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Bevezető 

Az emberiség mindennapi tevékenységében kiemelkedő szerepet tölt be a víz. Egyszerű irodai tevékenység sem 

képzelhető el nélküle, mivel az ajtók, ablakok időszakos lemosása feltétele a munkakörülmények 

megvalósításának. Ezzel szemben vannak egészen különleges körülmények, ahol a víznek kiemelt szerepe van. 

Egy atomerőmű hűtéséhez felhasznált vízmennyiség vetekszik egy-egy város igényével. A napi 

komfortérzetünkhöz hozzátarozik a tisztálkodás és a vízöblítéses WC-k használata. A víz hűsítő, ill. frissítő 

hatása, valamint ürülékszállító szerepe szegény vagy gazdag ember számára egyaránt fontos. 

A vízzel gazdálkodók számára elengedhetetlen, hogy a természetben miként jelenik meg ez a fontos közeg, ill. 

mozgása révén milyen kártételre képes. A felhalmozott ismeretek alapján fontos a létesítmények helyének 

megválasztása, a veszélyeztetettség minimálisra csökkentése. 

A vízfelesleg mellett igen sokszor okoz gondot a vízhiány, amelynek hosszabb idejű fennállása kultúrák 

megszűnését eredményezheti. Ezért igen fontos tudnunk – az évek sokaságát figyelembe véve – a minimálisan 

rendelkezésre álló vízmennyiséget, mivel ez alapján határozhatjuk meg egy-egy térség fejlesztését. 

Tantárgyunk oktatásának célja, azoknak a térszerkezeti ismereteknek a bemutatása, amelyre a fejlett technika 

alkalmazása mellett lehetőség nyílik a szennyvíztechnológusok által átalakított közegnek a természetes 

vízfolyásokba történő elhelyezésére. 





   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

I. rész - A vízgazdálkodás jelentősége 

Tantárgyunk oktatásának célja, azoknak a térszerkezeti ismereteknek a bemutatása, amelyre a fejlett technika 

alkalmazása mellett lehetőség nyílik a szennyvíztechnológusok által átalakított közegnek a természetes 

vízfolyásokba történő elhelyezésére. 

A víz különböző tulajdonságainak megismerése, valamint a különféle vízminőségi követelmények betartása a 

kiemelt feladatok közé tartozik. Ez magával hozza az új technológiák megalkotását, amely kevesebb víz 

felhasználásával állítja elő a szükséges termékeket. 

Törekednünk kell a vízben rejlő energiák hasznosítására, valamint az édesvizi készletek szennyezéstől történő 

megóvására. 
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1. fejezet - A víz társadalmi-gazdasági 
szerepe 

Bevezető 

A vízzel való bánáshoz szükséges ismerni annak természetbeni megjelenését és a társadalomban betöltött 

szerepét. 

A vízgazdálkodás ágazati feladatainak, valamint a vertikális tagozódásnak a bemutatása révén eljutunk a 

kapcsolatok megismeréséhez. Fontos feladatunk a víz sokoldalú hatásának értékelése. A tanulmányok során, a 

képzési (szennyvíz-technológus) cél szerint fontos a szennyvíz környezetre gyakorolt hatásának ismerete. 

Vizsgálandó, hogy mely ágazatokkal van közvetlen kapcsolata. 

1. 1.1. A víz társadalmi-gazdasági szerepe 

A víz a Föld felszínén és felszíne alatt előforduló természeti kincs, amely állandó körforgásban van, és 

amelynek mennyisége lényegesen nem változik. 

A víznek ősidők óta fontos szerepe volt a földi élet, a termelés és a társadalmi-gazdasági fejlődés alakulásában. 

Korunk társadalmi-gazdasági élete szinte minden vonatkozásban összefügg a vízviszonyokkal. A víz és a 

társadalom állandó kölcsönhatásban van egymással. 

Ez a kapcsolat a következő formákban jelentkezik: 

• a víz megjelenési formáiban, biológiai és fizikai sajátosságaiban rejlő, gazdaságilag hasznos tulajdonságok 

kiaknázása a vízhasznosítás; 

• a víz romboló ereje, valamint a káros mennyiségű és minőségű vizek elleni védelem a vízkárelhárítás; 

• a társadalom az emberi tevékenységen keresztül visszahat a természeti környezetre. 

A víz és a társadalom kapcsolata révén a víz természetes körforgása - vagyis a víz újratermelésének természeti 

folyamata - és a víz „társadalmi körforgása” - vagyis a víz társadalmi újratermelési folyamata egymással szoros 

kölcsönhatásban van (1. ábra). 

 

1. ábra. A víz természeti és társadalmi körforgása 

A termelőerők fejlődése a vízkészletek fokozott felhasználásával jár. 

A társadalom víz iránti igénye, a víz szerepe a termelésben, a termelő fogyasztásban és a víz felhasználása 

személyes fogyasztásra egyre nő. 

A vízkárelhárítás jelentősége is fokozódik, mert a káros mennyiségű és minőségű vizek a társadalom anyagi és 

kulturális fejlődésével egyre nagyobb értéket veszélyeztetnek. 
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A vízhasznosítási és vízkár-elhárítási tevékenység során a társadalom mélyen beavatkozik a természetbe, a 

természetes hidrológiai viszonyokba és a természeti környezetet jelentős mértékben megváltoztatja. 

Gyakran előfordul, hogy nem vízzel kapcsolatos gazdasági tevékenység is lényegesen módosítja a természetes 

viszonyokat (pl. erdőgazdálkodás, bányaművelés, városiasodás stb.). 

A vízhasznosítás a szükséglet jellege szerint két fő csoportba osztható: 

a. a víz felhasználása személyes fogyasztásra (ivó- és háztartási víz, üdülési, egészségügyi és sport célokat 

szolgáló víz); 

b. a víz felhasználása termelő fogyasztásra (a víz anyagi tulajdonságainak hasznosítása az ipari és 

mezőgazdasági termelésben, a vízi szállításban stb.). 

A víznek a termelés folyamatában történő felhasználása lényegesen sokrétűbb, mint a személyes fogyasztás. 

Termelési alapanyagként - munkatárgyként - szerepel pl. a konzerv- és élelmiszeriparban. 

Termelési segédanyag vagy munkaeszköz pl. az öntözésben vagy az energiatermelésben. 

Termelési eszköz pl. a hidraulikus szállításnál. 

Termelési közeg, vagyis olyan anyag, amelyben a termelés folyik, pl. a halgazdaságban vagy a vízi 

közlekedésben. 

A vízkár-elhárítási tevékenység a kárt okozó folyamat jellege szerint három csoportba sorolható: 

a. a víz romboló ereje elleni védelem (árvízvédelem, mederrendezés, erózió elleni talajvédelem); 

b. a fölösleges és káros mennyiségű vizek elleni védelem (vízrendezés, talajcsövezés stb.); 

c. a vizek káros szennyeződése elleni védelem. 

A természeti környezet megváltoztatása során az emberi tevékenység (új területek művelésbe vonása, 

erdőirtás, agrotechnikai módszerek fejlődése, szennyezett vizek befogadóba juttatása) a víz természeti 

körforgását befolyásoló tényezőkben és a víz anyagi tulajdonságában idéz elő változásokat. Ezek hatása a 

lefolyási viszonyok megváltoztatásában, a hasznosítható vízkészletek mennyiségében és minőségében is 

jelentkezik. 

A vízhasznosítás és vízkárelhárítás között nem minden esetben vonható éles határ. Pl. a víztározás egyaránt 

szolgálhat vízhasznosítási és vízkár-elhárítási célokat. 

A víz használati értékének hordozói (természeti tulajdonságai) az emberi szükségletek kielégítésére teszik 

alkalmassá. 

Ezek a gazdaságilag jelentős tulajdonságok a következők: 

• megjelenési formák, 

• biológiai, 

• fizikai és 

• kémiai tulajdonságai. 

A megjelenési formák főbb jellemzői gazdasági szempontból a következőkben foglalhatók össze. 

A felszíni vizekre jellemző, hogy nagy tömegűek, magasságkülönbségből eredően mozgáskészségük jelentős, 

időben és térben változó mennyiségűek, utánpótlásuk gyors, erodáló és hordalékmozgató hatásuk jelentős, 

élőszervezet tartalmuk nagy. 
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A felszín alatti vizek egyidejűleg tárolt térfogata általában nagyobb, mint a kontinensek felszíni vizeinek 

esetében, mozgáskészségük ugyanakkor lényegesen kisebb. Ugyancsak kisebb a mennyiségük tér- és időbeli 

változása, valamint utánpótlásuk is lassúbb. Élőszervezet tartalmuk kisebb, ezért ivóvíz céljára alkalmasabbak. 

A párolgó vizek gazdaságilag fontos jellemzői, hogy térben és időben gyorsan változnak, a makro- és 

mikroklímát jelentős mértékben befolyásolják, a hasznosítható vízkészletek csökkentik és a víz körforgásában 

öntisztító szerepük van. 

A víz biológiai tulajdonságainak is igen nagy a gazdasági jelentősége. Sokoldalú fiziológiai szerepe közismert. 

Mint a növényi élet egyik alapelemének a mezőgazdasági termelésben is meghatározó szerepe van. Hazai 

viszonyok között 1 kg növényi szárazanyag termeléshez 250-1000 l vízmennyiség szükséges. A 

növénytermesztés alapja, a talaj termékenysége is a vízviszonyok függvénye, ugyanakkor a növényzet a 

vízháztartási elemeket (lefolyás, párolgás) is módosíthatja. 

A víz számos élőlény számára olyan közeg, amely életteret jelent. A vizekben tenyésző hasznos 

mikroorganizmusok életfunkciói révén megy végbe a víz természetes, biológiai öntisztulása. A káros biológiai 

tulajdonságok közül megemlíthető, hogy a vízben olyan vírusok, baktériumok is tenyésznek, amelyek az 

egészségre ártalmasak. 

A víz fizikai tulajdonságai közül a legjelentősebb a domborzati viszonyokból eredő helyzeti energiája, amely 

viszonylag kedvező hatásfokkal alakítható át más energiává. 

A vizek azon tulajdonságán, hogy a nála kisebb térfogatsúlyú testek a felszínén úsznak, alapul a vízi közlekedés, 

míg azon, hogy a nála nagyobb fajsúlyú testeket mozgásában magával ragadja és sodorja, alapulnak a 

természetes talaj lesodrás, az erózió és az olyan munkaműveletek, mint a vízzel történő anyagfejtés és 

anyagszállítás. 

A víz nagy fajhője a tengerek klíma-befolyásoló hatásában, a hőátadásban (gőzkazán) és a hőelvonásban 

(hűtővíz) hasznosul. 

A víz kémiai tulajdonsága, hogy sok vegyületnek alkotórésze, és az anyagok jelentős részével könnyen lép 

kémiai reakcióba. Kémiai tulajdonsága sok esetben káros hatású, mint pl. a beton és vasbeton szerkezetek 

állékonyságát veszélyeztető ún. korróziós hatás. 

2. 1.2. A vízzel való gazdálkodás 

Amíg a víz a „szabad javak” közé tartozott, vagyis a készletek a szükségletet bőven meghaladták, a vízzel való 

gazdálkodás társadalmi igénye még nem jelentkezett. A céltudatos vízgazdálkodást a vízkészletek és vízigények 

közötti idő- és térbeli eltérések, azaz a természet vízháztartása és a társadalom vízigénye közötti összhang 

megbomlása miatt vált szükségessé. 

A társadalom fejlettségi fokának megfelelően egyre nagyobb az eltérés a természetes készletek és az igények 

között, így egyre nagyobb szerepe van a vízgazdálkodásnak. Kialakul a vízzel való tervszerű gazdálkodás, a 

társadalomnak az a tudatos és tervszerű tevékenysége, hogy műszaki létesítményekkel, technológiai 

eljárásokkal, irányító szervezet létrehozásával gondoskodik a termelő és szolgáltató ágazatok, valamint az egyes 

emberek vízszükségletének fedezéséről. 

A vízgazdálkodási tevékenységgel a társadalom - az adott gazdasági feltételek között - a leghatékonyabb 

módszerekkel avatkozik be a természet vízháztartásába. 

A természetes vízviszonyok és a társadalom szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A természetes 

vízviszonyok kihatnak a településszerkezet alakulására (pl. történelmi város- és falutípusok), a termelés-szállítás 

elhelyezkedésére (pl. vízi utak jelentősége, stb.). 

A fordítottja is igaz, vagyis a településszerkezet, a települési, ipari és mezőgazdasági politika is hat a 

vízgazdálkodási tevékenységre (változik a lefolyás mértéke, szennyeződnek a vízkészletek, stb.). A természeti 

adottságok (viszonyok) és a társadalom vízigénye között tartós egyensúlyt a vízgazdálkodás egységes, átfogó, 

műszaki-gazdasági és irányítási rendszere képes biztosítani. 

A vízgazdálkodás mindenekelőtt egy átfogó szemlélet érvényre-juttatását jelenti, ahol valamennyi gazdasági ág 

és a vízgazdálkodási ágazat érdekeinek szem előtt tartásával, összehangoltan, az adott térség fejlődésével 
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összefüggésben oldjuk meg a vízgazdálkodás feladatait. Ezáltal lehetővé válik, hogy az egyes feladatokat 

összekapcsolva, többcélú létesítményekkel gazdaságosabban oldjuk meg. 

A vízgazdálkodás fogalma időszakonként eltérő tevékenységet jelent. Ennek oka, hogy a vízgazdálkodás 

tevékenységi köre és fejlettsége az egyes országok társadalmi-gazdasági és természeti viszonyainak 

függvényében erősen eltérő. Volt időszak, amikor a vízgazdálkodást hol a vízépítéssel, hol a 

folyószabályozással és lecsapolással, hol az árvízvédelemmel vagy a mezőgazdasággal összefüggő 

vízimunkákkal azonosították. Például Magyarországon is szinte a legutóbbi időkig az árvízvédelmet, majd a 

mezőgazdasági vízgazdálkodást azonosnak tekintették a teljes vízgazdálkodással. Ez azért történt, mert az 

ország természeti viszonyai és a korábbi agrárjellegű gazdálkodása a vízgazdálkodás ezen területeinek 

kifejlődését igényelte és eredményezte. 

Később a vízgazdálkodás fogalmát kiterjesztették a vízkészlet gazdálkodásra (tározás, lefolyás-szabályozás 

stb.), a vízellátás-csatornázás, majd a víz minőségének védelmére is. 

Vannak olyan nézetek is, hogy a vízgazdálkodás azoknak a termelő tevékenységeknek, munkafolyamatoknak az 

összessége, amelynek eredménye, terméke a társadalom szükségleteihez előállított víz. 

A magyar meghatározás szerint: „…a vízgazdálkodás a természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel 

való optimális összehangolásra irányuló tervszerű, tudományos műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység”. 

A vízgazdálkodás célját három fő tevékenységgel jellemezhetjük: 

1. A társadalom vízigénye és a természetes hidrológiai adottságok közötti összhang megteremtése az adott 

térségen belül. 

2. A víz feltárása, kitermelése, elosztása, szállítása (a hasznosítás helyére) és a használt víz elvezetése, mind ezt 

az igényeknek megfelelő mennyiségben, minőségben, térben és időben. 

3. A vízkárelhárítás, amikor az élővilág és a társadalom anyagi javait kell megvédeni a víz káros hatásaitól. 

3. 1.3. A vízgazdálkodás tudományos alapjai 

A vízgazdálkodás fogalomköre széleskörű ismeretanyagot ölel fel. A vízzel történő gazdálkodásban a víz 

elsősorban, mint gazdasági tényező szerepel. Ezért a „vízgazdálkodás” mint tudományos diszciplína, 

mindenekelőtt a víz és a társadalom összefüggéseit, a víznek a gazdasági és társadalmi életben betöltött 

funkcióját vizsgálja. 

A vízgazdálkodásnak interdiszciplináris (több tudományág ismereteit felhasználó) jellege van. 

Tevékenységében a következő tudományok ismereteit alkalmazza. 

a. Hidrológia, mint természettudomány: általános értelemben: a vízzel foglalkozó tudományok összessége. 

