyakorlattól 
 

 Növekedni fog az öntözés és ezzel a hatósági elvárás 
 

 Szétszórt üzemeltetési rendszerek 



A vízkészletgazdálkodás legfontosabb céljai 

• Legfontosabb kérdések:    HOL?  
  MIKOR? 
  MENNYIT? 
  MILYET? 

• Meg kell tudni határozni a víz útját! 
• A vízmérleget elő kell tudni állítani! 
• A vízkészlet-gazdálkodás alapegysége a vízrendszer, de 

tetszőleges területre és mélységre is tudnunk kell választ adni! 
• Az elkészült új szoftverekkel a kompatibilitás elvárás! 
• A felszíni és felszín alatti adatok elérhetősége, adatbázisok 

létrehozása (mennyiség és használat) a készletszámítás 
szempontjából kiemelt jelentőségű! 

• El kell mozdulni a dinamikus készletgazdálkodás irányába! 
• A valós idejű modellezés alapjait meg kell teremteni! 



Alapadatok 

Hidrológia 

 Vízállás (VIZIG) 
 

 Vízhozam (VIZIG) 
 

 Talajvízszint (VIZIG) 
 

Alapadatok 

Meteorológia 

 Csapadék (OMSZ) 
 

 Hőmérséklet (OMSZ) 

 
Származtatott adatok 

 

ADATIGÉNY 

 Párolgás 

ADATSŰRŰSÉG 

ELTÉRŐ IDŐ- ÉS TÉRBELI 
FELBONTÁS!! 

Jellemzően napi, de sok helyen 
órás is (napi 1 adat elegendő) 

Leginkább napi, több helyen 
órás is  

Leginkább napi  
(napi 1 adat elegendő) 

Jellemzően órás   (napi 1 adat 
elegendő) 

Jellemzően órás  (napi 1 adat 
elegendő) 

Számítható, modellezhető 
(napi 1 adat elegendő) 

 
EGYÉB 

 
 Művelési ág 
 Talajadottság 

Nem vízkészlet-gazdálkodási 
feladat, a talajra vonatkozóan 
vannak információk! 

ADAT JELLEGE 

Idősor, pontszerű, dinamikus 
(mért, becsült…) 

Idősor, pontszerű, dinamikus 
(mért, számított…) 

Idősor, pontszerű, „dinamikus” 
térbeli eloszlás készül 
(mért) 

Idősor, pontszerű, dinamikus 
térbeli eloszlás készül (mért) 

Idősor, pontszerű, dinamikus 
térbeli eloszlás készül (mért) 

Idősor, pontszerű, dinamikus 
térbeli eloszlás készül 
(számított) 

? MEPAR 
Térbeli, statikus 

ADATTÍPUS, FORRÁS 

ALAPINFORMÁCIÓK 



ALAPFELADATOK 

FELADAT Végrehajtó ADATTÍPUS, FORRÁS 

Alapadatok 

Vízhálózat 

 Helyszínrajz (VIZIG) 
 

 Hossz-szelvény 
(VIZIG) 

 

 Keresztszelvény 
(VIZIG) 

Alapadatok 

Vízkormányzás 

 Szivattyútelepek 
(VIZIG) 

 

 Hossz-szelvény 
(VIZIG) 

 

 Keresztszelvény 
(VIZIG) 
 

 Műtárgyak adatai 

Geometria ellenőrzése, 
Vízhálózat felépítése 

Geometria ellenőrzése 
(adathiányok!!) 

Geometria ellenőrzése 
(adathiányok!!) 

VIZIG+ Vállalkozó 

Üzemelési adatok, kapacitások  
(becsült információk) 

Vízgazdálkodási hossz-
szelvények készítése 
Logikai kapcsolatok felépítése 

VIZIG 

Mintaszelvények 
meghatározása a statikus 
készletek kiszámításához 

VÍZHÁLÓZAT, VÍZKORMYÁNYZÁS 

Küszöbszintek 
Zsiliptábla állások stb. 

VIZIG 

VIZIG 

VIZIG+ Vállalkozó 

VIZIG+ Vállalkozó 

VIZIG+ Vállalkozó 



ALAPFELADATOK 

ADATTÍPUS, FORRÁS 

Alapadatok 

Öntözött területek 

 Engedélyek 
 

 Helyszínrajz (?) 
 

 Vízigény 
 

Kontingensek 
meghatározása 

 Kontingensek 
definiálása 
 

 Vízmegosztás 
rendezése (felszíni 
és felszín alatti 
készletek) 
 

 Fejlesztési 
lehetőségek 

ÖNTÖZÉS 

FELADAT Végrehajtó 

VHONLINE és feltöltése 
Adatkapcsolat kiépítése 
Nyilvántartás naprakész állapota 

Öntözőtelepek nyilvántartása 

Igényelt és felhasznált 
vízmennyiségek számítása 
(évi egy adatból??) 

VIZIG 

Jogosultság 

VIZIG 

A vízrendszerekben hasznosítható 
készletek újbóli megállapítása 

Vitás kérdések rendezése ágazaton 
belül és kívül 

Szabad készletek meghatározása,  
Fejlesztési tervek kidolgozása (csak 
vízgazdálkodási szakterület!) 

