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KIVONAT

A Global Water Partnership (GWP) közép- és kelet-európai régiója a Meteorológiai
Világszervezettel (WMO) közösen egy három éves, integrált aszálykezelési programot hajtott
végre (2013-15), melynek egyik legfontosabb eredményeként egy útmutató készült
aszálykezelési tervek kidolgozásához az EU VKI összefüggésében. A magyarul is elérhető
kiadvány (1) áttekinti az általános keretrendszert (szakpolitikai keretek, aszálykezelési
koncepció, jogszabályi keretek); (2) egy hét lépésből álló, szakaszos megközelítést mutat be,
melyek alapján egy kockázatalapú aszálykezelési politika, illetve egy azon alapuló
aszálykezelési terv dolgozható ki; végül (3) taglalja a VKI-ban foglalt, kapcsolódó kérdéseket
(felszín alatti vizek, tartós aszályok, éghajlatváltozás). Az előadás az útmutatót mutatja be.

1. BEVEZETŐ

Az utóbbi évtizedekben Európa-szerte egyre szélesebb körű felismerés és növekvő aggodalom
övezi az aszályok és a száraz, vízhiányos időszakok mind gyakoribb előfordulását. Az
Európai Bizottság (EB) 2007-ben kiadta az „A Bizottság közleménye az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás
kezeléséről” c. közleményét, amelyben a probléma kezelésére az egyik legfontosabb
szakpolitikai eszközként az aszálykezelési tervek kidolgozását jelölte meg. 2012-ben az EB
elvégezte a fenti közleményben bevezetett, a vízhiányra és az aszályra vonatkozó
politikájának általános értékelését. Az értékelés a vízhiánnyal és az aszállyal összefüggő
kérdéseknek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe (VGT) történő integrálására összpontosított.
Az eredmények azt mutatták, hogy az aszálykezelési tervek kidolgozása és ezeknek a
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe történő beépítése továbbra sem valósult meg maradéktalanul.
Az értékelés eredményeit az EB 2012-ben elfogadott „Blueprint” című dokumentumába is
beépítették.

A közép- és kelet-európai (KKE) régióban előforduló vízhiány és aszály tekintetében a
sivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény (UNCCD, 1994) megállapította,
hogy a régiót a „talajdegradáció és sivatagosodás” folyamatai sújtják.

A Globális Víz Partnerség (Global Water Partnership, GWP) és a Meteorológiai
Világszervezet (World Meteorological Organization, WMO) 2013-ban közös Integrált
Aszálykezelési Programot indított az aszályhelyzetek monitorozása és megelőzése céljából.
Ugyanebben az évben a GWP közép- és kelet-európai régiója (GWP CEE) Integrált
Aszálykezelési Programot (IDMP CEE) indított 10 országra (köztük Magyarországra is)
kiterjedően, amelynek célja „a különféle szintű érintettek támogatása szakpolitikai és
menedzsment útmutató biztosításával, tudományos információk globális szinten összehangolt
előállításával és az integrált aszálykezelés legjobb gyakorlatainak és a felhalmozott
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tudásállománynak a megosztása révén”. Megállapítást nyert, hogy a régióban az
aszálykezelési tervek kidolgozása során elért előrehaladás nem tekinthető kielégítőnek. Az
érintett országok többsége nem dolgozott ki olyan aszálykezelési tervet, ami megfelelne az
általános EU-s irányelveknek.

A helyzet megoldására a program keretében, szlovák vezetéssel, elkészült a régió
adottságaihoz igazított, a következőkben bemutatott „Útmutató aszálykezelési tervek
kidolgozásához” című segédlet (GWP CEE-WMO, 2015), a továbbiakban Útmutató.
Kidolgozását az érintett országokban rendezett konzultációk készítették elő, (így
Magyarországon 2013. december 3-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban és 2014. október
16-án az Országos Vízügyi Főigazgatóságon volt országos konzultáció), illetve egy szlovákiai
esettanulmány is készült az aszálykezelési tervek legfontosabb alkotóelemeinek kidolgozását
bemutató gyakorlati példaként. A harmadik magyarországi konzultációra, mely a gyakorlati
előrehaladást szándékozik bemutatni a Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV.
Vándorgyűlésén kerül sor egy erre a célra tervezett workshop keretében Debrecenben, 2016.
július 6-án.