Szűkebb értelemben: a víz természetes körforgalmát vizsgáló tudományág. Az ilyen értelemben vett 

hidrológia foglalkozik a Föld vízelőfordulásainak feltárásával és folyamatos nyilvántartásával, továbbá a víz 

körforgását, a vízviszonyok mennyiségi és minőségi változásait szabályozó fizikai és statisztikai 

törvényszerűségek kutatásával. A hidrológia felosztása: aszerint, hogy a légtér, a szárazföldek, az óceánok, a 

felszín alatti rétegek vízviszonyainak vizsgálatáról van-e szó, megkülönböztetünk: hidrometeorológiát; 

potamológiát, mely a folyók hidrológiáját vizsgálja; limnológiát, az édesvizek tudományát; kriológiát, a jég 

és gleccserek tanulmányozását; a szárazföldek hidrológiáját; oceanológiát vagy tengertant, mely a tengerek 

hidrológiájával foglalkozik, beleértve a tengerek fenékdomborzatát is. 

b. Hidromechanika (hidraulika) a víz statikai és dinamikai jelenségeit vizsgáló tudományág. 

c. Hidrotechnika olyan műszaki tudomány, ami magában foglalja 

• a vízszolgáltatással (víz feltárás, vízkitermelés, vízkészlet-gazdálkodás, vízellátás, stb.), 

• a vízhasználatokkal (ivó-, ipari-, mezőgazdasági, rekreációs-, stb.) és 

• a vízigényekkel foglalkozó ágazati technológiák összességét. 
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d. Gazdaságtan: mint társadalomtudománynak a termelési viszonyoknak, valamint az objektív gazdasági 

törvények sajátos (ágazati jellegű) megjelenési formáinak és hatásainak kapcsolata. A vízgazdálkodás és 

annak gazdaságtana tehát a természettudomány, a műszaki tudomány és a közgazdaságtudomány 

határterületén kibontakozó új tudományág. A társtudományok törvényszerűségeinek szintézisét elvégezve 

lehetővé válik, hogy a vízgazdálkodás a természeti feltételek és a társadalmi szükségletek összehangolását 

elvégezhesse. A vízgazdálkodási műveletek igen sokrétűek, sokféleképpen csoportosíthatók. A század első 

felében az alábbi csoportosítást vélték elfogadhatónak: 

• vízrendezésnek nevezték azokat a tevékenységeket, amelyek a vizek kártételeinek elhárítását szolgálták; 

• vízhasznosításnak hívták azokat a beavatkozásokat, amelyek a víznek a mezőgazdaságban, az iparban, a 

lakosság ellátásában való felhasználását célozták; 

• a víztározás körébe utalták a víz visszatartására irányuló tevékenységeket és minden ehhez kapcsolódó 

feladatot. 

A fentieknek megfelelően a vízrendezéssel kapcsolatos tevékenységeket passzív, míg a vízhasznosítási 

tevékenységet aktív vízgazdálkodásnak nevezték. 

A 2. ábrán a felosztás két ágazatra történt. A „vízkárelhárítás” főleg állami, ill. önkormányzati felelősséget és 

kiadásokat takar. A „vízhasznosítás” az állami tulajdonban levő vizeknek a fogyasztók felé történő eladását, 

vagyis az állami bevételek növelését szolgálja. Itt is előfordulnak állami kötelezettségek pl. a hajóutak 

fenntartása. Igazából ez is az adófizető állampolgárok terhelését jelenti. 

A felosztás három csoportot képez, s ezen belül a tevékenységeket részletesen ismerteti. 

 

2. ábra. A vízgazdálkodás vertikális tagozódása 

4. 1.4. Ágazati vízgazdálkodás 

Az ágazati vízgazdálkodás a gazdaság ágazati rendszerében vizsgálja a víz felhasználásával és a vízkárok 

elhárításával összefüggő tevékenységeket. (3. ábra) 
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3. ábra. A vízgazdálkodás feladatai 

Az ágazati rendszerezés történhet a főbb vízgazdálkodási ágazatok (árvízvédelem, folyószabályozás, 

vízrendezés, vízhasznosítás, stb.) alapján. A gazdaság ágazati rendszerénél leginkább megfelel a következő 

csoportosítás: lakossági és ipari víztermelés-szolgáltatás, mezőgazdasági vízhasznosítás, vízkárelhárítás, egyéb 

vízgazdálkodás (pl. vízerő-hasznosítás, stb.). 

A területi vízgazdálkodás gazdaságilag, közigazgatásilag, vagy vízrajzilag összefüggő területi bontásban 

vizsgálja a vízgazdálkodás területi feladatait a terület egyéb társadalmi-gazdasági kérdéseivel összefüggésben. 

Az üzemi vízgazdálkodás az egyes gazdálkodó egységekben (ipar, mezőgazdasági, stb. üzemekben) belül 

tanulmányozza a víz termelésének, elosztásának, felhasználásának és elvezetésének folyamatait. Az üzemi 

vízgazdálkodásnak a környező nagyobb térség vízgazdálkodással összhangban kell érvényesülnie. Az üzemen 

belüli vízfelhasználás és vízelvezetés szorosan összefügg a termelőerők és települések területi struktúrájával és a 

vízkészlet térbeli elhelyezkedésével. 

A vízgazdálkodási tevékenységek bármilyen elv szerinti csoportosítása csak (gondolkodási és 

munkamódszerbeli) eszközként szolgálhat, mivel a vízgazdálkodás egységes, összefüggő rendszert alkot, bár 

ágazatai bizonyos eltérő műszaki-gazdasági sajátosságokkal rendelkeznek. 

Amint az előzőekből is kitűnt, a vízgazdálkodási műveletek egyre differenciáltabban jelentkeznek. Napjainkban 

a gazdaságon belül a vízgazdálkodás és annak szakigazgatási szervei nagymértékben specializálódtak. A 

jelentkező feladatoknak megfelelően a szakágazatok jelenleg az alábbi megosztásban találhatók. 

Vízkészlet-gazdálkodás 

A társadalom és a gazdaság víz iránti igényét a természetes vízkészletből ma már kielégíteni nem lehet. A 

felszíni vizek (folyók, patakok, vízfolyások) vízjárása évenként és évszakonként periodikusan változik, ami az 

igényekkel nem mutat egyezőséget. A mennyiségi és minőségi igények, valamint a vízkészletek 

összehangolásának feladatát a vízkészlet-gazdálkodás látja el. 

A szakágazat feladatát ezért az alábbiakban lehet összefoglalni: 

• az adott területen jelentkező vízigények optimális kielégítése; 

• vízbő időszakok vizének tározásával a vízszegény időszakokra; 
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• más vízgyűjtőből való vízátvezetéssel; 

• vízigény módosítással; 

• a vizek minőségi paramétereinek az igények szintjén való tartása: 

• szennyvíztisztítók építésével; 

• az öntisztulást elősegítő műszaki beavatkozásokkal; 

• a szennyező tevékenységek korlátozásával; 

• a vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét szolgáló igazgatási feladatok ellátása, aminek keretében 

hatóságilag szabályozzák és ellenőrzik a vízhasználatok mértékét és módját, a szennyvíz kibocsátás 

mennyiségét és minőségi összetételét. 

Árvízmentesítés és árvízvédelem 

Folyóinknak és vízfolyásainknak az átlagosnál lényegesen nagyobb vízhozamokat is le kell vezetniük. Ezen 

vízhozamok károkozás nélküli levezetésének szakágazati feladatait látja el az árvízmentesítés és árvízvédelem. 

Az árvízmentesítés olyan passzív védelem, amely megelőző jelleggel biztosítja az árvizek károkozás nélküli 

levezetését. Tehát az árvízmentesítés során a medrek bővítésével, árvízvédelmi töltések, árvíztározók építésével, 

fejlesztésével teszik lehetővé az árvizek biztonságosabb levezetését, illetve a mentesített területeken a 

biztonságos és magasabb szintű mezőgazdasági, ipari és egyéb termelést. 

Feladata az árvízvédelmi művek fejlesztése, fenntartása és a védelmi szervezet korszerűsítése, szervezettségének 

emelése. 

Az árvízvédelem olyan aktív védelem, amely árvíz időszakában az árvízvédelmi műveket (töltéseket, tározókat, 

műtárgyakat) üzemelteti és az árvízvédelmi szervezetet működteti. 

Folyó- és tószabályozás 

A folyószabályozás feladata egyrészt, hogy a folyómedrek szabályozásával elősegítse az árvizek zavartalan 

levonulását, másrészt, hogy a hajózás részére az úgynevezett kisvíz időszakban is megfelelő vízmélységet 

biztosítson. 

Ezeket a célokat elérhetik úgy, hogy: 

• partvédő, terelő és egyéb művek kiépítésével úgynevezett passzív szabályozást hajtanak végre; 

• aktív mederkotrással ténylegesen mélyítik a hajóútba eső folyómedret; 

• vízlépcsők és egyéb duzzasztó művek létesítésével. 

A tószabályozás tulajdonképpen nagy tavaink és a lezárt folyószakaszok (a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó és 

a Soroksári Duna-ág) partjának az üdülés igényeinek megfelelő kiépítését és a medrek - elsősorban a káros 

vízinövényzet eltávolítása érdekében végzett - kotrását jelenti. 

Vízrendezés 

Az ágazat feladata: 

• hegy- és dombvidéken a patakok és vízfolyások rendezése; 

• síkvidéken a belvízi elöntések megakadályozása érdekében a megfelelő műszaki létesítmények (csatornák, 

műtárgyak, szivattyútelepek, stb.) kiépítése és a belvíz elleni védekezés feladatainak ellátása; 

• a települések belterületén jelentkező vízfolyás-rendezési, belvízcsatorna kiépítési, csapadékvíz elvezetési és 

egyéb, a településsel kapcsolatos vízproblémák megoldásának irányítása, szervezése. 
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A fenti tevékenységi körök szakágazati irányítása mellett jelentős államigazgatási feladatokat is el kell látni, ami 

azt jelenti, hogy az üzemi-, üzemközi-, és az állami kezelésű művek kiépítésének, fejlesztésének és 

üzemelésének összhangját kell biztosítani. 

Vízellátás-csatornázás 

A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását, illetve az ipari vízigények kielégítését ez a szakágazat, illetve 

tevékenységi kör biztosítja. A nyers víz kitermelése, (kutak, vízkivételi-művek) a víz kezelése (ülepítés, 

tisztítás, vas-mangántalanítás, stb.) és szállítása (a vízbázistól a felhasználási helyig) tartozik ide. Ugyancsak e 

tevékenységi kör keretében kell biztosítani az ipari és lakossági vízigények kielégítését, a tényleges vízellátást, 

azaz a vízszétosztó hálózat kiépítését és üzemeltetését. 

A csatornázás a használt és csapadékvizek összegyűjtésével, elvezetésével, tisztításával foglalkozik. 

A településeken élő lakosság életszínvonalának és egészséges életkörülményeinek alapvető igénye, hogy a 

használt vizeket összegyűjtsék és elvezessék. A településeken működő üzemek ugyancsak használt vizeket 

bocsátanak ki, ezek ártalmatlanításának első fázisa az összegyűjtés és elvezetés. 

Az összegyűjtött szennyvizek tisztítása és kezelése a szennyvíztisztító telepeken, koncentráltan történik. A 

telepre bevezetett lakossági és ipari szennyvizeket megfelelő technológiával (mechanikai, kémiai és biológiai 

eljárásokkal) olyan mértékben tisztítják meg, amilyen mértékben azt a befogadó vízfolyás megkívánja. 

Újabban az ágazat egyik igen jelentős feladatát képezi a tisztított vizek és a keletkező iszapok ártalommentes 

elhelyezése. Különösen nagy gondot jelent ez a nagyvárosok környezetében és nagy tavaink üdülő övezeteiben. 

Vízerő-hasznosítás 

A vízerő-hasznosítás lényegében a folyóvizek helyzeti energiájának elektromos energiává történő 

transzformálása. Hazánk - topográfiai adottságaiból eredően - sajnos kevés potenciálisan hasznosítható 

vízenergiával rendelkezik. Mindenesetre az a kevés, ami folyóink szerény esésviszonyaiból adódik, e szakágazat 

hatáskörébe tartozik. 

Feladata általában több szakágazattal közösen jelentkezik, de a megoldásokban - összehangoló tevékenysége 

folytán - a vízerő-hasznosításnak meghatározó szerepe van. Így a vízerő-hasznosítás során megoldást kell találni 

az árvízmentesítés és -védelem problémáira, a folyószabályozásra, a vízrendezésre és a térségben jelentkező 

egyéb vízgazdálkodási kérdésekre is. 

Mezőgazdasági vízhasznosítás 

A vízhasznosítás egyike a legrégebbi vízgazdálkodási tevékenységeknek. Általában két nagy csoportra osztható: 

az öntözésre és a mesterséges tógazdálkodás vízellátására. Utóbbi időkben feladatkörének bővülését jelentette 

a mezőgazdasági üzemekben koncentráltan és nagy mennyiségben jelentkező trágyalevek öntözéssel való 

elhelyezése, valamint - egyelőre kísérleti jelleggel - a tisztított kommunális szennyvizek elöntözése. 

a) Öntözés 

Hazánk a feltételes öntözés zónájába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a növénytermesztésben az öntözés nem 

meghatározó jellegű. Ugyanakkor bizonyos növények (rizs, zöldségnövények, stb.) termesztése öntözés nélkül 

nem lehetséges. Egyes növényeknél, növényfajtáknál pedig feltétlenül öntözésre van szükség a kiugróan magas 

terméseredmények eléréséhez, a termelés biztonságához. 

Az öntözéses gazdálkodás megszervezése, végzése igen körültekintő, rendkívül eszközigényes munkát igényel. 

Első igen fontos feladat az öntözővíz-készlet biztosítása. E feladatkörbe sorolható például a Tisza és a Körösök-

völgyi vízlépcsők, vagy a külön öntözési célú víztározók létesítése és üzemeltetése. 

Az öntözés következő, igen fontos feladata a víz elszállítása a felhasználás helyére, ezt szolgálják a főcsatorna 

rendszerek (például Kiskörei Tisza-II öntözőrendszernél a Nagykunsági-Jászsági főcsatornák, stb.). 

Az öntözés térségébe szállított vizet ezután szét kell osztani, amit az öntözőfürtök fő- és mellékcsatornái 

biztosítanak. A mezőgazdasági táblához szállított vizet a táblán belül az öntözés legutolsó elemei - az öntözési 

módoktól függően - a szárnyvezetékek, a szórófejek (esőszerű öntözésnél), az ideiglenes csatornák, a barázdák 
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stb. (felületi öntözés esetén) lehetnek, míg a mikroszórók és csepegtető testek (mikroöntözés) a kisadagú, de 

gyakran ismétlődő vízkijuttatást szolgálják. 

b) Hígtrágya öntözések 

A koncentrált állattartás trágyakezelésében korábban széleskörűen a vizes technológiák terjedtek el hazánkban. 

Ebből következően egy-egy telepen koncentráltan, nagy mennyiségű hígtrágyát kell elhelyezni. Erre 

legcélszerűbb módszerként a talajba való visszajuttatás mutatkozott. Ezt a hígtrágyák kiöntözésével lehetett 

legegyszerűbben megoldani. 

A hígtrágya öntözés igen összetett és felelősségteljes munkát jelent, mivel a tisztavizes öntözéshez képest 

lényeges eltérések mutatkoznak: 

• az öntözés idejét nem a növény igénye határozza meg, hanem a rendelkezésre álló szabad terület és a 

keletkezett hígtrágya mennyisége; 

• a vízadagolás és kiosztás nagy pontosságot igényel, mivel nem keletkezhet csurgalékvíz, ami a felszíni 

vízfolyásokat szennyezheti; 

• körültekintő alkalmazást igényelnek humán- és állategészségügyi szempontból; 

• több szakágazat összehangolt, pontos munkáját teszi szükségessé. 

Ezek a feladatok igen körültekintő szakágazati tevékenységet követelnek meg. 

c) Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezése 

A szennyvizek tisztításához felhasznált kémiai szerek egyre inkább drágítják a technológiai műveleteket. 

Hatásuk pedig sohasem tökéletes, ezért az élővízbe történő visszajuttatás helyett a mg-i hasznosításra kell 

törekedni. Különösen előnyös az energia növények tápanyag- és vízellátását a szennyvízre alapozni. 

A lakossági szennyvizek és szennyvíziszapok leggazdaságosabb elhelyezési módja ezen anyagoknak a talajba 

való juttatása. Mivel ez a tevékenység egyrészt öntözéssel történik, másrészt az iszapok esetleg a talajvizet 

szennyezhetik, ezért a tevékenységet a vízügyi ágazaton belül a mezőgazdasági vízhasznosítás hatáskörébe 

utalták. 

A szennyvízöntözés egyébként hasonló a hígtrágyák öntözéses elhelyezéséhez, azzal a különbséggel, hogy ez a 

tevékenység a nagyobb - szennyvíztisztítóval rendelkező - települések környezetében jelentkezik, nem pedig a 

mezőgazdasági üzemekben. Így az elhelyezés nem a saját területen történik. Ezért viszonylag nehéz és összetett 

feladat a megfelelő érdekek egyeztetése és így az elhelyező telep létrehozása. 

Az iszap mezőgazdasági elhelyezése ma még kísérleti stádiumban van, de számolni kell azzal, hogy ez a 

módszer a jövőben szélesebb körben fog elterjedni. 

d) Tógazdálkodás 

A halastavi vízellátás a mezőgazdasági vízhasznosításon belül az öntözéshez képest kevésbé összetett 

tevékenység, de érzékelni lehet jelentőségét azzal, hogy vízfelhasználásának éves mennyisége meghaladja az 

öntözését (450-500 millió m3). 

A mesterségesen kiépített halastavak vízellátása hasonló az öntözéshez, sőt gyakran a vízbiztosító és vízszállító 

létesítmények közösek. Eltérés a felhasználás helyén található, mivel a tógazdaság üzemen belüli vízszétosztó 

berendezései lényegesen egyszerűbbek, mint az öntözésé. 

A mesterséges halgazdálkodás hazánkban a századfordulón indult fejlődésnek, amikor is a folyószabályozások 

miatt lecsökkent a természetes vizek halhozama. Ezt a hiányt a mesterséges tavakban termelt halakkal 

igyekeztek megszüntetni. Ma kb. 25-28 ezer ha területen folyik haltermelés, ami jelentős vízügyi feladatok 

ellátását igényli. A tógazdaságok az év nagyobb részében folyamatos, biztonságos vízellátást igényelnek. A 

vízminőségre is érzékeny ez a vízhasználat, mivel a víz nem tartalmazhat mérgező anyagokat és oxigéntartalma 

sem lehet egy adott (2 mg/l) értéknél alacsonyabb. 

