
    

 
 

 

2. Nemzeti konzultáció 

a WMO-GWP integrált aszálykezelési programjának (IDMP) keretében 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest Márvány u. 1/d) 2014. október 16. 

Napirend 

 

9:00-9:30 Regisztráció 

9:30 Megnyitó, a konzultáció célja (Gayer József GWP Magyarország) 

9:45 A WMO-GWP integrált aszálykezelési programjának (IDMP) állása, várható eredménye (Tamás 

János GWP Magyarország/DE ) 

10:00  Az aszálykezelési tervek útmutatójához való hozzájárulás (Vitavezető: Fehér János GWP 

Magyarország) 

Az útmutató mellékleteinek vitája: 

1. Annex I: Examples of the national methodologies for assessment of historical drought 

Indicators used for the historical data assessment; Short methodology of assessment of long-

term series of meteorological data or picture illustrating evaluation of the historical data for 

the chosen parameters/indicators.  Példák korábbi aszályok értékelési módszereire: 

indikátorok a múltbeli adatok értékelésére; rövid módszertan a hosszú meteorológiai 

adatsorok értékelésére, ill. annak illusztrálása, hogyan értékelték a történeti adatokat a 

kiválasztott paraméterek/indikátorok esetén. 

(Molnár Péter OVF) 

 

2. Annex II: Examples of the national drought indicator systems Parameter/indicators included 

or proposed into the national drought indicator system, Methodologies used for evaluation 

of the chosen parameters/indicators. Az országos aszály jelzőszámok rendszerének példái 

használt vagy javasolt paraméterek/indikátorok az országos aszály-indikátor rendszerben, a 

kiválasztott paraméterek/indikátorok értékelésének módszerei. 

(Fiala Károly/Benyhe Balázs  ATIVIZIG) 

Szünet a résztvevők döntése alapján 

3. Annex III: Examples of the national drought classification and early warning systems 

Indicators included into drought warning system, Thresholds for chosen indicators for four 

drought stages (normal, pre-alert, alert, emergency). Answer on questions: Az országos 

aszály-osztályozási és riasztási rendszer példái A riasztási rendszerben figyelembe vett 

indikátorok, Küszöbértékek az aszály négy fokozatának meghatározására (normális állapot, 

riasztást megelőző állapot, riasztás, vészhelyzet) Válaszok az alábbi kérdésekre: 
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 is monitoring system sufficient for running of early warning system or requires 

upgrading? a monitoring rendszer megfelelő-e a riasztórendszer számára, vagy felújítást 

igényel? 

 are there technical means available for timely dissemination of warnings? technikai 

eszközök vannak-e a riasztás időbeli megtételére? 

 How often should be actual data updated – daily or weekly? Az adatok frissítésének 

gyakorisága mi legyen –  napi/heti? 

(Tamás János GWP Magyarország /DE) 

 

4. Annex IV: Examples of national organizational structures to deal with drought Competent 

authority; Proposed composition of Drought Committee indicating involvement of all actors 

on three levels: Aszállyal foglalkozó országos szervezeti struktúrák példái Hatáskörrel 

rendelkező hatóság, Az Aszálybizottság javasolt összetétele, bemutatva az összes szereplő 

bevonását három szinten: 

 governing level irányítói szint 

 professional level szakmai szint 

 affected stakeholders érintettek 

Schema of organizational structure for drought management is recommended Javasolt egy 

aszálykezelési szervezeti séma  

(Kolossváry Gábor OVF) 

5. Annex V: Examples of national program of measures for preventing and mitigating drought 

List of the measures identified on the base of the national situation in drought management 

structured at least into three groups: Az aszály megelőzésére és enyhítésére alkalmazott 

intézkedések példái Az aszálykezelés országos helyzete alapján azonosított intézkedések 

listája, legalább három csoportba szedve:  

 organizational szervezeti 

 operational operatív 

 preventive megelőző 

(Virágné Kőházi Edit KÖTIVIZIG) 

6. Annex VI: Examples of the national research programme supporting drought management 

List of suggested actions for the national research program supporting drought management 

(eventually supplemented by short description of the action) Az aszállyal kapcsolatos 

országos kutatási programok példái. Az aszálykezelés támogatására javasolt országos 

kutatások listája (esetleges rövid leírással kiegészítve). 

(Bihari Zita OMSZ) 

12.50 Zárás (Gayer József GWP Magyarország) 

13:00 Ebéd 

http://www.ovf.hu/hu/