Az Útmutató felépítését tekintve az alábbiakat tartalmazza:

 egy általános keretrendszer (szakpolitikai keretek, aszálykezelési koncepció,
jogszabályi keretek, meghatározások),

 az aszálykezelési politika és tervezési folyamat bemutatása (hét lépésből álló,
szakaszos megközelítéssel),

 a kapcsolódó kérdések felvetése (felszín alatti vizek, tartós aszály, éghajlatváltozás),

 következtetések és javasolt utánkövető tevékenységek.

2. ÁLTALÁNOS KERETRENDSZER

Az általános keretrendszer először szakpolitikai szempontból ad áttekintést a hazánkban jól
ismert EU-szabályozásról, illetve annak eredményeként kötelező lépésekről (Víz
Keretirányelv, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, Árvíz Irányelv, ÁKK tervezés, Blueprint,
UNCCD, stb.) melyeket fenti bevezető is említ.

Az aszálykezelés elvi kereteinek ismertetése kitér a jelenleg alkalmazott két megközelítésre:

 Válságkezelésen alapuló reaktív (válaszadáson alapuló) megközelítés: a már
megkezdődött aszályeseményre válaszul bevezetett intézkedések és cselekvések
összessége. Sok esetben nem eredményez kellően hatékony szakmai és gazdasági
megoldásokat, mert az intézkedésekről akkor döntenek, amikor már nincs elég idő a
legjobb megoldás kiválasztásához szükséges értékelésekre, és az érintetteket is csupán
erősen korlátozott mértékben vonják be a folyamatokba.

 Az aszálykockázat elemzésén alapuló proaktív (megelőző) megközelítés, amely a
megfelelő tervezési eszközök és az érintett felek bevonásával előre kidolgozott
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intézkedések összessége. Rövid és hosszú távú intézkedéseken alapul, valamint az
aszályra kellő időben figyelmeztető monitoringon. Magában foglalja az aszály
lehetséges hatásainak megelőzésére vagy lehetőség szerinti mérséklésére irányuló
intézkedések előzetes tervezését is.

Az EU-tagállamok többségében már folyik az átállás a válságkezelésről az aszálykockázat-
kezelésre. Ennek megfelelően többféle, általában az adott körülményekhez igazított útmutatót
dolgoztak ki az aszálykockázat kezelésére vonatkozó elvek alapján.

A jogszabályi keretek alapja a VKI, ami ugyan kifejezetten nem foglalja magában az
aszállyal összefüggő kérdések megoldására irányuló, jogilag kötelező érvényű
követelményeket, de elég rugalmas eszköz ahhoz, hogy lehetővé tegye az aszállyal
kapcsolatos kérdések beépítését az integrált vízgazdálkodásba. A VKI 4. cikke szerint az
aszályok hatásainak csökkentésére szolgáló megelőző vagy enyhítő intézkedések
szerepelhetnek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben; a 13. cikk (5) bekezdés szerint, ha
valamely tagállam az aszályt lényeges kérdésnek tekinti, akkor egy kifejezetten az aszály
vonatkozásaival foglalkozó további menedzsmenttervet (aszálykezelési tervet) kell készítenie.
Utóbbit az EU aszálystratégiája, illetve a Blueprint ajánlása szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervbe kell beépíteni (EB, 2007; illetve EB, 2012).

Az Útmutató irányelveket fogalmaz meg az integrált vízgazdálkodás elvei, a VKI és az
Árvíz Irányelv összefüggésében, Ezek tömören:

 Az aszálypolitika alapja az aszálykockázat kezelésére összpontosító, proaktív
megközelítés.

 Az aszálykezelési terv megelőzésre és kárcsökkentésre irányuló intézkedések
végrehajtatását célzó adminisztratív eszköz, amelynek célja az aszály társadalmi,
környezeti és gazdasági hatásainak csökkentése.

 A VKI alkotja az aszálykezelési tervek kidolgozásának kereteit.

 Az aszálykezelési terv a VKI 13.5. cikkében meghatározottak szerint kiegészítő
tervdokumentuma a VGT-nek. A UNCCD szerint az aszálykezelési terv megfelelő
fejezetei megjelennek a sivatagosodás elleni országos cselekvési tervben is.

 Az aszálypolitika és az aszálykezelési terv álljon összhangban az Európai Bizottság
által kibocsátott szakpolitikai dokumentumokkal. Az aszálykezelési terv és a releváns
fejlesztési tervek/programok/stratégiák közötti kapcsolódásról gondoskodni kell.