A vízügyi államigazgatási eljárások 
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A víz, mint alapvető természeti erőforrás az állam tulajdonát képezi. A természeti körforgásba való 

mindennemű beavatkozás (használata, kártétele elleni védekezés stb.) mélyreható változásokat okoz, esetenként 

a beavatkozástól földrajzilag távol. Ezért ezeket a vízgazdálkodás általános rendjével összhangban szabad csak 

végrehajtani. 

A vízművek létesítésével, a víz kitermelésével, szállításával, hasznosításával, a használt vizek összegyűjtésével, 

kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos vízügyi hatósági eljárásokat a területileg illetékes vízügyi 

igazgatóságok (teljes nevén: Környezet- és Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), mint első fokú vízügyi 

hatóságok folytatják le. A létesítménynek az egységes vízgazdálkodási rendbe való beilleszkedését a vízjogi 

engedély tanúsítja. 

A vízjogi engedély köteles beavatkozások módját a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyben írja elő. Az eljárások 

menete a következő szakaszokból áll: 

• a vízjogi engedélyt kérő (üzem, vállalat, jogi személy, stb.) köteles az "Elvi vízjogi engedély kérelem"-ben 

röviden ismertetni a tervezett vízi munka vagy beavatkozás helyét, jellegét, módját és kérni a vízügyi 

hatóságot a hatósági műszaki előírások meghatározására; 

• A vízügyi igazgatóság az "Elvi vízjogi engedély"-ben írja elő azokat a feltételeket, amelyek alapján az 

elképzelt vízügyi beavatkozás megtervezhető. 

• az elkészült műszaki megoldás terveit a vízügyi hatósághoz kell benyújtani jóváhagyás végett. A vízjogi 

engedélyezési eljárás (helyszíni bejárás, egyeztető tárgyalás, stb.) alkalmával tisztázzák, hogy a tervezett 

beavatkozás miként illeszkedik be a térség általános rendjébe, és ezek után adja meg a "Létesítési vízjogi 

engedély"-t; 

• az "engedélyes", a vízimunka befejezésével új eljárást kezdeményez, aminek keretében a vízügyi hatóság 

megvizsgálja, hogy a kivitelezett vízi létesítmény a létesítési vízjogi engedélynek, illetve a térség 

vízgazdálkodási rendjének megfelel-e. A sikeres hatósági eljárás után az engedélyes "Üzemelési vízjogi 

engedély"-t kap; 

• a vízi létesítmények üzemelése során a vízügyi hatóságok felügyeleti hatáskörükből adódóan ellenőrzik a 

vízjogi engedélyesek műveit, hogy azok megfelelnek-e az üzemelési vízjogi engedélyben előírtaknak. Az 

engedélytől eltérő üzemelés (pl. többlet vízfogyasztás, határértéken felüli vízszennyezés stb.) esetén a vízügyi 

hatóság eljárást indít, vagy rendkívüli eset kapcsán (pl. vízszennyezés esetén) saját szervezetével beavatkozik 

a kár elhárításába, de a felmerülő költségeket a kihágást okozóval a büntetésen felül megtérítteti; 

• a vízügyi igazgatóságok által hozott első fokú vízügyi határozatok ellen - egyet nem értés esetén - 

fellebbezéssel a felügyeletet ellátó mindenkori minisztériumhoz, mint másodfokú vízügyi hatósághoz lehet 

fordulni. 

5. Összefoglalás 

A készletekkel történő okszerű gazdálkodás érdekében szükséges megismerni a víz körforgásának 

törvényszerűségeit. A mindennapi használat során a készlet csökkentésében működünk közre, de befolyásoljuk 

a körforgást a kibocsátással is, így pl. a szennyvíznek az élő vízfolyásokba történő elhelyezésével. Mindez a 

természeti adottságokra épülve a vízügyi szabályozás alapján történhet. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a víz fontosabb tulajdonságait! 

2. ismertesse a fontosabb vízgazdálkodási tudományágakat! 

3. mit értünk passzív, ill. aktív vízgazdálkodás alatt? 

4. Ismertesse az ágazati vízgazdálkodás felosztását? 

5. Mit tartalmaz a vízjogi engedélyezés? 
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2. fejezet - A víz körforgása 

Bevezető 

A víz körforgási folyamatának nyomon követése és a jelenségek összefüggéseinek értékelése elengedhetetlen a 

megfelelő szemlélet kialakításához. Fel kell ismerni a víznek, mint közegnek a bolygón megjelenő szerepét. 

Ugyancsak fontos a használt víz hatásának a vizsgálata a tiszta vízkészletre. 

1. 2.1. A víz körforgása 

Az óceánok, a szárazföld és a légkör vízkészlete a Napból érkező hőenergia és a nehézségi erő hatására állandó 

mozgásban van. A víz körforgása elnevezés egy rendkívül bonyolult folyamatot jelent. 

A vízkészlet szempontjából fontos a víz megjelenési formáinak ismerete, amely alatt nem a különböző 

halmazállapotot, hanem a Föld három tartományában (atmoszféra, hidroszféra, litoszféra) előforduló jellegzetes 

formákat értjük. 

A víz földi megjelenési formáival és ezek körforgásának törvényszerűségeivel a hidrológia foglalkozik. 

A hidraulika a nyugvó folyadékokra ható és a bennük fellépő erők egyensúlyával, illetve a mozgó folyadékok 

törvényszerűségeivel foglalkozó alkalmazott tudomány. 

A légkörben a víz általában vízpára formájában fordul elő. Ez a megjelenés a víz földi körforgásának 

legmozgékonyabb eleme. A földfelszínen a legnagyobb összefüggő víztömeget az óceánok és a tengerek 

képezik. 

A szárazföldek felszínén előforduló vizeket felszíni vizeknek nevezzük. A talaj felső rétegében, az ún. 

háromfázisú zónában található víz gyűjtőnéven a talajnedvesség. Az első vízzáró réteg fölött elhelyezkedő, a 

talaj pórusait kitöltő összefüggő vízréteg a talajvíz. Két vízzáró réteg között találjuk a rétegvizet. A Föld 

vízkészletének egy jelentős része kémiailag kötött kristályvíz formájában fordul elő. 

A Föld teljes vízkészletét mintegy 2 milliárd km3-re becsülik, melyből kereken 1,3 milliárd km3 a szabad 

(kémiailag nem kötött) víz. A szabad vízkészletnek az egyes megjelenési formák közötti megoszlását az 1. 

táblázatban mutatjuk be. A táblázatból kitűnik, hogy a Föld vízkészletének csupán 2,8%-a édesvíz, és ennek is 

jelentős része a sarki jégtakaróban, illetve gleccserekben található. Így a közvetlenül rendelkezésre álló hasznos 

víz a szabad vízkészletnek csak mintegy 0,5%-a. 

1. táblázat. A Föld, Európa és Magyarország szabad vízkészletének megoszlása 
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A víz körforgása leegyszerűsítve a következők szerint írható le (4. ábra). Az óceán vize a Nap hőenergiájának 

hatására felmelegszik és vízpárává alakulva a légkörbe kerül, majd légáramlással a szárazföld fölé, ahol felhővé 

kondenzálódik. A felhőből kivált csapadék a nehézségi erő hatására a felszínre kerül. Útközben azonban a 

csapadék egy része visszapárolog a légtérbe, egy része pedig a növényzet felületén tározódhat, ahonnan – 

párolgás révén – visszajuthat a légtérbe. Ezt a folyamatot hívjuk intercepciónak. A felszínre hullott csapadék 

egy része párolgás útján visszakerül a légtérbe, egy másik része a talajba szivárog, illetve a domborzati 

viszonyoktól függően a talaj felszínén lefolyik. A felszínen lefolyó víz vagy közvetlenül, vagy vízfolyások 

közvetítésével ismét az óceánba kerül. 

 

4. ábra. A víz földi körforgása 

A talajba szivárgó hányad vagy a talajvízkészletet növeli, vagy a mélyebb rétegekbe szivárog, de végül jelentős 

része ismét bekapcsolódik a körfolyamatba. 

Az előzőekben a víz körforgásának minőségi megfogalmazását adtuk. A különböző vízgazdálkodási 

beavatkozások megítéléséhez azonban szükségünk lehet az egyes elemek mennyiségi ismeretére is. 
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Az összetevők kapcsolatát a vízháztartási egyenlettel fejezzük ki. A vízháztartási egyenlet bal oldalán azokat az 

elemeket szerepeltetjük, amelyek a vizsgált területre érkeznek, jobb oldalán a területről távozó tagokat. Az 

egyenlet bal oldalát bevételi, jobb oldalát kiadási oldalnak nevezzük. A vízháztartási egyenlet egyszerűsített 

formában a következő szerint írható fel: 

C + H = E + P + T, 

ahol: C csapadék, H a hozzáfolyás, E az elfolyás, P a párolgás, T a tározódás. 

A vízháztartási egyenlet tagjainak egy adott területen, egy adott időszakra vonatkozó számbavétele a 

vízháztartási vizsgálat. 

A vízháztartási egyenlet alakját a vizsgálat célja határozza meg. A vizsgálat célja lehet a csapadék-hasznosulás, 

az öntözővíz-hasznosulás vizsgálata, vagy az elvizenyősödés okainak meghatározása, stb. A vizsgálat térben 

kiterjedhet pl. egy vízgyűjtőterületre, egy gazdaságra, egy táblára, egy művelt talajrétegre,stb. Az időkeret lehet 

egy év, a tenyészidőszak, az öntözési forduló stb. 

2. 2.2. A csapadék megjelenése 

Csapadéknak nevezzük a légköri páratartalomból folyékony vagy szilárd halmazállapotban kicsapódott és a 

felszínre hullott vizet. A folyékony halmazállapotú csapadékok közül vízgazdálkodási szempontból a 

közönséges eső és a záporeső jelentős. A szilárd halmazállapotú csapadékok közül a hó a tavaszi káros vízbőség 

és az eróziós folyamatok kialakulásában játszik szerepet. 

A csapadékok mennyiségi jellemzői közül legfontosabb a mennyiség és az intenzitás. A mennyiséget 

vízoszlopban (mm) és térfogatban (m3) fejezhetjük ki. A vízoszlopban kifejezett csapadékmennyiség térfogatra 

való átszámítása a következő összefüggéssel történhet: 

 

ahol: V a csapadék térfogata (m3), h a vízoszlopban kifejezett csapadékmennyiség (m), A a terület (m2). 

Egy hektár területen egy mm vízoszlop 10 m3-nek felel meg (1 m2-en 1 mm vízoszlop 1 liter). Ezt az értéket 

nevezzük hektármilliméternek. 

Így az előbbi összefüggést a következők szerint módosíthatjuk: 

 

ahol: h a csapadék mennyisége (mm), A a vízgyűjtőterület (ha). 

A vízgazdálkodás gyakorlatában igen fontos annak ismerete, hogy mennyi az időegység alatt lehullott 

csapadékmennyiség. Ezt a csapadék intenzitása fejezi ki a következő összefüggés szerint: 

 

ahol: i a csapadék intenzitása (mm/perc), h a csapadék mennyisége (mm), T a csapadék időtartama (perc). 

A csapadék mennyiségének mérésére hazánkban a Hellman-féle csapadékmérőt (ombrométer) és a Hellman-féle 

csapadékírót (ombrográf) alkalmazzuk. 

A csapadékmérő az egy napi csapadékmennyiséget méri, ezzel szemben a csapadékíró szalagon rögzíti a 

csapadék mennyiségének időbeli változását is, így alkalmas pl. az intenzitás meghatározására is. A csapadék 

mennyiségének ismerete mellett igen fontos annak időbeni eltérése. 

A csapadék eloszlásának vizsgálata a térbeli és időbeli változására terjed ki. A térbeli eloszlást vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az országon belül igen nagy az eltérés. Legkevesebb a csapadék évi mennyisége (500-

550 mm) a Tisza völgyében. Az Északi hegyvidéken és a Dunántúlon ugyanakkor 600-800 mm között változik a 

csapadék évi mennyisége. A csapadék időbeli eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy az évi menetben is 

jelentős az eltérés (2. táblázat), de az egyes évek csapadékmennyiségében is számottevő a különbség. 
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A csapadék évi menetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a havi összeg maximuma az Alföldön júniusban, a 

Dunántúlon általában májusban következik be. A minimumok január, február hónapokban, majd szeptemberben 

fordulnak elő. 

A csapadék mennyiségét illetően azonban nemcsak az éven belül tapasztalható szóródás, hanem az egyes évek 

között is lényeges eltérés lehet. 

Az évi vagy havi csapadékmennyiség sokévi átlaga alkalmas lehet egy adott terület általános jellemzésére, 

azonban nem fogadható el vízgazdálkodási létesítmények, beavatkozások tervezésére. Ugyanígy nem alkalmas 

ilyen célra a maximum, vagy a minimum. Ezért be kell vezetnünk a mértékadó csapadék fogalmát, amely alatt 

a tervezés céljából figyelembe veendő, meghatározott évenként előforduló csapadék mennyiségét értjük. 

A mértékadó csapadék meghatározásához hosszú (30-50 éves) adatsor szükséges, amelyet a statisztika 

módszerei szerint dolgozunk fel. (Törekedni kell a legutóbbi időszak adatait vizsgálni, mivel 30-50 év alatt pl. a 

klímaváltozás hatására lényeges eltérések fordulhatnak elő. Jelen példánk egy korábbi időszak jellegzetességeit 

mutatja be). 

2. táblázat. A csapadék havi és évi összegei (mm) 50 éves átlag (1901-1950) 

 

A feldolgozás lényege, hogy az időrendi sorrendben rendelkezésre álló csapadékadatokat csökkenő sorrendben 

rangsoroljuk (3. táblázat). Az így kapott adatsor elemeinek előfordulási valószínűségét határozzuk meg. 

Az előfordulási évek számából láthatjuk, hogy a nyári negyedév (június, július, augusztus) során soha nem esett 

376 mm-t meghaladó csapadék. Nem került a területre 326-350 mm közötti vízmennyiség. Mindössze egyszer 

hullott több és leginkább annál kevesebb. Az esetek számát az előfordulások egymás után következő 

összegzéséből kapjuk meg. 

A 326-350 mm-es előfordulás nem volt, ezért ennek értéke nulla (0), vagyis az „Esetek száma” oszlop előző 1-

es értékéhez ebben a sorban „0”-t adunk (1+0=1). 

A legutolsó sor az 50 évet összegzi, vagyis a teljes vizsgált időszakot bemutatja, amely 100%-ot jelent. 

3. táblázat. Túrkeve 1901-1950 nyári negyedévi csapadékösszegeinek osztályközbe sorolása 
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A kapott adatpárokat (előfordulás-csapadékmennyiség) derékszögű koordinátarendszerben ábrázolva a 

csapadékossági görbét kapjuk (5. ábra). 

 

5. ábra. Csapadékossági görbe 

Az ábrából megtudhatjuk, hogy pl. 80%-os valószínűséggel (100 évből 80, vagy 50 évből 40 évben) mennyi az 

elért, illetve a meghaladott csapadékmennyiség. A vízgazdálkodási létesítmények tervezésénél igen lényeges a 

csapadék mennyisége és időtartama közötti összefüggés. Ennek megállapítására a csapadékírók szalagjait 

használjuk fel. Az első ilyen vizsgálatokat az olasz Montanari végezte, aki a marozzoi csapadékmérő állomás 30 

éves adataiból vezetett le csapadéktörvényt, amelyet éghajlati valószínűségi függvénynek nevezett. Vizsgálata 

során 6 órás lépcsőkben csapadékmennyiség-időtartam párokat választott ki és ezeket kettős logaritmus 

beosztású koordináta-rendszerben ábrázolta. 

A szóródó pontok kiegyenlítő egyenesét megszerkesztve az időtartam (T) és a csapadék mennyisége (h) között 

az alábbi logaritmus függvénykapcsolatot állapította meg: 

 

ahol: a a T = 1 óra értéknek megfelelő csapadékérték, n az egyenes iránytangense. 

Logaritmikus alakról exponenciális alakra áttérve a h= aTn alakú függvény az éghajlati valószínűségi függvény. 

Az esőintenzitás és a csapadék időtartama közötti összefüggés az 
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függvénnyel jellemezhető. 

A két függvényt derékszögű koordináta rendszerben ábrázolva kapjuk az éghajlati valószínűségi függvényt (6. 

ábra). 

Hazánkban Bacsó rövid időtartamú csapadékokra hasonló feldolgozást végzett, melynek eredményét a 7. és a 8. 

ábrán mutatjuk be. 

 

6. ábra. Az éghajlati valószínűségi függvény 

 

7. ábra. A 24 órán belül lehulló záporok maximális csapadékhozama Budapesten 
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8. ábra. A rövid időtartamú nagy záporok maximális csapadékhozama Budapesten 

A gyakorlatban szükség van a T>1 nap időtartam alatt lehullott csapadék mennyiségének ismeretére is. Ezt a 

többnapos nagycsapadékkal szoktuk jellemezni. Többnapos nagycsapadék alatt nem a T=2, 3, 4, 5, 6 nap 

időtartamú esőt értjük, hanem a T=2-6 nap alatt lehullott csapadékösszeget. A 6 napnál hosszabb időtartam 

vizsgálata földrajzi viszonyaink között nem indokolt, ugyanis hosszabb időszak csapadékával nem kell 

számolnunk. 