VIZIG+vállalkozó 

VIZIGEK, OVF 

VIZIGEK, OVF 



MODELLEZÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 Tervezett üzemeltetési ciklus 20 év 
 

 Térinformatikai alapokon történő felépítés 
 

 Meg kell határozni a releváns 
mért/számított szelvényeket, országos és 
helyi szinten (zsilip, köztes szelvény, végső 
kifolyási pont) 

 

 Megfelelő modellek  kiválasztása 
(dombvidéki, síkvidéki), input és output 
rendszer azonos feltételekkel 

 

 Biztosítani kell a modellek 
összekapcsolását. 
 

 Igazgatósági szinten ki kell jelölni a 
modellezett területeket (mely vízgyűjtők 
kerülnek egy modellbe); meg kell határozni a 
vízkészlet szempontjából egynek számítható 
víztesteket, VGT figyelembe vétele mellett 
 

 Feladatok ütemezése, annak érdekében, hogy az 
országos léptékben is legyen előrelépés 

GEOINFO eredményei 
használhatóak! 

Szakemberhiány!? 

Tesztelés szükséges, ugyanazon 
vízfolyásra több modell futtatása 

Vállalkozói feladat, azonban az 
ellenőrzés kiemelten fontos! 

VIZIG és Vállaklozó el tudja 
végezni  

VIZIG és Vállalkozó  

ÉSZREVÉTELEK… 



MODELLEZÉS 

 Fel kell mérni a monitoring megfelelőségét, 
a célkitűzésekhez igazodóan kell végezni  a 
méréseket. 

 

 Az idősorokat fel kell dolgozni, a szükséges 
összefüggéséket megállapítani. (Q/h) 

 

 Meg kell határozni a releváns 
mért/számított szelvényeket, országos és 
helyi szinten (zsilip, köztes szelvény, végső 
kifolyási pont) 

 

 A modell kalibrációjának módszertanát ki 
kel dolgozni. Kalibrációs mérések 
fontossága! 

 

 A modellek helyességének ellenőrzése, az 
érdesség változásának és hatásának 
kutatása. 

 Az adathiányok kiküszöbölése érdekében 
analógia kidolgozása (becsült adat 
ideiglenes használata) 

FELADAT 

Optimalizáció az operatív 
feladatokhoz! 

Vízrajz és informatika szerepe. 
(szakemberhiány?!) 

VIZIGEK területismerete fontos! 

Vállalkozó és VIZIGEK. A 
megnövekedett mérési feladat 

több helyen gondot jelent! 

Hazai és nemzetközi kutatások. 
Mérés és következtetés! 

Vállalkozó és VIZIGEK 
A hasonló karakterisztikájú 

vízgyűjtők összevetése 



MODELLEZÉS 

EREDMÉNYEK 

DIVA? 
SWAT ? 
MIKE SHE? 
HEC – HMS?? 

 A vízgyűjtőkre meg kell tudni mondani a 
készletet és változását (input-output 
többlet vagy veszteség) 

 
 Éves, havi és napi készletek meghatározása 

 
 Havi készletértékelés vízgyűjtőnként 

 
 Országos összesítések havi és éves 

bontásban 
 ÜZEMELTETÉS !!!! 

 

ÉRTÉKELŐ ZSŰRI 

MIVEL? 

K. S. 
S. L. 
V. Gy. 
B. B. 
S. P. 



Feladat 

Mintaterület kijelölése 

A kijelölt vízrendszer geometriájának előállítása ESRI geoadatbázis formátumban 

A vízrendszer vízkormányzásban releváns műtágyak adatinak adatbázisba rendezése 

A vízkormányzásban használt műtérgyak és monitoring állomások (vízmércék, 
megbízható hidrimeteorológiai állomások, felszín közeli kutak) adatainak összegyűjtése 
és rendszerezése  

Az üzemeltetési tapasztalatok összefoglalása 

Az átemelők, szivattyútelepek, bebocsátók  meghatázó adatai 

A kiadott engedélyek alapján meg kell határozni az aktuális vízigényeket (VHONLINE 
feltöltése) 

FAVA adatbázis feltöltése 

A  kijelölt vízrendszerek „felépítése” , a logikai kapcsolatok meghatározása  

Az operatív adatok rendszerbe jutásának biztosítása 

A Síkvidéki vízkészletgazdálkodási modul a VHONLINE és a FAVA rendszerének 
összekapcsolása, a napi operatív adatokkal egységben 

Kiválasztott vízrendszer modelljének felépítsése 

Az elkészült rendszer tesztelése 

Az "expedíciós" mérésekből származó adatok feldolgozása 

Pilot projektek 



A megvalósítás tervezett menete 

2016. A GEOINFO keretében megvalósult szoftverek (dombvidéki és felszín alatti vízkészlet-
gazdálkodás) próbafeltöltése 2 igazgatóságnál  
 
2016. VH-online beüzemelése (vízhasználati adatgyűjtés VG tv. hatálya alá rendelése) 
 
2016. A Vízügyi Alapadat Rendszer (VAR) üzembeállítása 
 
2016. A metodikák véglegesítése 
 
2016. A síkvidéki vízkészlet-gazdálkodás módszertanának elkészítése 4 mintaterületen, 
figyelembe véve a már elkészült szoftverekhez történő kapcsolódást 
 
2017. Vízhasználati adatbázis létrehozása 
 
2017-2018. A szoftverek feltöltése és összefűzése 
 
2018. Próbaüzem, üzembehelyezés 
 



LÁNG ISTVÁN 

MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES  

Köszönöm a figyelmet! 