 Célszerű hasznosítani más régiók aszálykockázat-kezelési szakmai tapasztalatait és
tudományos ismereteit is.

 Három alkotóelem elengedhetetlen a hatékony aszálykezeléshez: (1) aszályindikátorok
és küszöbértékek az aszályfokozatok besorolásához, valamint korai aszályriasztási
rendszer; (2) a hatások mérséklésére irányuló intézkedések; (3) az aszály kezelésére
szolgáló szervezeti keretrendszer.
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Az Útmutató 30 definíciót ad a szakterülettel összefüggésben, részben az EU VKI Közös
Végrehajtási Stratégia alapján.

3. ORSZÁGOS ASZÁLYKEZELÉSI POLITIKA ÉS TERVEZÉSI FOLYAMAT

A dokumentum legfontosabb része az aszályok előfordulásával kapcsolatos kockázatok
csökkentésének koncepcióján alapuló aszálykezelési politika kidolgozására és
megvalósítására vonatkozó, hétlépéses eljárást mutatja be az alábbiak szerint.

3.1 Az aszálypolitika kidolgozása és az aszálybizottság felállítása

A lépés részfeladatai:

 a hatáskörrel rendelkező hatóság létrehozása (mely hazánkban a VKI összefüggésében
a Belügyminisztérium);

 az aszály lényeges vízgazdálkodási kérdésként való elismerése (és ez esetben a VGT-
ben való kezelése1);

 országos aszálypolitika és megvalósítási stratégia kidolgozása (olyan
keretdokumentum, mely tartalmazza az aszálypolitika legfontosabb alapelveit és a
megvalósítás „útitervét”, bemutatva az aszálykezelési terv kidolgozásának lépéseit. A
kormányzatnak kell jóváhagynia, majd az aszálybizottságnak részletesen kidolgoznia;

 kormányhatározat vagy más, megfelelő jogszabály elfogadása, mely kijelöli a felelős
szervezeteket és meghatározza az aszálykezelési rendszerben ellátandó feladataikat;

 az aszálybizottság felállítása (ld. a következőkben).

Az aszálybizottságnak erős kormányzati meghatalmazással kell rendelkeznie, mivel
döntéseinek jogi, anyagi, környezeti, társadalmi következményei vannak. Az aszálybizottság
felállítása és tevékenységeinek összehangolása célszerűen országos hatáskörrel rendelkező
intézmény feladata.

Az aszálybizottság szervezeti kialakítása a hatékony és integrált aszálykezelési rendszer
létrehozatalának kulcsfontosságú tényezője. Az aszálypolitika sikeres megvalósításához az
összes felelős szektor között minden szinten létrejövő szoros együttműködés szükséges,
valamint az érdekeltek összes érintett csoportjának aszálykezelési rendszerbe történő
bevonása. A bizottság legfontosabb teendői:

• az országos aszálypolitika kialakítása és annak minden (országos, térségi, helyi) szinten
történő megvalósítása, ezen belül:

1 A VGT2 megállapítása szerint: „A csapadék időben és térben egyenlőtlen eloszlása miatt Magyarországon 100
évből 28 év várhatóan aszályos.” illetve: „a szárazság és az aszálykár elleni védekezés országos léptékű
hajtóerő”.
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o aszálykezelési terv kidolgozása és aktualizálása;

o aszálymonitoring-program kialakítása és beindítása;

o egy korai riasztási rendszer kialakítása és üzembe helyezése;

o aszály bekövetkezése esetén az aszály adott fokozatának (azaz riasztás előtti,
riasztási, vészhelyzeti) meghatározása, a megfelelő mérsékelő intézkedések
foganatosítása;

o a nyilvánosság pontos és időbeni tájékoztatása;

o folyamatos és aszályt követő értékelés;

o aszálymérsékelő program kialakítása és megvalósítása aszálymentes időszakban.

• az aszállyal összefüggő ügyekben a határokon átívelő együttműködés biztosítása
(vízgyűjtőszinten);

• kutatási, tudományos és ismeretterjesztési programok kidolgozása.

Az aszálybizottság mandátumának tartalmaznia kell az alábbiakat:

• az aszálybizottság összetételének és szervezeti felépítését;

• egy-egy meghatározott témakörrel foglalkozó munkacsoport felállításának lehetőségét;

• felelősségeinek és hatásköreinek meghatározását;

• a hatáskörrel rendelkező hatósággal, a különböző kormányzati szintekkel valamint egyéb
partnerekkel való kapcsolattartás rendszerét;

• az egyes aszályfokozatokra (normál, riasztás előtti, riasztási, vészhelyzeti) vonatkozóan
meghatározott bizottsági feladatok kiosztását;

• a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok meghatározását.