Egy adott időszak különböző valószínűséggel várható többnapos csapadékértékei Goda vizsgálatai alapján a 

vizsgált időszak csapadékátlagai alapján határozhatók meg. 

3. 2.3. A párolgás folyamata 

A természetben a párolgás különböző jellegű és típusú felületekről történik; így beszélünk víz, hó, jég, talaj s 

növényzettel borított felületek párolgásáról. A párolgások felsorolt formái minden esetben egy sor tényező 

függvényei. Igen csapadékos szárazföldi területeken a növényzet és a talaj együttes párolgásának, az 

evapotranspirációnak évi összege általában megegyezik a szomszédos vízfelületek párolgásával. 

Ha a felszíni talajrétegben viszont nincs meg a növények által igényelt teljes vízkészlet, akkor általában igen 

nagy különbség lehet a lehetséges párolgás (potenciális evapotranspiráció) és a tényleges párolgás között. 

A párolgásnak vannak bizonyos különleges formái, amelyeket külön mérések segítségével is tanulmányoztak. 

Ilyenek: 

• az intercepció, vagyis a növényzet felületén visszatartott csapadék elpárolgása a légkörbe; 

• a talaj kapilláris zónájából történő párolgás; 

• hófelületek párolgása stb. 

A párolgás folyamata még ma is széles körben kutatott jelenség. Még a viszonylag egyszerű párolgási folyamat, 

a vízfelületről történő párolgás lefolyása sem eléggé ismert. Ily módon a párolgás vizsgálatában főleg 

tapasztalatokra vagyunk utalva. 

A párolgás során a vízfelületről elszakadó molekulák légnemű halmazállapotban jutnak a légtérbe. 

A vízfelületről történő, párolgással kapcsolatos nagy mennyiségű megfigyelési adat jó része jelenleg a 

természetes vízfelületektől távol eső meteorológiai állomásokról származik. 

A valóságos viszonyoktól eltérő körülmények miatt az állomások által szolgáltatott értékek nem teljesen 

megbízhatóak. Természeti körülmények között ugyanis a párolgó vízfelszín a közvetlen napsugárzás, csapadék, 

szél stb. hatása alatt áll. 

Az Alföldön a szabad vízfelszín évi párolgása 500-700 mm között mozog. Ha pontosabb adatokra van 

szükségünk, párolgásmérő kádakkal határozzuk meg a párolgás értékeit. 

A hazai párolgásmérő kádhálózat valamennyi állomását ún. "A" típusú - 1,21 m2 felületű és 25 cm mélységű - 

felszíni káddal szereljük fel. Használunk továbbá 3 m2 felületű és 50 cm mélységű süllyesztett kádakat is, 

amelyek adatai kisebb tározómedencék, vagy halastavak tervezéséhez közvetlenül felhasználhatók. Az "A" 

típusú felszíni kád hozzásegít ahhoz, hogy a kád-adatok és a természetes vízfelületek párolgásának 

összehasonlítása terén végzett számos külföldi kutatás eredményeit a hazai gyakorlatban is hasznosíthassuk. 

A párolgás fizikai folyamatának áttekintése alapján megállapíthatjuk, hogy egy-egy adott terület hő- és 

vízháztartási viszonyai szoros, dialektikus kölcsönhatásban vannak egymással. Az elsődleges mindig a sugárzási 

hatás (ennek függvényében változnak a vízháztartási jellemzők), azonban ez utóbbiak visszahatnak a 

hőviszonyok alakulására, s azt jelentősen módosítják. Miután az adott terület éghajlati viszonyait meghatározó 

sugárzási mérleg jelentősen függ attól, hogy van-e a párolgás számára elegendő vízkészlet, ezért kézenfekvőnek 

látszik az adott terület éghajlati adottságait a P0 lehetséges párolgás és a C csapadék viszonyszámán keresztül 

jellemezni. 

Így vezették be az éghajlat jellemzésére az 
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ariditási tényező fogalmát, amely lényegesen nagyobb az egységnél akkor, ha a légtér páraigénye a kevés 

csapadék következtében nem elégíthető ki. Ilyenkor száraz, arid éghajlat alakul ki, míg ellenkező esetben nedves 

éghajlatról beszélhetünk. 

A növénytermesztés szempontjából a legfontosabb feladat a növényzet és a talaj párologtatási mértékének az 

evapotranspirációnak a meghatározása. 

Az evapotranspiráció az a vízmennyiség, amely adott növényállományból és a talajból pára alakban a légtérbe 

távozik. 

Hazai viszonyaink között a vízfelszín párolgási értéke - a tájékoztató számítások céljára - a nyári hónapokban 

átlagosan napi 3-5, októbertől márciusig napi 0,3-2,5 mm. A nyári havi érték 90-150 mm között változhat. 

Szabad vízfelszín párolgására jellemzőek a Balaton adatai. Forró nyári napokon a Balaton 28-30 °C-os 

vízfelületéről 10-12 mm-es vízréteg párolog el. E mennyiség nagysága akkor érzékelhető, ha figyelembe 

vesszük a tó 600 km2-nyi felületét, s azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor a Balaton párolgási vesztesége eléri a napi 

6-7 milliárd litert is. E hatalmas vízmennyiségből Budapest közel kétheti vízigényét fedezni lehetne. 

4. 2.4. A lefolyás menete 

Lefolyásnak nevezzük azt a jelenséget, melynek során a csapadékból származó víz a nehézségi erő hatására a 

talaj felszínén, vagy felszíne alatt mozog. Ennek megfelelően felszíni és felszín alatti lefolyást különböztetünk 

meg. A következőkben a felszíni lefolyással foglalkozunk. 

A talaj felszínére hullott csapadék egy része a talaj felszínen lefolyik. Ha vizsgáljuk a víz útját egy 

vízgyűjtőterületen, megállapíthatjuk, hogy a víz útja két szakaszra osztható: a völgyoldalon és a völgyfenéken 

megtett útra. 

Azt az időt, amely alatt a víz a vízválasztótól egy vizsgált szelvényig eljut, összegyülekezési időnek nevezzük. 

A csapadéknak azt a részét, amely a talaj felszínén lefolyik, a lefolyási tényezővel (α) jellemezzük. A lefolyási 

tényező (α) a következő összefüggéssel számítható: 

 

ahol: α a lefolyási tényező, L a lefolyt csapadék, C a lehullott csapadék. 

Az évi lefolyási tényező meghatározására Kenessey az alábbi tapasztalati összefüggést javasolja: 

 

ahol: α1 a lejtési viszonyoktól, α2 a talajtól, α3 a növénytakarótól függő résztényező. 

A vízrendezési létesítmények méretezésénél alkalmazhatók a 4. táblázatban közölt adatok. 

4. táblázat. A lefolyási tényező közelítő értékei 
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A lefolyás mindig a vízgyűjtő-területen jelentkező legnagyobb intenzitású területéről indul el. Egyenletes 

csapadék-eloszlás esetén a lejtő meredekségéből adódó helyzeti energia határozza meg a felszíni vízlepel 

elmozdulását. 

5. Összefoglalás 

A vízzel történő eredményes bánásmód érdekében a különböző térségi elhelyezkedést kell figyelembe venni. A 

leghosszabb ideig a talajban tartózkodó víztest közvetlenül kerül felhasználásra. A folyók, tavak, tengerek a 

körforgás folyamatában veszne részt és számtalan fontos funkciót töltenek be (élettér-halaknak, hajózás, 

energia-előállítás). 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen tagokból tevődik össze a vízháztartási egyenlet? 

2. Hogyan mérjük a párolgást? 

3. Mit fejez ki a lefolyási tényező? 
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II. rész - A víz romboló, ill. terhelő 
hatásának kivédése 

A hegyekben összegyűlő és hirtelen felmelegedés következtében elolvadó hó olyan nagy mennyiségben 

érkezhet a síkságra, hogy a folyómedrek nem képesek elszállítani. A víz egy része a környező síkságon elterül 

és hosszabb (3-6 hét) idő után hagyja el a területet. Az ókorban és a középkorban ezeken a síkságokon csak 

ideiglenesen tartózkodtak. S ebben az időben az állatokat a biztonságot nyújtó magaslatokra hajtották. 

A korábbi időszakokban a mezőgazdaságból élők jelentős része nem rendelkezett vagyonnal. Így a vizek 

„rakoncátlansága” nem okozott volna olyan kárt, mint a XIX., de főleg a XX. század polgárosodását követően. 

A XIX. században földterülettel rendelkező tulajdonosok a jó piaci adottságoknak köszönhetően felismerték, 

hogy akkor tudnak biztonsággal elegendő gabonát szállítani a nyugat-európai piacokra, ha a termőterületük 

nincs kiszolgáltatva a víz uralmának. Ennek érdekében a politikusokkal összefogva – a folyók „regulázását” 

tűzték ki célul. A folyómenti gátak, földből készült töltések képesek voltak a 20-30 évenként jelentkező 

nagyobb árvizek kivédésére. A közbenső évek nem okoztak károsodást. Ebben az időben jelentkező bőséges 

csapadék a síkterületeken – belepte a szántóföldeket, ezért szükségessé vált sűrű csatornahálózat létesítése, 

amely gravitációsan vagy szivattyú segítségével a befogadóba juttatta a vizet. 

Témakörünk a beavatkozások módszereinek elemzését, valamint az ismert térségekben történő adaptálását; a 

mutatkozó jelenségek ellenében a rendelkezésre álló módszerek alkalmazási lehetőségének felismerését, 

gyakorlati megvalósítását; az összefüggések megismerését, ill. a térbeli rendszer kialakítását, a műtárgyak, ill. a 

berendezések működésének megismerését; a felszín alá helyezett csővezeték működési elvének megismerését; a 

környezet sérülékenységének felismerését és az ellene történő védekezés érzékelését tűzte ki célul. 

Fontos, hogy az ismeretek elsajátítása után a beavatkozások hatékonyságának összehasonlítása, a lehetőségek 

feltárása és hatásának elemzése, az egymásra épülő csatornahálózat méretezésen alapuló meghatározása, a 

működési elvek megismerése és a leginkább alkalmas berendezés kiválasztása, az eltérő talajtani feltételekhez, 

ill. adottságokhoz igazodás, valamint a veszteségi változatok összehasonlítása, a megengedett érték bemutatása, 

mint képesség kialakuljon a hallgatókban. 
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3. fejezet - Ármentesítés 

Bevezető 

A változatos felszínű régiókban a víz összegyülekezési folyamata eltérő idejű lehet. Különböző műszaki 

megoldások állnak rendelkezésre, amelyek alkalmazhatók az árvizek károkozásának megelőzésére. A folyók 

árhullámainak kártétel nélküli levezetésére. A térségi létesítmények védelmezését követően azok teljes mértékű 

üzemelése biztosított. 

1. 3.1. Ármentesítés 

Általánosságban az árvízvédelem az a tevékenység, melynek célja az árvízkárok elhárítása, illetve csökkentése. 

A cél érdekében kifejtett tevékenység két nagy feladatkörre osztható: árvízmentesítésre (mint megelőzési, ill. 

felkészülési műveletekre) és árvízvédekezésre, vagyis a gátakra alapozott közvetlen beavatkozásokra. 

Az árvízmentesítés valamely árvízjárta terület mentesítése az árvíz kártételeitől. Az árvízmentesítés tehát 

veszélyt megelőző munka, melyet hosszabb folyószakaszra vagy egész vízrendszerre kiterjedő, átfogó tervek 

alapján olyan időszakban végeznek, amikor a folyó vízszintje a partok alatt van, és így vízhozama a középvízi 

mederben folyik le. 

A cél tehát a folyók középvízi medréből kilépő víz (árvíz) szétterülésének megakadályozása, illetve a 

gazdaságosság és a zavartalan vízelvezetés biztosítása mellett minél szűkebb térre szorítása annak érdekében, 

hogy az árvízzel veszélyeztetett területek minél nagyobb részéről az árvizet kizárva, azon az emberi település, a 

közlekedés, a mezőgazdasági művelés, az ipari termelés fejlődését biztonságosabbá tegyék. 

Az árvízvédekezés az ármentesítés során kiépített védelmi művek képességének az árvíz idején történő 

megóvása, esetleges növelése. Tehát a közvetlen veszélyt elhárító munka, melyet abban az időszakban 

végeznek, amikor a folyó a medréből kilépett és a víz már az árvíz szétterülését megakadályozó művek között 

folyik le. 

A cél az árvízvédelmi műveket támadó víztömeg kártételeinek elhárítása, a jelentkező hibák kiküszöbölése. A 

terhelés következtében bekövetkező gátszakadás esetén a veszélyeztetett területeken a víz kártételeinek lehető 

legnagyobb mértékű csökkentése. 

Az árvizek elleni védekezés gondos megszervezésére és végrehajtására jól kiépített védelmi rendszer esetén is 

szükség van. 

Ennek oka, hogy az árvízvédelmi művek zömében földből készült létesítmények, és ezért nagymértékben ki 

vannak téve az időjárás és a víz romboló hatásának, mely részben külső eróziós és mechanikai (pl. hullámverés), 

részben a földművekben átszivárgó vizek következtében belső szerkezetet romboló hatások. Ezek olyan - előre 

meg nem határozható - jelenségek, melyek csak árvíz idején jelentkeznek, így elhárításukra mindig készen kell 

lenni. Bizonytalan az árvizek magasságának és tartósságának meghatározási lehetősége is. Ezeket az 

árvízvédelmi művek méretezése szempontjából igen fontos jellemzőket csak bizonyos valószínűséggel lehet 

megállapítani, és ez a körülmény sok árvízkatasztrófa okozója volt. Ugyanakkor az árvízvédelmi művek "teljes" 

biztonságra való kiépítése az igen magas költségek miatt általában nem lehetséges. Jól kiépített védelmi 

rendszer és gondosan megszervezett védekezés esetén is előfordulhat, hogy az árvízvédelmi művek nem tudnak 

ellenállni a rájuk nehezedő árvíz nyomásának és a víz betör az ármentesített területre. Ebben az esetben a 

védekezés elsőrendű feladata a veszélyeztetett területen az élet- és vagyonmentés, az árvíz szétterülésének minél 

kisebb területre való korlátozása, a víz mielőbbi visszavezetése a folyó medrébe és a megrongálódott védelmi 

művek helyreállítása. 

Az árvízvédelemmel kapcsolatos fogalmak a 9. ábra segítségével kerülnek ismertetésre. 
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9. ábra. A folyó árterének szelvénye a szabályozás után 

Árvíz a folyó középvízi (köv) medrének partélét meghaladó, tehát a középvízi mederből kilépő víz. 

Ártér a legmagasabb árvízszint által elfoglalt terület, melyet a folyó természetes állapotában akadálytalanul 

elönt. 

Védett ártér (ármentesített terület) az ártérnek az a része, amelyről az árvízvédelmi művek létesítésével az 

árvizet kizárták. 

Árvízvédelmi öblözet a magas partok és árvízvédelmi mű közötti terület, amelyet az árvízvédelmi művek 

tönkremenetele esetén az árvíz elönt, de onnan a víz a védett ártér más területeire (öblözeteibe) átlépni nem tud. 

(A védett ártér árvízvédelmi öblözetek sorozatából áll). 

Hullámtér az ártérnek az a része, melyet az árvíz az árvízvédelmi művek kiépítése után is akadálytalanul elönt, 

vagyis az árvizek zavartalan levezetését biztosító terület (árvízi meder). 

Árvízvédelmi mű az a térszín alatti és feletti mesterséges létesítmény, amely az árvizek kártételei elleni 

közvetlen vagy közvetett védelmét szolgálja. 

Magaspart a folyó mentén húzódó, a legmagasabb árvízszint fölé emelkedő partvonulat. 

Az árvízkárok elkerülésének vagy csökkentésének legelterjedtebb módszere az, amikor különböző műszaki 

beavatkozásokkal megakadályozzák a romboló víznek a értékes területekre jutását. Ilyen műszaki 

beavatkozások: a folyószabályozás, az árvizek elterelése, az árvizek visszatartása a vízgyűjtőn, a szükségtározás 

és a lokalizálás. 

2. 3.2. Folyószabályozás 

A folyószabályozással végrehajtott ármentesítés egyrészt jobb lefolyási viszonyokat teremt, az árvizek 

levonulásához, másrészt megakadályozza az ártéren az árvizek szétterülését. 

A jobb lefolyási viszonyok biztosítása a középvíz-hozamok befogadásához szükséges meder egységes, a folyó 

teljes hosszában való kialakításával, a túlságosan nagy (elfajult) kanyarulatok átvágásával - tehát az esés 

növelésével - majd az így kialakított meder megőrzésével történik. Az ilyen beavatkozások következtében 

meggyorsul az árvíz levonulása, tehát csökken az elöntések ideje. Ez a megoldás a szűk völgyű, nagyesésű, kis 

vízhozamú folyók vagy folyószakaszok esetében önmagában is elegendő lehet az ármentesítésre. A 

folyószabályozásnak ezt a módját középvízi szabályozásnak nevezik. 

Nagy vízhozamú, kisesésű, széles árterű folyókon vagy folyószakaszokon a középvíz-szabályozás az árvízkárok 

elhárítására önmagában nem elegendő. Ilyen esetben a középvízi meder két oldalán az árvizek levezetésére 

alkalmas sávot jelölnek ki, amelyet árvízvédelmi gátakkal határolnak, és ezzel akadályozzák meg, hogy az árvíz 
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az ártéren szétterüljön. Tehát tulajdonképpen mesterséges árvízi medret építenek a folyónak. A 

folyószabályozásnak ezt a módját nagyvízi szabályozásnak nevezik. 

