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Alapító országok

• Albánia
• Bosznia és 

Hercegovina

• Moldávia
• Montenegro
• RomániaHercegovina

• Bulgária
• FYROM
• Görögország
• Horvátország
• Magyarország

• Románia
• Szerbia
• Szlovénia
• Törökország



A DMCSEE mint projekt



A pályázat körülményei

• Transnational Cooperation Programme for SE 
Europe

• 2,2 M EUR költségvetés, 3 év• 2,2 M EUR költségvetés, 3 év
• 15 partner 9 országból
• Megalakuló ülés 2009. szeptember 16-18. 

Budapest



Résztvevı intézmények

• Environmental Agency of Slovenia, 
Slovenia (lead partner)

• Slovenian Institute of Hop Research 
and Brewing, Slovenia

• Hungarian Meteorological Service, 
Hungary

• Agricultural University of Athens, 
Greece

• GEORAMA (non-governmental and 
nonprofit organization), Greece

• Meteorological and Hydrological
Service, CroatiaHungary

• VITUKI Environmental Protection and
Water Management Research 
Institute,  Hungary

• Directorate for Environmental
Protection and Water Management of 
Lower Tisza District, Hungary

• Institute of Soil Science “Nikola 
Poushkarov”, Bulgaria

• National Institute of Meteorology and
Hydrology,  Bulgaria

Service, Croatia
• University of Novi Sad, Fac. of 

Agriculture, Dep. of Water
Management, Serbia

• Republic Hydrometeorological Service 
of Serbia, Serbia

• Hydrometeorological Institute of
Montenegro, Montenegro

• Hydrometeorological Service, FYROM
• Institute for Energy, Water and 

Environment, Albania



A projekt céljai
• Regionális aszály monitoring, elemzés és korai 

veszélyjelzés készítése
• Az aszály hatásaira való regionális érzékenység 

becslése
• Az aszálykezelés, monitoring és felkészülés erısítése és • Az aszálykezelés, monitoring és felkészülés erısítése és 

népszerősítése
• DMCSEE (szervezet) felállítása
• Az aszályhoz kapcsolódó ismeretek, tevékenységek 

tapasztalatcseréje
• Az EU politika megalapozása, nemzeti aszály stratégiák 

létrehozása
• A megfelelı érdekcsoportok figyelmének felkeltése



A projekt szerkezete
• WP1: Projekt irányítás és koordináció
• WP2: Kommunikáció és az ismeretek 

terjesztése
• WP3: Éghajlati monitoring és térképezési • WP3: Éghajlati monitoring és térképezési 

rendszer
• WP4: Aszály kockázatbecslés
• WP5: Továbbképzések, oktatások
• WP6: Felkészülés a Központ folyamatos 

munkájára



A 3.1 munkacsomag feladatai
Éghajlati adatsorok és térképek készítése

– A meglévı adatok áttekintése 
• Éghajlati adatbázisok áttekintése (digitális és arhív)
• A kutatásokhoz szükséges hosszú idısorok elıállítása

– Adatminıség ellenırzési és homogenizációs folyamatok áttekintése– Adatminıség ellenırzési és homogenizációs folyamatok áttekintése
• Az adatminıség ellenırzésére folyamatok felmérése (minimális szükségletek, 

összehasonlíthatóság, operativitás, paraméterek)
• Homogenizálására használt eljárások áttekintése, programok átadása a partnereknek
• Metaadatok
• Továbbképzés

– Térképezési folyamatok áttekintése
• Operatív térképezési eljárások áttekintése
• Minimum igények
• Nemzeti szinten
• Továbbképzés
• Optimális cél: rácsponti adatok, 

egy kisfelbontású régiós térkép
nemzeti, nagyfelbontású térképek



A 3.2 munkacsomag feladatai
Az aszály monitoring rendszer kivitelezése

Közös aszálybecslési módszertan elıkészítése, egységes térképezési 
rendszer létrehozása

A résztvevıknél létezı aszálymonitoring és korai veszélyjelzı 
rendszerek összegyőjtése

• Az SPI aszályindex elıállítása

• A PDSI, Pálfai és más aszályindexek kiszámítása és értékelése

• Öntözési tanácsadó rendszer létrehozása (növényenként)
• Az elmélet és a program a bolgár résztvevı hozzájárulása a projekthez

• Az aszály monitoring javítása távérzékelési eszközökkel
• Program kidolgozása a hó/víztartalom meghatározására
• A VITUKI-ban operatívan mőködı rendszer átvétele
• Célja: a tavaszi aszályviszonyok pontosítása



WP4: Aszálykockázat és 
becslés

• Az aszály hatásainak vizsgálata
– Az aszály feljegyzett hatásainak történeti áttekintése
– Aszályindexek kalibrációja

• Az aszályérzékenység és  -kockázat becslése• Az aszályérzékenység és  -kockázat becslése
– Aszályérzékenység-becslés éghajlati és 

geomorfológiai adatok alapján
– Aszályérzékenység-becslés terméshozam modellek 

szimulációi alapján
– Aszálykockázat becslés a hatás archívum alapján



WP5: 
Továbbképzések, oktatások

• Tréning szervezése az adatgyőjtés és -feldolgozás
témakörében
– éghajlati adatok homogenizálása és interpolálása

• Budapest, 2010. február• Budapest, 2010. február

– aszálymonitoring produktumok létrehozása
• Aszályindexek, internetes közzététel

– aszályhatás és –kockázat
• Öntözés, aszálykozkázat becslés

• Szemináriumok szervezése a végfelhasználóknak
– Tréning kézikönyv elkészítése
– Szemináriumok szervezése



Honlap: www.dmcsee.eu



Szórólap, hírlevél



Agrofórum

• 3 cikk
• 1. határidı: július 5.



Köszönöm figyelmüket!