Az aszálybizottság összetételének tükröznie kell az aszálykezelés több igazgatási területre és
különféle tudományterületekre kiterjedő jellegét, és tagjait az alábbiak legfontosabb
képviselői közül kell kiválasztani:

• az aszályok hatásainak kitett szakterületek szakpolitikai döntéshozatali jogkörrel
rendelkező központi közigazgatási szervei;

• operatív döntéshozatali jogkörrel rendelkező szervezetek;

• az aszállyal foglalkozó legfontosabb szakmai intézmények;

• az aszályesemények során a hatásokra vonatkozó információk és adatok közlésére képes
érintett érdekelt csoportok.
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Az aszálybizottság szervezeti kialakítása a hatékony és integrált aszálykezelési rendszer
létrehozatalának kulcsfontosságú tényezője.

3.2 A kockázatalapú aszálykezelési politika célkitűzéseinek meghatározása

Az aszálybizottságnak első hivatalos intézkedésként egy, az aszálypolitikára vonatkozó
nyilatkozatot kell kidolgoznia, amelyben rámutat az aszálykockázat-csökkentésen alapuló
megközelítés szükségességére a válságkezelés helyett, ezt követően pedig ki kell dolgoznia a
megfelelő specifikus és megvalósítható aszálypolitikai célkitűzéseket.  A célok alkotják az
aszálykezelési terv kidolgozásának és megvalósításának alapját, ezért ezeket a hatáskörrel
rendelkező hatóságnak jóvá kell hagynia. Az aszálykezelési terv legfontosabb célja az
aszályok kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak csökkentése a lehető
legnagyobb mértékben, összhangban a VKI célkitűzéseivel.

3.3 Az aszálykezelési terv kidolgozásában felhasználható adatok összegyűjtése

Az adatok összegyűjtése az aszálybizottság egyik – az alábbi lépésekből álló – fontos feladata
a folyamat kezdeti szakaszában:
• az aszálykezelési terv kidolgozásához szükséges adatok körének meghatározása;
• az aszálykockázat- és hatásvizsgálatok során felhasználható és az adatok rendelkezésre

állását biztosító, meglévő adatgyűjtő rendszer elemzése;
• az adathiányok meghatározása és a meglévő adat- és információszolgáltató rendszerek

szükség szerinti átalakítása.

Az aszályparaméterek és indikátorok formájában megjelenített adatok elengedhetetlenül
szükségesek az aszályok különféle típusainak azonosításához és értékeléséhez. Az
aszálykezelési tervek kidolgozásához szükséges adatok lehetnek meteorológiai, hidrológiai,
mezőgazdasági, környezeti hatásokra vonatkozó, társadalmi gazdasági és ivóvíz-ellátási
adatok.

A folyamat legelején fel kell térképezni az adatok hozzáférhetőségét korlátozó gyenge
pontokat és akadályokat. A további intézkedések érdekében elengedhetetlen lépés továbbá
minden érintett ágazat, a különféle szinteken tevékenykedő minden döntéshozó, a
szakemberek és az érdekeltek közötti információáramlást lehetővé tevő nyilvános
kommunikációs csatornák létrehozása.

3.4 Az aszálykezelési terv kidolgozása/felülvizsgálata

Az aszálykezelési terv a kockázatcsökkentési megközelítésen alapuló aszálypolitika
végrehajtásának közigazgatási eszköze (ld. 1. ábra). Kidolgozásának folyamata hét
részfeladatra bontható:

(1) Az aszálykezelési terv tartalmának meghatározása. A terv a vízgyűjtő általános és aszály-
specifikus ismertetésén túlmenően a következő (2)-(7) pontokban részletezetteket tartalmazza.
Gondoskodni kell a terv rendszeres felülvizsgálatáról is, ld. (6) pont.
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(2) Múltbeli aszályesemények jellemzése és értékelése. A múltbéli aszályesemények
jellemzésének és értékelésének átfogónak kell lennie, ki kell terjednie mind a veszélyek, mind
pedig a hatások értékelésére és az aszályok összes meghatározott típusára (azaz
meteorológiai, hidrológiai, mezőgazdasági és társadalmi-gazdasági). Emellett két, egymással
összekapcsolódó vizsgálatot is el kell végezni, egyfelől a múltbéli meteorológiai és
hidrológiai monitoringadatok, másfelől pedig az aszályok hatásainak vizsgálatát.