A nagyvízi szabályozással végrehajtott ármentesítés azonban csak a középvíz-szabályozással együtt alkalmazva 

lehet eredményes, mivel a gátak közé szorított folyó szabályozatlan vagy nem kellően szabályozott középvízi 

medrében az árvízvédelmi gátakat veszélyeztető elfajulások keletkezhetnek. A hordalék-lerakódások - hosszabb, 

rövidebb folyószakaszokon - olyan mederemelkedést okozhatnak, melynek következtében az eredetileg jól 

megépített gátak magassága elégtelenné válhat. 

A mederváltozás, ill. a hordalék-lerakódás külön-külön és együttesen is azt eredményezheti, hogy éles 

kanyarulatok, valamint középzátonyok keletkeznek, melyek jégtorlódást okozva olyan nagymértékben 

emelhetik a jeges árvizek szintjét, hogy a gátak magassága ennek következményeként elégtelenné válik. 

Magyarország ármentesítése csaknem kizárólag folyószabályozási módszerek alkalmazásával valósult meg. 

3. 3.3. Az árvizek elterelése 

Az árvizek csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások egyik módja lehet - megfelelő domborzati és 

vízjárási vagy kényszerítő helyi adottságok esetén - az árvizek elterelése árapasztó csatorna segítségével. 

Ennek a megoldásnak két változata lehet: átvezető árapasztó csatorna és párhuzamos, illetve megkerülő 

árapasztó csatorna. 

Átvezető árapasztó csatorna alkalmazása esetén egyik folyó árvizét - összekötő csatorna segítségével - egy 

másik folyóba vezetik és az árapasztó kiágazása alatti folyószakaszt ily módon ármentesítik. Az ármentesítés 

mértéke lehet olyan, hogy más árvízvédelmi mű építésére egyáltalán nincs szükség, vagy csak az árvízcsúcsokat 

csökkentik, vagyis az árhullám vizét vezetik át a másik folyóba. Erre a megoldásra csak akkor van lehetőség, ha 

a domborzati viszonyok megfelelőek és a két folyó árvizei nem egyidejűek. 

Magyarországon a Répce árvizeinek elterelésére épült átvezető árapasztó csatorna, mely annak árvizét a Rábába 

vezeti, és ezzel módosítja a folyó alsó szakaszának teljes ármentesítését. 

Párhuzamos árapasztó csatorna alkalmazása esetén a folyóból kiágaztatunk egy árapasztó csatornát, így a 

rombolást okozó víztömeget megosztják, majd ezt a csatornát egy lejjebbi szelvényben visszavezetik a folyóba. 

Erre a megoldásra abban az esetben kerülhet sor, ha például a folyóra települt vízhasználatok vagy a közeli 

települések nem teszik lehetővé gazdaságosan a folyó megkívánt mértékű folyószabályozással történő 

ármentesítését. 

Hazánkban a Lajta folyó-ármentesítését oldották meg párhuzamos árapasztó csatornával. 

A párhuzamos árapasztó csatorna egy speciális változata a megkerülő árapasztó csatorna. Elsősorban sűrű 

beépítettségű nagy városokat átszelő folyó ármentesítése esetén lehet gazdaságos megoldás. Hazai példával nem 

szolgálhatunk. 

4. 3.4. Az árvizek visszatartása a vízgyűjtőn 

Az árvizek kártételei elleni védelem módszere lehet az árvizek visszatartása a vízgyűjtő területen. Ez történhet a 

vízgyűjtő terület lefolyási tényezőjének csökkentésével, vagy az árvíz hozam egy részének tározásával. 

E módszerek egyike sem alkalmas önállóan egy folyó ármentesítésére, de jó kiegészítője lehet az eddig 

ismertetett módszerek bármelyikének. Sőt, a tározás más vízgazdálkodási célokat is szolgálhat az ármentesítésen 

kívül (mezőgazdasági és ipari víznyerés, vízerő-hasznosítás stb.). 

5. 3.5. Területi védelmi rendszer 

Az árvízvédelmi öblözetek védelmi művei általában sohasem nyújtanak teljes biztonságot a legnagyobb árvizek 

ellen, hanem csak egy bizonyos nagyságú árvíz kivédésére képesek. 

Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az árvízvédelmi művek védőképességénél nagyobb árvizek érkeznek, 

mindenképpen számolni kell kiöntésekkel olyan területeken is, amelyeket tulajdonképpen már ármentesítettek, 
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és így komoly gazdasági értékek pusztulhatnak el. Ebben a helyzetben a feladat az, hogy az árvízvédelmi 

öblözetbe betört vizek kártételeit a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék. Ennek két módja lehet: a 

szükségtározás és a lokalizálás. 

A szükségtározás lényege, hogy az árvízi vízhozamnak a védelmi művek védőképességét meghaladó részét a 

folyó mentén, az ármentesített terület viszonylag kis értékű, előre meghatározott, megfelelő védőművekkel 

ellátott részén tározzák. E megoldás alkalmazása a kis és közepes vízhozamú, de heves vízjárású folyókon 

lehetséges, melyeknél az igen magas szinten lefolyó árvízhozamok levonulása csak néhány óráig, esetleg egy-

két napig tart. Ilyen szükségtározó rendszer épült Magyarországon pl. a Körösök völgyében. Újabban a Tiszán is 

létesültek szükségtározók az úgynevezett Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében. 

Az árvízvédelmi öblözetbe kerülő árvizek lokalizálása háromféle módon történhet. 

• Nagy értékű területek védelme megoldható előre megépített körgáttal, amely árvíz esetén ezt az értékes 

területet megvédi annak kártételeitől, és így tulajdonképpen része az árvízvédelmi rendszernek. Hazánkban 

több települést véd ilyen körtöltés. 

• Nagy esésű öblözetekben, ahol a betört vizek visszatartására vagy szükségtározására éppen a nagy terepesés 

miatt nincs lehetőség, a víz megfelelő terelésével és mielőbbi befogadóba juttatásával lehet a károkat 

nagymértékben csökkenteni. 

• Végül a nagy kiterjedésű, kis esésű - síkvidéki - ártereken az árvízvédelmi öblözetbe betört vizeknek az egész 

védett ártéren való szétterülését az öblözetet medencékre osztó közúti és vasúti töltések, vízfolyások és 

csatorna depóniák, természetes dombvonulatok alkotta tározóterek felhasználásával lehet megakadályozni. 

A gyakorlatban általában a felsorolt módszerek együttes alkalmazása jöhet számításba. 

A gyakorlatban általában a felsorolt módszerek együttes alkalmazása jöhet számításba. Magyarország 

valamennyi árvízvédelmi öblözetére készült un. lokalizációs, helyi védekezési terv. 

Az értékes területek elöntését gátak építésével érhetjük el. 

A gátak olyan vonalas létesítmények, melyek két részből állnak: a térszínen kialakított, meghatározott alakú, 

méretű és anyagú földtöltésből, vagy falból (tégla, kő, beton) és a hozzátartozó felszín alatti talajtömbből. 

A talajtömb határozatlan méretű gátrész, amelynek a földtöltéssel együtt dolgozó szélességét és mélységét az 

altalaj geológiai felépítettsége, rétegezettsége és szerkezeti állapota, talajmechanikai és hidrodinamikai 

adottságai szabják meg. (10. ábra) 



 Ármentesítés  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10. ábra. A földgátak típus-szelvényei 

A gátak helyszínrajzi vonalvezetésénél arra kell törekedni, hogy a gátak nagyjából párhuzamosan haladjanak a 

folyó medrével, illetőleg enyhe ívben kövessék a folyó kanyarulatait. Ha erre nincs mód, meg kell tervezni az 

árvízi sodorvonalat és a gátakat ezzel párhuzamosan kell vezetni. Mindenképpen kerülni kell a hullámtér 

szűkítését vagy átmenet nélküli kiszélesítését, mivel ezek erősen rontják az árvízi meder hidraulikai viszonyait. 

A gátak megfelelő helyszínrajzi vonalozásán túl rendkívül fontos, hogy a hullámtér rendezésével az árvizek 

zavartalan levonulásához kedvező hidraulikai feltételek alakuljanak ki (11. ábra). 
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11. ábra. A hullámtér keresztmetszeti elrendezése 

A hullámtér-rendezés keretében kell megtervezni a véderdőt is. A véderdő a hullámtér szélességének 

függvényében változó méretű. A gát felőli szélét a gáttal, a meder felőli szélét pedig lehetőleg a sodorvonallal 

párhuzamosan kell kialakítani. Itt is kerülni kell az éles töréseket, kiszögelléseket annak érdekében, hogy a 

véderdő ne akadályozza, hanem ellenkezőleg segítse elő az árvíz és jég zavartalan levonulását. 

A keskeny hullámterű folyóknál a védőerdőn kívül csak rétgazdálkodást szabad folytatni, minden más 

növényzetet és lefolyást gátló akadályt el kell távolítani. 

A hullámtereknek azokon a magasabban fekvő területein, ahol mezőgazdasági művelés folyik, csak alacsonyabb 

növésű kultúrák termesztése engedhető meg. A legtöbb lefolyási akadályt ugyanis a hullámtéri növényzet 

okozza. A sűrű állású erdők, bokros területek és különösen az erdők aljnövényzete, illetve a magas növésű 

mezőgazdasági növények, csökkentik a lefolyási keresztszelvényt, igen nagymértékben növelik az érdességi 

tényezőt, és ezzel csökkentik a lefolyási sebességet. A sebességcsökkenés következtében pedig nemcsak 

nagyobb keresztszelvényre van szükség, hanem a lebegtetett hordalék is nagyobb mértékben rakódik le, tehát a 

hullámtér szintje emelkedik és ezáltal is csökken a hullámtér lefolyási keresztszelvénye. 

6. Összefoglalás 

A társadalom kulturális és anyagi javainak megvédése fontos állami feladat, ezért gondoskodni kell a folyók 

árvízi kártételeinek megelőzéséről. Ez valójában a körültekintő intézkedések megtételét igényli. Fel kell 

készülni a mederszelvényben le nem vezethető vizek más mederben történő elhelyezéséről vagy szükségtározás 

elhelyezéséről. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség az ármentesítés és árvízvédelem között? 

2. Miként történik az árvízelterelés? 

3. Mi a szükségtározás? 

4. Rajzoljon gát keresztszelvényt! 
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4. fejezet - Árvízvédekezés (helytállás 
a gáton és környezetében) 

Bevezető 

A védekezés során fel kell ismerni a beavatkozás szükségességét az árvízzel veszélyeztetett területeken. Annak 

megjelenésekor meg kell szervezni a lehetséges védekezési módozatokat. A felhasználható anyagok és 

berendezések helyes kiválasztása és működtetése a feladat megoldásának alapfeltétele. A létesítmények (pl. 

szennyvíz-tisztító telepek) megvédése az árvíz kártételétől a sikeres beavatkozást igazolja. 

1. 4.1. Az árvízvédekezés módszerei 

Hazánk árvízvédelmi rendszerének védőképessége erősen korlátozott, a védelmi műveknek csak mintegy 50%-a 

van a jelenleg előírt méretre kiépítve. A védelmi rendszer fejlesztése a biztonság növelése érdekében 

folyamatban van, de még így is hosszú időre van szükség, hogy ez az igen nagy költséget igénylő munka 

befejeződjék. Az ármentesített terület gazdasági fejlődése ugyanakkor igen jelentős és az itt felhalmozódó 

gazdasági vagyon értéke rohamosan nő. Így egy gátszakadás következtében óriási károk keletkezhetnek. Ezért 

árvíz idején úgy kell gondoskodni a művek jó állapotának megőrzéséről, hogy az adott védőképességű 

rendszerrel a lehető legnagyobb mértékben csökkenthessük az árvizek esetleges kártételeit, még abban az 

esetben is, ha az egyes folyókon a kiépítés mértékét meghaladó árvíz vonul le. Ez a feladat - az árvízvédekezés - 

csak jól szervezett, műszakilag jól felszerelt, az ország egész területére kiterjedő, kellő gyakorlattal rendelkező 

szervezet segítségével oldható meg, mely megfelelő hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy az ország erőit szükség 

esetén a védekezés szolgálatába állítsa. Jelenleg a védekezést a Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi. 

Az árvízvédelmi gátakat az árvizek részben mechanikai hatások (ütő, külső eróziós hatások), részben belső 

szerkezeti egyensúlybomlást előidéző hatások (szivárgás, átázás) útján támadják. Ezek a terhelések a következő 

formában idézhetik elő a gátak tönkremenetelét: 

• a mentett oldali rézsű, majd az egész töltés eróziója a töltésen átömlő árvíz következtében; 

• a vízoldali rézsű-erózió a hullámverés hatására; 

• a töltés állékonyságának megbomlása az átázás következtében (elcsúszás); 

• a töltés belső eróziója, a töltésen és alapsíkjában lévő járatokban keletkező koncentrált csurgások hatására 

fellépő kimosások következtében; 

• a talajtömb állékonyságának megbomlása a töltés alatt vagy mögött az áramlási nyomás következtében 

(hidraulikus talajtörés). 

E hatások bekövetkezésének körülményei alapvetően különböznek, és így a védekezési módok négy csoportba 

foglalhatók. 

Védekezés a töltés magasságát meghaladó árvíz ellen 

A töltésen átömlő és a mentett oldali rézsűn nagy sebességgel lezuhanó víz erodáló hatása a földtöltést rövid idő 

alatt megbontja és annak teljes átszakadását idézheti elő. A rézsű védelmére a gyors folyamat miatt nincs 

lehetőség. Ezért mindent el kell követni az átömlés megakadályozására. Ez két módon történhet: 

• az árvízcsúcs csökkentése szükségtározással, 

• a töltéskorona magasításával. 

Heves vízjárású folyók és kellően ki nem épített magasságú töltéseknél szóba jöhet - értékes területek védelme 

érdekében - az árvíz egy részének szükségtározóba eresztése. 

Erre a megoldásra azonban fel kell készülni. A tározóteret előre ki kell jelölni, meg kell határozni a vízkieresztés 

helyét, időpontját (a még eltűrhető vízállás függvényében), a kieresztendő víz mennyiségét stb. A felsorolt 

adatokat az árvíz-védekezési tervekben rögzíteni kell. A védekezés hagyományos és lehetőleg minden esetben 
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alkalmazott módja az átömlés megakadályozására a töltés magasítása. Ez a művelet az általában rendelkezésre 

álló rövid idő miatt, nem történhet a teljes szelvény emelésével. 

Ezért a magasítást csak a korona víz felőli oldalán végezzük, kb. a szelvény felének emelésével, ún. nyúlgát 

építésével. Ez készülhet földből vagy homokzsákból, esetleg rőzsekéve-sor vagy pallósor közé döngölt földből 

(jászolgát). 

Ezzel a védekezési móddal kellő munkaerő esetén, úgyszólván a vízszintemelkedéssel lépést tartva, sok 

kilométer hosszan 50-80 cm-rel is megemelhető a töltés koronaszintje (12. ábra). 

 

12. ábra. Védekezés a töltés magasságát meghaladó árvíz ellen 

Védekezés a hullámverés ellen 

Széles hullámterekben, különösen ott, ahol a hullámvédő erdősáv gyenge vagy esetleg nincs, a szél hatására 

keletkező, sokszor az 1,0 m-es magasságot is elérő hullámok még a jó gyeptakaróval rendelkező földtöltést is 

megbontják és a kifejlődő eróziós hatás a töltés tönkremenetelét okozhatja. 

A védekezésnek két módon történik: 

• az egyik, hogy a töltés előtt vízen úszó művekkel akadályozzuk a hullámzás kialakulásának lehetőségét, 

illetve csökkentjük annak mértékét (pl. rőzsepaplannal); 

• a másik, hogy magát a töltés testét védjük a hullámok közvetlen támadásától valamilyen ideiglenes 

burkolattal (pl. gumiszőnyeggel). 

Védekezés szivárgás, átázás, illetve rézsűcsúszás ellen 

A földtöltés folyó felőli oldalát borító víztömeg a nyomás hatására igyekszik a töltésbe behatolni. Mivel 

tökéletesen vízzáró földmű nincs, a víz a töltés anyagának pórusait bizonyos idő alatt, kisebb-nagyobb 

magasságig kitölti, azokban a mentett oldal felé mozog, és eközben a töltés anyagának fizikai és kémiai 

tulajdonságait megváltoztatja. A vízzel telített részben csökken az anyag súrlódási ellenállása, kötött talajok 

esetén a kohézió. Ez a jelenség akkor válik veszélyessé, amikor a töltés teste úgy átnedvesedik, hogy a szivárgó 

víz a mentett oldalon megjelenik. Ez a szivárgás addig, amíg a belső erózió nem indul meg, tehát az átszivárgó 

víz tiszta, nem veszélyes. Ha azonban a kifolyó víz zavaros, a rézsűn hámlás jelei mutatkoznak, a jelenség 

veszélyessé válhat. 

A töltésben - a szivárgó víz hatására - megindult belső erózió okozta rézsűcsúszást, és ennek következtében 

esetleg bekövetkező töltésszakadást kétféle módon lehet megakadályozni: 
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• az egyik a töltésbe beszivárgó víz mennyiségének csökkentése, ez történhet pl. a szivárgó töltésszakasz víz 

felőli oldalán szádfalas körülzárással, valamint a töltés és a szádfal közötti terület lehetőleg vízzáró anyaggal 

való feltöltésével (13. ábra); 

• a másik, a mentett oldali rézsű megcsapolása és szűrőzése (14. ábra). 

 

13. ábra. A beszivárgó víz mennyiségének csökkentése pátria lemez körülzárással és földfeltöltéssel 

 

14. ábra. Védekezés áztatás ellen szivárgó árok rendszerrel 

A rossz minőségű anyagból készült töltések esetében - hosszantartó árvizek hatására - előfordulhat, hogy a fenti 

módszerek egyikének alkalmazásával sem lehet megakadályozni a rézsűk állékonyságának megbomlását. Ilyen 

esetekben szükséges a rézsűk lecsúszásának megakadályozása. Ebben az esetben a csúszásra hajlamos rézsűt 

meg kell támasztani. A megtámasztás a már korábban elkészített megcsapoló árkocskák közé elhelyezett 

homokzsák-bordák segítségével történhet (15. ábra). Ha megcsapoló árkok nem készültek, a bordákat akkor is 

olyan távolságra kell egymástól elhelyezni, hogy köztük a töltésen átszivárgó víz szabadon elfolyhasson. 

 

15. ábra. Védekezés rézsűcsúszás veszélye esetén bordás megtámasztással 
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Védekezés a talajtömbön –a töltés aljzatán- át támadó árvízi hatások ellen 

Az egyik legveszélyesebb jelenség a töltés alsó részét képező talajtömbön átszivárgó víz hatására fenyegető 

hidraulikus talajtörés. Itt a legfontosabb a jelenség pontos felismerése és a megfelelő védekezési mód 

megválasztása. Hidraulikus talajtörés veszélye három esetben fenyeget: 

• vízzáró fedőréteg nélküli vízáteresztő talajú gáttestnél; 

• vízáteresztő talajon fekvő vékony vízzáró fedőréteg, illetve félig áteresztő fedőréteg; 

• vízzáró fedőréteg alatt fekvő szikes talaj esetén. 

Az első esetben az áramlás az árvíz hatására a talajtömbben is gyorsan kialakul. A vízszint emelkedésével a 

talajban az áramlási nyomás, a felhajtó erő hatására először a felszín közeli szemcsék, majd a mind mélyebben 

fekvő rétegek anyaga lebegő állapotba kerülhet. A talaj teljesen fellazul, amely a töltés alá is behatolhat. Az így 

teherbírását vesztett talaj a töltés tömegét nem bírja tartani, s ennek következtében összeomlik. 

Védekezni lehet a szivárgási-hossz növelésével úgy, hogy a fellazult területeket vízáteresztő anyaggal, pl. 

folyami kaviccsal, vagy durva homokkal terhelik. A terhelés tömege nagyobb kell legyen, mint a felhajtó erő. 

Ha vízáteresztő anyag nincs, a mentett oldali áramlási nyomás csökkentésével lehet védekezni úgy, hogy 50x25 

m-es ellennyomó medencéket alakítanak ki a gát mentén, melyekben összegyűjtik az átszivárgó vizet és ennek 

ellennyomó hatását használják a hidraulikus talajtörés veszélyének leküzdésére. 

A második esetben a vízáteresztő talajon átáramló víz hatására nyomás alá kerülő talajvíz a vékony vízzáró 

fedőréteget felemelni és áttörni, illetve - a félig vízáteresztő fedőréteg járatain - a felszínre törni igyekszik. 

Ha a felszínre törés kialakul és a vízmozgás felgyorsul, akkor a belső erózió hatására üregek beszakadnak és a 

töltés összeomlik. Ezt a jelenséget buzgárnak nevezik. 

Ha a fedőréteg felszakadása már bekövetkezett, akkor ellene védekezni azok egyedi körülzárásával kell, 

homokzsákokból épült medencékkel (16. ábra). A fal magasságát úgy kell kialakítani - illetőleg az árvízszint 

emelkedésével egyidejűleg folyamatosan a medencében mozgó vízzel szállított talajszemcsék függvényében 

emelni -, hogy a medencében kialakuló víznyomás hatására a szemcsemozgás megszűnjön. Az érkező víz 

túlfolyását a homokzsák peremén kialakított túlfolyón kell biztosítani. Ellenkező esetben - a vízkifolyás teljes 

elfojtása miatt - újabb buzgárképződés lehetőségét teremtjük meg az elfojtott buzgár környezetében. A buzgár 

kifolyó nyílását vízzáró módon eltömni tilos. 

 

16. ábra. Védekezés egyedi buzgár ellen 

A harmadik esetben, a szikes talajon épült gát alatt a vízszint emelkedésével a nyomás alá kerülő talajvíz felfelé 

törekedve áthalad a homokos, szikes rétegen és megreked a vízzáró réteg alatt. Ennek következtében a szikes 

réteg átázik és megfolyósodik. Először iszapos-homokos (víz-talaj) keverékké, majd 5-15 nap alatt tejfelszerű 

kolloid oldattá alakul, és ily módon a szikes réteg anyaga lassan fellazul. Ez a fellazulás a töltés alá is 

behatolhat, így a teherbírását vesztett talaj a töltés tömegét nem bírja el és az összeomlik. 

A védekezésnek két módja lehet. Ha a fedőréteg vékony, a feltörő víz azt még a szikes réteg megfolyósodása 

előtt felemeli és ezzel jelzi a veszélyt. Ekkor a "púpok" felszúrásával és a víz kivezetésével a talaj folyósodása 

megakadályozható. Ebben az esetben a víz egyidejű elvezetésének biztosítása mellett a felpúposodott terület 

bordás terhelésével az altalajtörés elhárítható. Amennyiben a fedőréteg vastagabb, a felpúposodás már csak 

akkor jelentkezik, ha a szikes réteg megfolyósodott. Ebben az esetben csak a terület vízáteresztő anyaggal 
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történő megterhelésével védekezhetünk. A fellazult területet ekkor a töltés rézsűjéből induló, a mentett oldal felé 

szélesített paplannal terheljük úgy, hogy az elfolyósodott anyagot kiszorítjuk a fedőréteg alól is, így 

tulajdonképpen talajcserét hajtunk végre. 

2. Összefoglalás 

A folyókon érkező árvíz nagysága csak megközelítőleg becsülhető. Számtalan körülmény (hirtelen 

felmelegedés, a hó elolvadását gyorsító eső stb.) gyorsíthatja a keletkező vízmennyiséget, ezért a meglévő 

gát/töltés-rendszer megerősítése válik szükségessé, amelynek állag megőrzése nagy felkészültséget igényel. 

Videó: 

Árvíz 1. 

Árvíz 2. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen töltésmagasítási módszereket ismer? 

2. Hogyan történik a töltés védelme szivárgás és átázás ellen? 

3. Mi a buzgár? 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3905,Arviz_1.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3906,Arviz_2.
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5. fejezet - Síkvidéki vízrendezés 

Bevezető 

A mezőgazdasági táblákon, de néha a településeken megjelenő felszíni vizek távoltartása az értékes 

létesítményektől, a területrendezési irányelvek alkalmazásával, úthálózat és táblásítás kialakításával, a felszíni 

alakulatokra alapozott termelési egységek kijelölésével történhet. 

1. 5.1. A síkvidéki vízrendezés fogalma, feladatai 

Síkvidéki vízrendezési feladatok hazánkban elsősorban a Nagy- és Kisalföldön, másodsorban a Dunántúl 

közelítőleg sík öblözeteiben és az Északi Középhegység peremvidékein jelentkeznek. Ezekre a területekre a kis 

esés jellemző, ebből következik, hogy a víz sebessége mind a terepen, mind a vízelvezető elemekben kicsi, a 

vízmozgás fékezett és emiatt a víz elvezetése sokszor nehézségekbe ütközik. A vízgyűjtő terület mélyedéseiben 

a csapadékból vagy egyéb forrásból származó víz összegyülekezik, és a mezőgazdasági termelésben károkat 

okoz. 

A síkvidéki vízrendezés alapfogalmai, általános feladatai, csoportosítása 

A síkvidéki vízgyűjtő területen a talaj felszínén és a hozzá tartozó talajtérben összegyülekező, a 

növénytermesztés számára már fölösleges vizet káros víznek vagy belvíznek nevezzük. 

A vízgyűjtő egységbe kívülről érkező víz a külvíz. 

A síkvidéki vízrendezés a vízkárokat megelőző, elhárító vagy megszüntető sokoldalú, ugyanakkor egységes tér- 

és időegységeket figyelembe vevő vízgazdálkodási, műszaki és mezőgazdasági tevékenység. A vízrendezés 

elméletében és gyakorlatában az utóbbi évtizedekben lényeges szemléletbeli változás következett be. Régebbi 

szemlélet szerint ugyanis a víz minden áron való elvezetése volt a cél, ezzel szemben a mai elmélet szerint 

csupán a káros vízfölösleg elvezetéséről kell gondoskodni. Ezzel a vízrendezés az egységes, komplex 

vízgazdálkodás szerves részévé vált. 

Belvízrendszeren egy domborzatilag zárt, síkvidéki vízgyűjtő rendszert értünk, amelyet a mikrodomborzat, a 

mesterséges vonalak (utak, vasutak), illetve a vízrendezési létesítmények kisebb részekre, öblözetekre osztanak. 

A belvízrendszerben illetve öblözetben létesített vízszállító hálózat a káros fölöslegben lévő víz 

összegyülekezését, szabályozott elvezetését és tározását teszi lehetővé. 

Azt a - rendszerint - természetes vízfolyást, amelybe az összegyűjtött vizet vezetjük, befogadónak nevezzük. 

A belvízrendszerek jellemző paraméterei a csatornasűrűség és a fajlagos vízszállítás. 

A csatornasűrűség a csatornahálózat hosszának területegységre eső része, mértékegysége: km/km2. 

A fajlagos vízszállítás a területegységről időegység alatt szállított vízmennyiség, mértékegysége: l/s km2 vagy 

l/s ha. 

A vízgyűjtőnek a befogadóhoz viszonyított helyzete szerint a következő megoldások lehetségesek: 

• gravitációs levezetésű a rendszer, ha a befogadó legnagyobb vízállásai alacsonyabbak a terepnél, vagy ha 

magasabbak is, de az árhullámok rövid időtartamúak és a vízgyűjtő terület kis kiterjedésű, 

• szivattyús átemelésű, ha a befogadó legnagyobb vízállása magasabb a terepszintnél, az árhullámok hosszú 

ideig tartanak, és a vízgyűjtőterület nagy kiterjedésű, 

• vegyes levezetésű, ha a befogadónak a terepnél magasabb árhullámai egyes esetekben hosszabb ideig tartanak 

a mezőgazdaság által megkívánt levezetési időnél, ugyanakkor a középvizei alacsonyabbak a terepnél. 

Az üzemi vízrendezés a mezőgazdasági üzem egészére kiterjedő, a vízkárok megelőzésére, elhárítására vagy 

megszüntetésére irányuló térben és időben egységes mezőgazdasági és műszaki tevékenység. 
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A vízrendezés általános feladatait illetően eltérések adódnak az ország különböző éghajlatú és különböző 

domborzati adottságú helyei között. Ezek figyelembevételével az éghajlat alapján arid és humid jellegű 

vízrendezést különböztetünk meg. 

Az arid területekre jellemző, hogy a nyári időszak általában aszályos, ugyanakkor a kora tavaszi időszakban az 

őszi-téli csapadék hatására káros vízbőség alakulhat ki, különösen a kedvezőtlen vizgazdálkodású talajok esetén. 

A humid jellegű területeken a viszonylag nagy mennyiségű csapadék egyenletesen oszlik el az év során. 

Ezeken a területeken viszont a vízfölösleg egész évben kialakulhat. 

Domborzat szerint síkvidéki és dombvidéki vízrendezést különböztetünk meg. A feladatok eltérése a 

domborzati sajátosságokból adódnak. A síkvidékre a terep kis eséséből eredő lassú vízmozgás, a késleltetett 

lefolyás, ugyanakkor a fokozott párolgás és a fokozott beszivárgás a jellemző. A dombvidéki területeket a terep 

nagy esése, a gyors vízmozgás, a kisebb mértékű beszivárgás és párolgás, valamint fokozott erodáltság jellemzi. 

Az eltérő adottságokból következik a feladatok sajátos jellege. 

A vízrendezési feladatok megoldása felszíni és felszín alatti létesítményekkel történik. Ennek megfelelően 

felszíni, illetve felszín alatti vízrendezést különböztetünk meg. 

A felszíni vízrendezés és a felszín alatti vízrendezés a gyakorlatban az esetek többségében nem választható 

külön. 

Síkvidéki területeken a különböző fizikai talajféleségek esetében az általános feladatok a következők: 

• a homoktalajokról a természetes csapadék elfolyását - a szélsőséges csapadékos esetek kivételével - meg kell 

akadályozni; 

• vályog talajoknál a talajművelési eljárásokkal fokozni kell a termőréteg vízkapacitását, és csak a statikus 

vízigényt meghaladó talajnedvesség esetén kell a vízfölösleg elvezetéséről gondoskodni; 

• agyag talajoknál a talajszerkezet javítása mellett a kritikus időszakokban biztosítani kell a felszíni vizek 

elvezetését, továbbá a talaj nedvességtartalmának csökkentése, levegőztetése, esetenként az optimális 

talajvízmélység megőrzése érdekében széles körben kell alkalmazni a talajcsövezést. 

2. 5.2. Területrendezés műszaki feladatai síkvidéki 
területeken 

Az úthálózat kialakítása 

A mezőgazdasági területrendezés egyik legfontosabb része a táblásítás és az úthálózat kialakítása. Az üzemi 

hálózaton közlekednek a gépek, illetve ezeken folyik a termeléshez szükséges munkaerő, gépek, 

munkaeszközök, a különböző anyagok, valamint a termés szállítása. 

Az utak kialakításának legfontosabb szerepe, hogy a táblákat megközelíthessük, a terményt betakaríthassuk, 

illetve a különböző talajoknak megfelelő teherbíró szerkezetet kialakítsunk. A viszonylag kisforgalmú utaknál a 

jól kialakított földutak is alkalmasak a szállításra, míg a különböző telepek, majorok mindenkori 

megközelíthetőségére szilárdabb útfelületre van szükség. 

A tervezési műveletek során figyelembe kell venni a csatornák nyomvonalának elhelyezkedését is. 

Az út melletti árkok a teljesen sík területen a víz elvezetésére is megfelelnek. 

Mezőgazdasági úthálózat típusai 

A mezőgazdasági utak rendeltetésük vagy funkciójuk szerint a következők: 

• főgyűjtő- és gyűjtőutak, 

• összekötő utak, 

• bekötő utak, 
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• üzemi belső utak, 

• műveleti (táblaközi) utak. 

Az utak lehetnek: 

• földutak, 

• stabilizált földutak, 

• burkolt utak. 

A főgyűjtő és gyűjtőutak képezik a mezőgazdasági úthálózat gerincét. Ezek biztosítják a bekötőutak és 

esetenként az összekötő utak közvetítésével a mezőgazdasági tevékenység forgalmi kapcsolatát a 

közúthálózattal. A főgyűjtő utak általában a hasznosított területek műveléstechnológiai súlyvonalain haladnak és 

több gyűjtőút közvetítésével egy-egy nagyobb terület forgalmát bonyolítják le. 

Az összekötő utak elnevezésükben jelzik rendeltetésüket, vagyis két útvonalat kötnek össze. Tulajdonjog 

szerint az összekötő út lehet közút, vagy saját használatú út (mezőgazdasági, erdészeti, stb.). A "mezőgazdasági 

összekötő út" tehát nem csak rendeltetést, hanem tulajdonjogot is jelez. 

A 17. ábrán feltüntetett saját használatú földutak közül a "4" jelű, a rövidebb összeköttetést teremt az "M" és "S" 

községek között. Kiépítés után, országos vagy önkormányzati közúthálózati szerepet tölt be. 

 

17. ábra. Úthálózati helyszínrajz 

Az "5" jelű út ezzel szemben kiépítés után az "1/a" jelű bekötőút-szakasszal kiegészülve, mezőgazdasági 

összekötő úttá válik. 

A több funkciójú (tehát nem csak mezőgazdasági érdekeltségű) összekötő útszakaszoknak - jelenleg és még 

belátható időn belül is - elsőbbségük lesz a kiépítés sorrendjében. 

A bekötő utak mezőgazdasági telepeket, majorokat, üzemeket, ültetvényeket, feldolgozó és tároló 

létesítményeket, stb. kötnek be a kiépített úthálózatba. A 17. ábrán az "1", "2" és "3" jelű utak mezőgazdasági 

bekötőutak. Az "1" jelű útnak az "5" jelű összekötő útszakasz kiépítése után természetesen csak az "1/b" 

szakasza marad bekötő jellegű. 

A kiépített mezőgazdasági úthálózat túlnyomó része a bekötő utakból és a hozzájuk csatlakozó üzemi belső 

utakból áll. 



 Síkvidéki vízrendezés  

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az üzemi belső utak a mezőgazdasági telepek, majorok, ültetvények, feldolgozó és tároló létesítmények, stb. 

belső útjai. A 17. ábra szerint az "A", "B", "C", és "D" jelű mezőgazdasági objektumok belső útjai tartoznak 

ebbe a kategóriába. Az üzemi belső utak (18. ábra) gyakran elvesztik vonalas jellegüket. 