(3) Indikátorok és küszöbértékek meghatározása az aszályesemények besorolásához:

 aszályindikátorok országos rendszerének kialakítása,

 különböző aszályfokozatokhoz tartozó küszöbértékek

o normál állapot – a megfigyelt átlagos értékektől nincs jelentős eltérés,

o riasztás előtti állapot – a monitoringeredmények az aszály kialakulásának
kezdeti szakaszát jelzik,

o riasztás előtti állapot – a monitoringeredmények az aszály kialakulásának
kezdeti szakaszát jelzik,

o vészhelyzeti állapot – aszályindikátorok szerint a hatás már bekövetkezett, és a
vízellátás nem biztosított.

(4) Korai riasztási rendszer kialakítása. Ennek legfőbb rendeltetése, hogy működtetőit
idejekorán figyelmeztesse:

 a körülmények alakulásával egy időben a tényleges aszályhelyzetre vonatkozóan,
annak érdekében, hogy a döntéshozók (aszálybizottság) számára lehetővé váljon a
megfelelő intézkedések meghozatala;

 az aszály által sújtott csoportok (pl. mezőgazdasági termelők) tekintetében az aszály
súlyosságára vonatkozóan, lehetővé téve számukra a megfelelő intézkedések
megtételét (pl. az öntözőrendszerek üzembe helyezése).

Korai riasztást (az igények szerint) meghatározott időtartamok szerint szükséges adni:

 rövid távú riasztás (1–7 nap);

 középtávú riasztás (10–15 nap);

 szezonális előrejelzés (3–6 hónap).

A legfrissebb információk és megfelelő mennyiségű térbeli adat rendelkezésre állásához
elemezni kell a korai riasztási rendszerre kiválasztott aszályindikátorok figyelésére
működésbe állított monitoringhálózatot.

(5) Intézkedési program létrehozása az aszály által a gazdaságra, a társadalomra és a
környezetre gyakorolt hatások kockázatának lehető legnagyobb mértékű csökkentése



8

érdekében. Minden egyes aszályfokozatra (normál, riasztást megelőző, riasztási és
vészhelyzeti) külön intézkedési programot kell kialakítani. Céljuk szerint az intézkedések a
következő csoportokba sorolhatók:

 megelőző vagy stratégiai (normál állapotban az aszállyal szembeni ellenállóképesség
erősítése és az aszály által a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt
hatások kockázatának mérsékelése),

 operatív intézkedésekre jellemzően az aszály bekövetkezésekor, a riasztás előtti
szakasztól a vészhelyzeti szakaszig kerül sor:

o a riasztás előtti szakasz kezelési célkitűzései az esetleges aszályhatásokra való
felkészülésre, valamint az aszálybizottság és az érintett csoportok
felkészítésére irányulnak. Általában közvetett jellegű intézkedésekre (pl.
ajánlásokra) kerül sor.

o riasztási szakaszban az aszálykezelési tevékenységek célja a már bekövetkezett
aszály megfelelő kezelése és a vészhelyzet kialakulásának megelőzése
(víztakarékosság, keresletszabályozó intézkedések, részleges vízhasználat-
korlátozások , fokozott monitoring).

o a vészhelyzeti szakasz célja a hatások mérsékelése és a bekövetkező károk
lehetőség szerinti megfékezése a minimális ivóvízigények kielégítése mellett
(a bevezetett intézkedések lehetnek: (a) nem strukturális intézkedések, mint
vízkorlátozás vagy támogatások, (b) strukturális intézkedések, pl. új
infrastruktúra kiépítése, új vízkivételi helyek, vízátvezetések.

 a szervezeti intézkedések megalapozzák az aszálykezelési terv kidolgozására és
végrehajtására, továbbá az intézkedési program érvényesítésére alkalmas szervezeti
struktúrát.

 az utánkövető intézkedések az aszálykezelési tervben foglaltak betartásának és a
végrehajtásuk hatásainak vizsgálatára irányulnak.

 A helyreállító intézkedések körébe tartozik az aszályesemény során meghozott
intézkedések (pl. vízkivételi korlátozások) megszüntetése, valamint a vízkészletekkel
és a vízi ökoszisztéma normál állapotának visszaállítását célzó helyreállító
intézkedések beindítása.

(6) Az aszálykezelési terv kidolgozására, megvalósítására és felülvizsgálatára szolgáló
szervezeti keretek létrehozása. Jóllehet a szervezeti felépítés a hatékony aszálykezelés egyik
kulcsfontosságú eleme, kialakítását és felállítását nem szabályozzák uniós jogszabályok.
Ennek megfelelően különféle szervezeti felépítések és irányítórendszer-struktúrák
alkalmazhatók. Mindemellett feltétlenül gondoskodni kell az integrált vízgazdálkodás
alapelvének figyelembevételéről (azaz az aszálykezelésnek a vízgazdálkodási rendszerbe
építéséről a Víz Keretirányelvben foglaltakkal összhangban), valamint az érintett szereplők
bevonásáról. Az aszálykezelési tervben szükséges rögzíteni a terv kidolgozásához,
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megvalósításához és naprakész állapotban tartásához szükséges aszálykezelési szervezeti
struktúra létrehozására vonatkozó legfontosabb információkat. Az aszálybizottságnak a terv
kidolgozásáról, megvalósításáról és felülvizsgálatáról egyaránt gondoskodnia kell. Az
aszálykezelési terv történhet a vízgyűjtő-gazdálkodási terv részeként, ugyanazon hatéves
ciklusok szerint illetve a VKI tervezési folyamat hatókörén kívül is.

(7) A hiányosságok és bizonytalanságok meghatározása. Az első aszálykezelési terv
kidolgozását megelőzően célszerű elvégezni a meglévő aszálykezelési rendszer és gyakorlat
átfogó elemzését.

1. ábra Az aszálykezelési terv alkotóelemei

3.5 Az aszálykezelési terv közzététele a társadalmi részvétel lehetővé tétele érdekében

Az aszálykezelési terv közzétételének célja a társadalom bevonása, illetve az érintett felek
tevékeny részvételének lehetővé tétele és ösztönzése a terv kidolgozásában, megvalósításában
és aktualizálásában. A társadalmi részvétel lehetőséget kínál a terv társadalmi, gazdasági és
környezetvédelmi összefüggéseire vonatkozó egyetértés kialakítására.

Ha az aszálykezelési tervet a VKI szerinti további tervezési dokumentumként dolgozzák ki,
akkor annak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel együttes közzétételéről a VKI szabályai szerint
kell gondoskodni. A társadalom bevonása az aszálykezelési terv kidolgozásába azért is
kötelező, mert az aszálykezelési tervek az Aarhusi Egyezményben (2001. évi LXXXI.
törvény) lefektetett alapelvek szerinti aktív részvételt előíró Stratégiai Környezeti Vizsgálat
Irányelv (2001/42/EK irányelv) hatáskörébe tartoznak.

A közzétételt követő konzultáció írásos és szóbeli (műhelymegbeszélések, konferenciák)
formában folytatható. A konzultációk befejeztével és az aszálykezelési tervben a szükséges
módosítások megtételével a konzultációs folyamatról és az abból következő végrehajtott
módosításokról összefoglalót kell készíteni.
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3.6 Kutatási és tudományos program kidolgozása

A program kialakítását össze kell kapcsolni az aszálykezelési terv kidolgozása során a
hiányosságok és bizonytalanságok meghatározására szolgáló folyamattal, figyelembe véve
minden lényeges kapcsolódó kérdést.

3.7 Ismeretterjesztési program kidolgozása

Az ismeretterjesztési program célja az új aszálykockázatkezelési politika társadalmi
tudatosítása az aszálykezelési tervre, valamint az aszály által érintett csoportok igényeivel
összefüggő intézkedési programra vonatkozó ismeretek terjesztésével. Az ismeretterjesztési
programoknak lehetőleg helyi szinten kell az érdekeltek csoportjaira irányulniuk
(döntéshozókra, mezőgazdasági termelőkre, településekre stb.).

4. KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK

Míg a fentiekben részletezett, aszályokkal kapcsolatos kérdések jogi szempontból nem
kötelező érvényű ajánlásokon alapulnak, a VKI kötelező érvényű előírásai szabályozzák a
felszín alatti vizek állapotának és a tartós aszályoknak a vizsgálatát (a felszíni vizek ökológiai
állapotfelmérésének részeként), továbbá az éghajlatváltozás egyes vonatkozásainak
értékelését. Ezeket a VKI által szabályozott és az aszálykockázat-értékeléssel közvetlenül
összefüggő, alapvető fontosságú kérdésekről szóló tudnivalókat is tárgyalja az Útmutató,
melynek alapvető megállapításai a következők.