 

18. ábra. Mezőgazdasági üzemi belső úthálózat 

Az egyéb rendeltetésű utaknál használt szakkifejezéssel az út fő ága, vonala ("F") és az út mellékága ("M") 

alkotják együttesen a folyópályát. A folyópályán kívül helyezkednek el a térburkolatok ("T"), az épületbejárók 

("B"), a parkolók ("P"). 

A műveleti utak a mezőgazdasági úthálózat forgalmi szempontjából számba vehető legkisebb egység. 

Rendeltetésük a mezőgazdasági művelés alá vont kisebb területi egységek kiszolgálása. 

A főgyűjtő és gyűjtőutak, valamint a műveleti utak kapcsolatát akadálymentesen sík terepen általában 

négyzetháló szerű alakzatok jellemzik. Az út nyomvonalának kijelölését domb- és hegyvidéken mindenekelőtt a 

terepvonulatokhoz kell igazítani, hogy a főgyűjtő és - lehetőség szerint - a gyűjtőutak is a terep vízmentesebb 

terepsávjaira kerüljenek. 

A domb- és hegyvidéki utak vonalvezetésük szerint háromfélék lehetnek: 

• szintvonallal párhuzamos vagy közel párhuzamos vezetésűek; 

• lejtő- vagy hegy-völgy irányú utak; 

• átlós vonalvezetésű (a lejtőt keresztben átszelő) utak. 

Az úthálózat felépítésének általános érvényű szempontjai 

a. Az úthálózat vegye figyelembe a terület topográfiai, geológiai és hidrológiai feltételeit, illetve a 

műveléstechnológiai kívánalmakat. A különböző szempontok között az ésszerű kompromisszumra kell 

törekedni. 

b. Az utak vonalvezetése vegye figyelembe a forgalom áramlásának irányát. 

c. Hegy- és dombvidéken a vonalvezetéssel kerüljük a felesleges domb-völgy váltásokat, a 

magasságkülönbségeket lehetőleg folyamatos átmenettel hidaljuk át. 

d. Biztosítsunk megfelelő útvonalválasztékot, melyet hálózatszerű kialakítással érhetünk el. A mezőgazdasági 

úthálózat rendszere még nem mindenütt alakult ki. Még azt sem állíthatjuk, hogy a települések és a mg-i 

telephelyek között helyszínrajzilag rendezett gyűjtő- vagy főgyűjtő úthálózattal rendelkezünk. Az egyre 

szigorúbb gazdálkodási feltételek azonban erre előbb-utóbb rákényszerítik mezőgazdasági üzemeinket. 

Az utak vonalvezetése 

Az utak nyomvonalait részben a birtokviszonyok, részben pedig a domborzati viszonyok határozzák meg. Új 

utak létesítésénél mindig figyelembe kell venni a különböző speciális járművek (vontató és szállító) fordulását 

lehetővé tevő nyomvonalakat. A domborzati kötöttségek miatt nagyobb szerepet kap a magassági vonalvezetés 

(19. ábra). Törekedni kell a vízszintes, ill. és a magassági vonalvezetés megfelelő összhangjára is. 

A vonalvezetés kialakítását a megfelelő földúthálózat is befolyásolhatja. Ha nem vétünk valamilyen alapvető 

érdek ellen, a földút nyomvonalát - az esetleg szükséges korrekciókkal - megtarthatjuk. Figyelembe kell 
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vennünk, hogy a meglévő földúthálózat elrendezését nem mindig a célszerűség, hanem a birtokviszonyok 

alakították ki. 

 

19. ábra. A vízszintes és a magassági vonalvezetés elemei 

A vonalvezetés meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy nem célszerű hosszú (1000-1200 m) egyenes 

szakaszokat kialakítanunk, mert ezek tompítják a vezető figyelmét, illetve hátrányosak az éjszakai munkálatok 

végzését illetően. 

Az ívek helyes kialakítása változatossá, hangulatossá teszi az útvonalat. Az út tájképi megjelenítésére jó hatással 

van a fasor, amely az alkalmankénti hatalmas térburkolatokat (betonfelületeket) is elrejthetjük, megtörhetjük 

megfelelő helyen kialakított zöld felülettel. 

Az utak felújításakor el kell távolítani az útpadkára telepített idős fasorokat, mivel azok akadályozzák a padka és 

az árok gépi fenntartását. Helyettük néhány évvel a felújítás előtt célszerű facsemetéket, erdősávokat telepíteni, 

melyek alig foglalnak el helyet, ugyanakkor kedvező hatást fejtenek ki a vízháztartás szempontjából is. Mind a 

fasorok, mind az erdősávok telepítésénél figyelnünk kell arra, hogy a kis sugarú ívekben, keresztezéseknél a 

szabad kilátást ne gátolják. 

Erdősávokat célszerű telepíteni a hófúvástól veszélyeztetett fontosabb útszakaszok mellé is (20. ábra). A hófogó 

erdősávokhoz kisebb szélességű terület szükséges, mint a hasonló hatású egyéb berendezésekhez. Ahol lehet - 

termőhelyi adottságot is figyelembe véve - a nagy tömeghozamú, gyorsan növő nemesnyár-féléket javasolják 

telepítésre. Az erdősáv szélső sorába különböző cserjéket ültessünk. 
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20. ábra. Hófogó erdősáv elhelyezése 

Az utak szélességi jellemzői 

Az utakon jelentkező forgalom zavartalan, illetve kényelmes lebonyolításához egy vagy kétsávos pályákat 

alakítunk ki. Az utak biztonságos üzemeltetése érdekében nemcsak a burkolatok jó megépítésére van szükség, 

hanem a hozzá csatlakozó padkák és árkok kialakítására és fenntartására is. Az útra jellemző adatokat a tervezők 

a keresztszelvényekben rögzítik. 

A keresztszelvények főbb elemei, illetve jellemzői: 

• a forgalmi sávok száma és szélessége, 

• az útkorona és az útpadkák szélessége, 

• a burkolat és az útpadkák oldalesése, 

• az útszegélyek elhelyezése, 

• a töltés- és bevágásrézsűk hajlása, 

• a vízelvezető elemek elrendezése, 

• a szelvény méretei. 

A mezőgazdasági utak jellegzetes keresztmetszeti elrendezését és a használatos szakkifejezéseket a 21. ábra 

tartalmazza. 

 

21. ábra. Az út keresztszelvénye és a keresztszelvénnyel kapcsolatos kifejezések 
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3. Összefoglalás 

A sík területeken nemcsak a folyók vize okoz gondot, hanem a csapadék vagy a felszín alól feltörő víz (a föld 

árja) is akadályozza a területhasznosítást. Elmaradhat a vetés vagy a fejlődésben levő állomány pusztulhat el. A 

termesztés igényeihez kapcsolódó vízszabályozás, vagyis a felesleges víz tározóban is elhelyezhető későbbi 

hasznosításra. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen úttípusokat ismer? 

2. Milyen szempontok szerint történik az utak nyomvonalának kijelölése? 

3. Hogyan végezzük el az utak felújítását? 
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6. fejezet - A felszíni vízrendezés 
művei 

Bevezető 

A sík területeken megjelenő vizeknek a használók igényéhez igazított elvezetése, a keletkező vizek 

nagyságrendjének becslése és az elvezetés ütemezése gyors intézkedést igényel. Az elvezetést szolgáló 

szabályozó műtárgyak kiválasztása és területi elhelyezése – többéves csapadékhozamra alapozottan – a 

keletkező víz mennyiségétől függően történik. 

1. 6.1. Csatornahálózat 

A vízelvezető rendszer főcsatornái és ezek műtárgyai az állami kezelésben levő főművek. E főcsatornák 

vízszállítása általában meghaladja a 2 m3/s-ot. A művek kezelését a területileg illetékes Környezetvédelmi. 

Természetvédelmi, ill. Vízügyi Igazgatóság végzi. 

A mellékcsatornák műtárgyaikkal a vízgazdálkodási társulati kezelésben lévő üzemközi művek. A 

mellékcsatornák vízszállítása általában 1-3 m3/s vízhozam között változik. A rendszer mellékcsatornái a 

mezőgazdaságilag művelt területet érintve jutnak el a főcsatornába. 

A táblán belüli vízrendezési elemek, a táblahatárokon húzódó gyűjtőcsatornák, útárkok, üzemi főgyűjtők a 

műtárgyaikkal együtt a terület tulajdonosának kezelésében lévő, ún. üzemi művek (amelyek több tulajdonos 

gondozásába tartoznak). 

A vízszállító hálózat (nevezzük vízelvezető rendszernek is) a vízgyűjtőterület (öblözet) vizeit összegyűjtő 

befogadóból, a főcsatornából, a különböző nagyságrendű mellékcsatornákból, gyűjtőcsatornákból és 

gyűjtőárkokból, a magasabb részek vizeit elvezető övcsatornákból és külvízcsatornákból tevődik össze. 

Befogadónak azt a vízfolyást választjuk, amelybe a vízgyűjtő terület vizei a legkönnyebben bevezethetők. 

Ez többnyire az a nagyobb vízfolyás, amely a felszíni víztől mentesítendő területet egyik oldalról határolja, vagy 

legalábbis érinti. 

A felszíni vízelvezetés a vízgyűjtőterületnek a befogadóhoz való viszonya szerint háromféle megoldású lehet: 

• gravitációs levezetésű, ha a befogadó legnagyobb vízállásai alacsonyabbak a terepnél, vagy ha magasabbak 

is, de az árhullámok rövid időtartamúak, és a vízgyűjtő terület kis kiterjedésű; 

• szivattyús átemelésű, ha a befogadó legnagyobb vízállása magasabb a terepszintnél, az árhullámok hosszú 

ideig tartanak, és a vízgyűjtő terület nagy kiterjedésű; 

• vegyes, azaz gravitációs elvezetésű és szivattyús átemelésű rendszer, ha a befogadónak a terepnél magasabb 

árhullámai egyes esetekben tovább tartanak a mezőgazdaság által megkívánt levezetési időnél, ugyanakkor a 

középvizei alacsonyabbak a terep felszínénél. 

A felszíni vízhálózat vázát a főcsatornák és a mellékcsatornák alkotják. 

A főcsatorna a vízhálózat legmagasabb rendű csatornája. Feladata a vízgyűjtőterület felszíni vizeinek a 

befogadóba vezetése. A mély vonalakban, régi erek nyomvonalán vezethetjük. A különböző típusú csatornák 

húzódjanak végig a vízgyűjtőterület minden jelentősebb völgyén, hogy a víz minden mélyedésből bevezethető 

legyen a befogadóba. 

A mellékcsatornák a főcsatornába és a magasabb rendű mellékcsatornákba torkoló csatornák. Feladatuk a 

vízgyűjtőterület egyes részeiről a felszíni vizeknek a főcsatornába szállítása. A mély vonalakban az 

esésvonalakra közel merőlegesen vezetjük őket. A mellékcsatornákba bekötjük az út menti árkokat. A 

vízhálózatnak fő- és mellékcsatornákból álló vázát kiegészítik a gyűjtőcsatornák és a gyűjtőárkok. 
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A gyűjtőcsatornák a mellékcsatornákba torkoló csatornák. A legkisebb mezőgazdasági területi egységeket, a 

táblákat, általában egy oldalról határolják. Feladatuk a táblák felszínén összegyűlő vízek összegyűjtése és a 

mellékcsatornákba vezetése. 

A gyűjtőárkok a tábla felszíni vizeit a gyűjtőcsatornákba vezető ideiglenes árkok. Csak kötött talaj, vagy igen 

magas talajvízszín esetében alkalmazzuk őket. 

Az övcsatornák és a hasonló szerepű külvízcsatornák a vízgyűjtő területeknek azon külső magasabb fekvésű 

részéről vezetik le a vizet, amely részről közvetlenül, szivattyús emelés nélkül - ún. gravitációs úton - lehet még 

a felszíni vizeket a befogadóba juttatni. Az övcsatornákat majdnem vízszintesen vezetjük, főképpen széles 

vízgyűjtő területek esetén (22. ábra). 

 

22. ábra. Főcsatorna, övcsatorna vonalvezetése 

Hosszabb, elnyúló keskeny völgyekben a mélyen fekvő területről külvízcsatornával gyűjtik össze a vizet és 

arra kell törekedni, hogy a legrövidebb úton a töltések között vezessük be a vízfolyásba (23. ábra). A külvíz- és 

övcsatorna kialakításával mentesíthetjük a főcsatornát a megengedettnél nagyobb terheléstől. 

Ez esetben a külvízcsatornát keresztező főcsatornát bújtatóval vezetjük át a külvízcsatorna alatt. Az öv- és 

külvízcsatornák töltésmagassága haladja meg a befogadó legnagyobb vízállását. 

A csatornák általában burkolatlanul, földmederrel készülnek. Folyós homok vagy szikes talaj esetében a 

csatornákat burkoljuk, nehogy a fenék összefolyjék. A csatornaburkolat építését minden esetben gazdaságossági 

vizsgálatokkal kell igazolni. 

 

23. ábra. Külvíz átvezetése magastöltésű csatornával 

A vízelvezetés során különböző okokból szükség lehet ideiglenes tározási lehetőségekre. Az ideiglenes tározók 

felülete állandó mezőgazdasági művelés alatt áll. A tározók feltöltését, felületük elöntését a csatornákba 

beépített tiltók és zsilipek segítik elő. 
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2. 6.2. Műtárgyak 

A felszíni vízelvezető rendszerek jelentősebb műtárgyai: 

• az esést összpontosító művek (fenéklépcsők és surrantók), 

• a csöves építmények (csőátereszek, beeresztők, bujtatók, csőzsilipek, stb.), 

• a hidak, 

• a kisebb duzzasztó és záróművek (tiltók, zsilipek), 

• a szivattyútelepek. 

Az esést összpontosító műtárgyakat, a fenéklépcsőket és a surrantókat a nagy esésű csatornákba építjük be 

(24. és 25. ábra) 

A fenéklépcsők a vízfolyás tengelyére merőlegesen elhelyezett létesítmények, amelyek a kívánt határ alá 

szorítják a vízszintesést azzal, hogy a nagy magasságvesztést a műtárgy helyére koncentrálják. Ezzel 

megakadályozzák, hogy a különben nagy sebességgel folyó víz a mederszakaszban kimosási kárt okozzon. 

Szerkezetileg bukóból, oldalfalakból, a gát feletti és alatti mederszakaszból állnak. A fenéklépcső kőből, 

betonból készül. 

A fenéklépcső magassága 0,6-1,5 m lehet, ennél nagyobb szintkülönbség esetén lépcsősort képeznek, így 

egymás fölött azonos magasságú lépcsők épülnek. A fenéklépcső keresztszelvénye a bukóélnél, lehet négyszög 

vagy trapéz. 

 

24. ábra. Beton fenéklépcső 

Hidraulikai szempontból azt kell megállapítani, hogy az érkező vízhozam átbukása milyen szelvényméretekkel 

és küszöb feletti átbukási magassággal válik lehetővé. Szilárdságtani szempontból a víznyomás ellen az átbukó 

víz energiájának megfékezésére kell méretezni a műtárgyat. Gondoskodni kell arról, hogy a víz a műtárgy alatt 

és oldalán kimosásokat ne okozzon. A bukó elzáró szerkezettel is egybeépülhet. 

Ugyancsak ezt a célt szolgálja a surrantó, ami 8-25% eséssel kiképzett, burkolt csatornaszakasz. Szelvénye 

lehet négyszög vagy trapéz. 

 

A csöves építményekre és a hidakra általában az utak, vasutak, csatornák és töltések keresztezésénél van 

szükség. A keresztezést lehetőleg a csatorna tengelyére merőlegesen kell kiépíteni. 

A csőátereszeket (26. ábra) kisebb vízhozamú (max. 1,5 m3/s) csatornákban alkalmazzuk, ha a keresztezésnél a 

csövet takaró talajréteg a 80 cm-t meghaladja. 

A csőáteresz fenékszintje megegyezik a csatorna fenékszintjével. A be- és kiömlőnyílás kialakítható csőfejjel 

vagy homlokfallal. Az áteresztő lehet kör vagy négyszög szelvényű, elzáró szerkezettel is egybeépíthető. 



 A felszíni vízrendezés művei  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

26. ábra. Csőáteresz metszete és felülnézete 

A beeresztőket az ármentesítő töltésekkel védett területeken a töltésezett csatorna töltései mögött összegyűlő 

kisebb mennyiségű felszíni víznek a csatornába való bevezetésére létesítjük. Ezeket a legalább 0,80 m átmérőjű 

csöveket csappantyúkkal kell ellátni. 

A bújtatókat (27. ábra) akkor alkalmazzuk, ha a csatorna vízszíne és a keresztezett útvonal vagy csatorna 

legmélyebb pontja között nincs meg a szükséges szerkezeti magasság, a legkevesebb 80 cm-es fedés. 

 

27. ábra. Bújtató metszete 

A műtárgy nyomás alatti vezetékként működik. Nagyobb szelvény esetén a beömlő és kiömlő szakaszt lejtősen 

alakítják ki, kisebb szelvény esetén mindkét végén függőleges aknával csatlakozik a csatornához. 

A műtárgy keresztszelvénye lehet kör vagy négyszög, egy vagy több vezetékből kialakított. 