4.1 Felszín alatti vizek

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozása során a felszín alatti vizek jó mennyiségi
állapotának eléréséhez szükséges intézkedések programjának összeállítása, valamint az
aszálykezelési tervben összefoglalt, kiegészítő mérsékelési intézkedések kidolgozása külön
gyakorlatok tárgyát alkotják. A hatékony kockázatalapú aszálykezelés alkalmazásához
elengedhetetlen a két folyamat összekapcsolása. További fontos követelmény a vízhiánnyal és
az aszállyal összefüggő problémák egymástól való megkülönböztetése.

4.2 Tartós aszály

A tartós aszály az aszályok különleges típusa, amelynek bekövetkezése esetén a
vízgyűjtőhatóság jó vízállapottól való „ideiglenes mentességet” jelent be. A tartós aszály
meghatározásáról és jellemzéséről, a megfelelő intézkedések kidolgozásáról a VKI kötelező
érvényű szabályai szerint, továbbá a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és aszálykezelési tervek
kidolgozására vonatkozó nem kötelező érvényű útmutatók figyelembevételével kell
gondoskodni, és mindezeket a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben, valamint aszálykezelési
tervekben is meg kell jeleníteni.

4.3 Éghajlatváltozási vonatkozások

A VKI-t alapvető módszertani keretként kell alkalmazni a vízhiányos területeken az
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás és az aszályok hatásának mérséklése érdekében.
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Javasolt intézkedések a VKI Közös Megvalósítási Stratégia 24. sz. útmutatója (European
Commission, 2009) szerint:

• A hidrometeorológiai hálózatokat úgy kell átalakítani, hogy azok alkalmassá váljanak az
éghajlatváltozás által a vízkészletekre gyakorolt hatások nyomon követésére, zárva az
egyes részvízgyűjtők vízmérlegét.

• A vízfelhasználás és a vízigény monitorozására alkalmas rendszerre van szükség.

• Létre kell hozni az indikátorok megfelelő időbeni és térbeni léptékű, átfogó rendszerét,
amely alkalmazható a jelenségek összekapcsolására az aszály és a vízhiány által kiváltott
hatások előrejelzése érdekében.

• Pontosítani kell a múltbéli és a jelenlegi vízigényekre, valamint a jövőbeni trendekre
vonatkozó ismereteket az éghajlatváltozásra vonatkozó előrejelzések beépítésével.

• Elemezni kell az éves lefolyási középértékekben bekövetkező változások által az ellátás
megbízhatóságára gyakorolt hatásokat.

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASOLT UTÁNKÖVETŐ TEVÉKENYSÉGEK

Az Útmutató a válságkezelésről az aszálykockázat-csökkentési politikára áttérni szándékozó
országok számára készült. A tervezési folyamatot a tagállamok és a csatlakozó országok
számára összehangolták az integrált vízgazdálkodás legfontosabb alapelveivel, a Víz
Keretirányelvben foglaltaknak megfelelően.

Az aszálykezelési és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása közötti kapcsolat
szinergikus hatásokat eredményezhet a környezeti célkitűzések megvalósítása tekintetében.
Az EU vízpolitikájával fennálló közvetlen kapcsolat elősegítheti a kockázatkezelés elvein
alapuló országos politikák kidolgozását és a Víz Keretirányelv továbbfejlesztett végrehajtását.

Összefoglalóan javasolt az Útmutatóban foglaltak követése és az alábbi intézkedések
megtétele:

• országos szinten a jelenlegi aszálykezelési politika elemzése révén a legfőbb
hiányosságok és bizonytalanságok azonosítása, valamint cselekvési terv kidolgozása az
országos aszálykezelési politika szükségszerű módosítására;

• regionális szinten egyrészt olyan programok indítása, melyek összhangot képesek
teremteni az aszálykezelési tervek fő elemeinek kidolgozásához alkalmazott módszerek
között (pl. indikátorrendszer, az aszályfokozatok besorolása, küszöbértékek, korai
riasztások), másrészt térségi kutatási programok tervezése (pl. mennyiségi kérdésekkel és
az éghajlatváltozással foglalkozóan).
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