Az ármentesítő töltésekbe a felszíni víz gravitációs átvezetésére csőzsilipeket (28. ábra) építünk. A csőzsilip 

helyének kitűzésénél a fő szempont az, hogy jó talajon épüljön, tehát ne a holtág torkolati szakaszának 

rendszerint elmocsarasodott fenekén. A csőzsilipbe feltétlenül legalább két elzáró szerkezetnek kell kerülnie. 

Az egyik elzáró szerkezet mindig a folyó felőli oldalon helyezkedik el, amíg a másik a töltés közepére, vagy a 

mentett oldalra kerül. 

Mély bevágások, vagy széles csatornák esetében hidakon vezetjük át a csatorna felett az utat, vagy a vasutat. 

A vízszín szabályozását tiltókkal és zsilipekkel oldjuk meg. 

 

28. ábra. Csőzsilip metszete 
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Ezeken a műtárgyakon elzáró szerkezet van, feladatuk az átfolyó vízhozam szabályozása vagy elzárása. 

A tiltó a csatornába helyezett kisebb méretű műtárgy, amelynek zárótáblája a vezetőhoronyban kézi erővel 

mozgatható. Általában függőleges betonfalban szögvas keretben csavarorsóval emelhető fémtiltó. A fal a 

kimosás megakadályozása végett a csatorna rézsűjébe és fenekébe van bekötve. 

Nagyobb csatornákba zsilipeket építenek, melyek ugyancsak horonyban mozgó elzáró szerkezetek, azonban a 

nagy méretek miatt áttételes felhúzó szerkezetük van. 

A zsiliptábla fapallókból vagy fémlemezekből készül (29. ábra). 

 

29. ábra. Zsilip (hosszmetszet, felülnézet, szembenézet) 

Könnyebb kezelhetőség céljából a zsiliptábla lehet redőnyös is, ekkor az egyes vízszintes gerendákat hézagtartó 

csavarok fogják össze. Felhúzáskor redőnyösen szétnyílnak, és a víz a teljes felhúzás előtt már át tud folyni a 

nyílásokon. 

A tiltók és a zsilipek elhelyezésének megtervezésekor elsősorban a csatornahálózat és a tározórendszer 

együttműködésének jó megoldására kell törekednünk. Ennek megfelelően a műtárgyak fenékmagasságát, 

oldalfalait, záróelemeit úgy kell kialakítani, hogy a megadott legnagyobb üzemi vízszínig a víz visszatartható 

legyen. Mind a tiltóknál, mind a zsilipeknél biztosítani kell, hogy a duzzasztási vízszín csak a legközelebbi 

műtárgyig terjedhessék. 

Tiltóknál a duzzasztás ne legyen több 5 cm-nél, az átfolyó víz sebessége ne haladja meg az 1,0 m/s értéket, 

csőtiltó esetében a cső átmérője ne legyen 0,60 m-nél kisebb. Zsilipeknél ugyanezek az előírások 10 cm, 1,50 

m/s és 0,80 m értékek veendők figyelembe. 

Szivattyúteleppel kell ellátni minden csatorna hálózatot, amely nem tudja a vizeket a megszabott idő alatt 

gravitációs úton a befogadóba vezetni, akár azért, mert a befogadó vízszintje túlságosan magas, akár azért mert a 

vízelvezető csatornák esése kicsiny. 

A vizet a befogadóba emelő szivattyútelep természetes helye a főcsatorna és a befogadó árvízvédelmi töltésnek 

keresztezésében van (30. ábra). A telepet általában közvetlenül a töltés mellé, esetleg magában a töltésben 

helyezzük el. A szivattyútelepek helyét úgy kell megválasztani, hogy az üzemanyag szállítása csapadékos 

időben is biztosítva legyen. 
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30. ábra. Belvíz szivattyútelep 

A telepekhez lehetőleg burkolt út vezessen. Fontos feleadat még a telepek árvédelmi biztonsága, ami elsősorban 

az alapozás helyes megtervezésének és megvalósításának függvénye. 

A szivattyútelep teljesítményét a vízgyűjtő területre meghatározott fajlagos vízhozam szerint kell megállapítani, 

és a csatornahálózat teljesítő képességével legyen azonos. 

A mezőgazdasági termelők arra törekszenek, hogy a területeken keletkező felszíni vizeket idejében bevezessék a 

szállítóhálózatba, melynek mindenkori üzemképességéről gondoskodni kell. Ez feltétele ugyanis annak, hogy az 

üzemközi és főművi hálózat feladatát teljesíthesse. 

Elsőrendű feladat a táblák víztelenítése, melyet adott esetben ideiglenes árkok készítésével lehet elérni, illetve 

meggyorsítani. Az árkoknak a csatornákba torkolásánál sok esetben célszerű hordozható szivattyúállást 

létesíteni és hordozható szivattyúról gondoskodni. Igen lényeges az üzem területén lévő árkok és csatornák 

iszaptól és gaztól való tisztántartása, az esetleg felnövő cserjék, fák kiirtása. Ugyancsak tisztán kell tartani a 

különböző műtárgyakat, ezek beiszapolódása áteresztőképességüket csökkenti, eltömődésük nagy területek 

elöntését okozhatja. 

A nyílt felszínű csatornahálózat megfelelő karbantartása átlagosan évi kétszeri gaztalanítást és 4-5 évenkénti 

iszaptalanítást jelent. 

3. Összefoglalás 

A mezőgazdasági táblákat övező utak árkai részt vesznek a felesleges víz elvezetésében, amelyek 

gyűjtőárkokba, csatornákba, végül a befogadóba kerülnek. Az elvezetendő víz szakaszos ütemezését különféle 

elzáró és átvezető szerkezetek un. Műtárgyak üzemeltetésével oldhatjuk meg. 

Videó: 

Felszíni vízrendezés 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen csatornatípusokat ismer? 

2. Ismertesse a vízelvezető hálózat főbb műtárgyait! 

3. Hol alkalmazunk belvíz-szivattyútelepet? 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3907,Felszini_vizrendezes
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7. fejezet - Felszín alatti vízrendezés 

Bevezető 

A domborzati adottságok alapján kijelölhető a felszín alatti elvezető csőhálózat, amely a mélyfekvésű területek 

telített talajszelvényének víztelenítését szolgálja. Az elvezetendő vízmennyiség ismeretében a talaj 

tulajdonságához igazított csőhálózat méretezéséhez számítási eljárások és grafikonos megoldások állnak 

rendelkezésre. 

1. 7.1. A felszín alatti vízrendezés célja 

A felszíni vízrendezés célja a mezőgazdasági táblákon összegyülekezett vizeknek –csatornán keresztüli- 

elvezetése ideiglenes víztározóba vagy befogadóba. A felszín alatti vízrendezés 

hasonlóan történik a felszínihez, de itt a csatornák szerepét a csővezetékek veszik át. 

A felszín alatti vízrendezés célja: 

• a talajvízszín optimális mélységben való tartása, 

• a talaj káros túlnedvesedésének megszüntetése a tűrési időn belül, 

• a tavaszi talaj-előkészítési munkák idejére a gépek mozgása szempontjából optimális talajnedvesség állapot 

biztosítása, 

• a betakarítás idején optimális talajnedvesség állapot megteremtése, 

• a tábla talajának nedvesség-szabályozása. 

Ezeket a célokat a talaj felszíne alatti műszaki létesítményekkel (talajcsövezés) és agrotechnikai 

beavatkozásokkal (vakond-drénezés, mélylazítás) érhetjük el. 

2. 7.2. A talajcsőhálózat elemei, elrendezési módjai 

A talajcsőhálózat a túltelített talaj víztartalmának eltávolítását lehetővé tevő, a talaj felszíne alá helyezett 

mesterséges hálózat, amely nem bontja meg a felszín egységét, és mélyebben fekszik a növénytermesztés 

szempontjából kritikus gyökérzóna mélységénél. 

A hálózat legkisebb elemei a talajcsövek, amelyeket a gyártás során, olyan nyílásokkal látnak el, amelyeken 

keresztül a fölösleges vizet összegyűjtik a talajból. 

A víztelenítéshez a talajcsöveket két irányban helyezhetjük el. Ezek alapján megkülönböztetünk: 

• a függőleges (vertikális) és 

• a vízszintes (horizontális) talajcsövezést. 

A két alapvető megoldás mellett alkalmazhatunk más típusú talajcsövezési módszereket, ezeket különleges 

talajcsövezésnek nevezzük. 

A függőleges talajcsövezéskor a talajvízszin szabályozása céljából az elemeket függőleges furatokban helyezzük 

el. Az összegyűlt vizet vagy gravitációsan vezetjük a vízzáró réteg alatt elhelyezkedő jó vízbefogadó 

tulajdonságú talajrétegbe, vagy szivattyúval juttatjuk el egy felszíni befogadóba. E szerint a függőleges 

talajcsövezés megoldásai a következők: 

• függőleges /lefelé irányuló/ víznyelő talajcső és 

• szivattyúzott függőleges/felfelé irányuló/ talajcső (kút). 
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A függőleges víznyelő alkalmazására olyan helyeken kerülhet sor, ahol az első vízzáró réteg alatt, a felszínhez 

viszonylag közel fekvő homok- vagy kavicsos homokréteg található. A vízzáró réteg áttörésével a felső 

talajréteg összeköttetésbe kerül a vízzáró réteg alatt elhelyezkedő jó vízelvezető réteggel, ahova a furatban 

összegyűlt talajvíz gravitációs úton jut el (első változatait a nyelőkutak mintájára gondolták ki). 

A víznyelő talajcsövek jó működésének feltétele, hogy a vízzáró réteg alatti vízelvezető réteg ne csak elnyelje a 

felső rétegből odakerült vizet, hanem a talajvíz áramlása következtében azt folyamatosan el is vezesse. 

A furatba perforált talajcsövet helyezünk el, így a talajvíz a perforáción keresztül kerül a furatba. 

A nyelők távolságát úgy kell megválasztani, hogy az optimális talajvízmélység eléréséhez a talajvízszint-

csökkenés lehetővé váljék. A távolság a talaj vízelvezető képességétől, a nyelő átmérőjétől, továbbá az alsó 

réteg víznyelő képességétől függ. Értéke 5-80 m között változhat, így a nyelők hektáronkénti száma 2-400 

közötti lehet. 

Szerkezeti kialakításuk a vízzáró, illetve az alatta fekvő vízvezető réteg mélységétől függ. Peremük legfeljebb 

0,5 m-re közelíti meg a talajfelszínt, mert egyébként akadályozza a talajművelést. (Magyarországon kevésbé 

terjedt el, mivel az un. Céldrénezés nagyobb hatékonysággal oldja meg a táblán belüli területek vízháztartásának 

optimalizálását). 

A szivattyúzott függőleges talajcsövek alkalmazásakor a furatba helyezett, perforált csőben összegyűlt vizet 

szivattyúzással távolítjuk el úgy, hogy a kútban a vízszintet a környező talajvízszintnél alacsonyabban tartjuk. A 

talajból a fölösleges víz a kialakult depresszió hatására szivárog a kútba, és a szivattyúzás hatására érhető el a 

kívánt mértékű talajvízszin-süllyesztés. A kiszivattyúzott vizet felszíni befogadóba juttatjuk. 

Alkalmazására vastag, jó vízvezető réteggel rendelkező talajokon –ahol a vízzáró réteg mélyen helyezkedik el- 

kerülhet sor. Ilyen adottságok esetén talajvízszin-süllyesztés vízszintes talajcsőhálózattal csak mélyen 

elhelyezett talajcsövekkel oldható meg. 

A kút mélysége a vízvezető réteg vastagságától, a talajvíz optimális mélységétől és a talaj jellemzőitől függ. 

Teljes kútról beszélünk, ha a perforált cső eléri a vízzáró réteget. Ha a kút nem éri el a vízzáró réteget, akkor 

nem teljes kútról beszélünk. A kutakat a területen úgy helyezzük el, hogy azok egymástól a hatótávolságnak 

megfelelő távolságban legyenek. 

A függőleges talajcsövezés mezőgazdasági alkalmazásának hazánkban korlátozott lehetőségei vannak, ezért 

széles körű elterjedésével nem számolhatunk. Az utóbbi időben más (pl. víztermelési) céllal összekapcsolva 

azonban egyre gyakrabban létesítik. Fő alkalmazási területe a mélyépítési alapozások során a legelterjedtebb, 

ahol a sűrűn egymás mellé helyezett szívókon keresztül a víztelepítés megoldható. 

A vízszintes (horizontális) talajcsövezés lényege, hogy a hálózat elemeit a szükséges mélységben, (M) 

meghatározott eséssel, (I) és távolságban (L) helyezzük el a talajba, a vízzáró rétegtől adott függőleges 

távolságban (D). Az így elhelyezett talajcsövek a talajvízre leszívó hatást gyakorolnak, aminek eredményeként a 

talajvíz eredetileg sík felszíne olyan leszívási (depressziós) felületté alakul, amely a talajvíz felszínéhez 

aszimptotikusan csatlakozik (31. ábra). 

 

31. ábra. A leszívási görbe vízszintes talajcsövezésnél. M - talajcső mélysége, L - a talajcsőtávolság, D - a 

vízzáró réteg mélysége a talajcsősík alatt, h - leszívási görbe magassága a talajcső síkja fölött 

A leszívási görbe alakja és esése a nyugalmi vízszint helyzetétől, a talajtól és a hálózat geometriai jellemzőitől 

(távolság, mélység) függ. 
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Kötött talajokon a talajvíz-háztartás szabályozására ugyancsak a vízszintes talajcsövezést alkalmazzuk. 

A horizontális talajcsőhálózat elemei a szívók, a gyűjtők és a főgyűjtők. 

A szívók feladata a talajvíz vagy a talaj vízháztartásának közvetlen szabályozása, illetve a vízfölösleg magasabb 

rendű vízgyűjtő elemekbe való szállítása. 

Vonalvezetésük egyenes, az egyes szívók egymással párhuzamosak vagy közel párhuzamosak. Nyomvonaluk 

megtörése csak kivételes esetben engedhető meg, azzal a feltétellel, hogy fektetésüket különös gondossággal 

végzik. 

A szívók vonalvezetésének két alapvető módját különböztetjük meg, a keresztirányú és a hosszirányú 

elrendezést. 

A keresztirányú elrendezésnél (32.a ábra) a szívók iránya a terep természetes esésére merőleges vagy azzal 

hegyes szöget (30-60°) zár be. Alkalmazására nagyobb terepesés (1-10%) esetén kerül sor. 

 

32. ábra. A szívók elrendezési módjai. a) keresztirányú, b) hosszirányú, c) villám 

A hosszirányú elrendezésnél (32.b ábra) a szívók iránya megegyezik a terep esésirányával. Ezt az elrendezést a 

már említett okok miatt kis esésű (<1%), síkvidéki területeken alkalmazzuk. 

A keresztirányú elrendezés vízelvezető hatása azért kedvezőbb, mert a szívók közvetlenül fogják fel a 

legnagyobb terepesés irányában mozgó talajvizet. 

A leírtak ellenére síkvidéki területeken a kisebb terepesések miatt a hosszirányú elrendezés alkalmazása 

indokolt. 

A villámdrénezés (32.c ábra) a keresztirányú elrendezés különleges esete, amelyre dombvidéki területeken 

(I>10%) kerül sor. Ennél az elrendezésnél a szívók a szintvonalakkal hegyes szöget zárnak be és irányuk 

változó. 

A gyűjtők célja a szívók számára felszín alatti befogadó hálózat létesítése, illetve az összegyűjtött talajvíz 

folyamatos bevezetése a főgyűjtőbe, vagy a nyílt befogadóba. 

A szívók a gyűjtőbe egy, illetve két oldalról csatlakozhatnak. Az egy gyűjtőbe csatlakozó szívók összességét 

talajcsőfürtnek nevezzük. A talajcsőfürtök a terület domborzati viszonyaitól, valamint a gyűjtők elrendezésétől 

függően különböző nagyságúak lehetnek. Területük felső határát a csőátmérő határozza meg. 

A gyűjtő nyomvonalát elsősorban a talajcsőfürt legmélyebb vonulatai szerint alakítják, azonban figyelembe kell 

venni a nyílt befogadó (esetleg főgyűjtő) helyzetét, a szívók magassági, illetve helyszínrajzi elrendezését is. 

Előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló csőátmérő nem teszi lehetővé a kétoldali csatlakozást. Ilyen esetben 

kettős gyűjtőt célszerű tervezni. A két gyűjtővezetéket azonban nem szabad ugyanabba az árokba fektetni, 

hanem ehelyett két - egymástól szívótávolságra tervezett - gyűjtővezetéket kell kialakítani (33.a ábra). 

A csatornákkal párhuzamosan tervezett gyűjtőket a csatornatengelytől ugyancsak a szívótávolságnak megfelelő 

távolságban kell vezetni (33.b ábra). 
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33. ábra. A gyűjtők vonalvezetése. a) különválasztott gyűjtő b) gyűjtő vonalvezetése nyílt csatornával 

párhuzamosan 

A főgyűjtők több talajcsőfürt vizét gyűjtik össze és szállítják a nyílt befogadóba. Több gyűjtő csatlakozási 

pontjában gyűjtőakna elhelyezése szükséges. 

A részleges talajcsövezéskor a tábla homogenitását megbontó mélyebb, vizes foltokban alakítjuk ki a 

talajcsőhálózatot. A 34. ábrán a részleges talajcsövezés elvi megoldását mutatjuk be. 

 

34. ábra. A részleges talajcsövezés (céldrénerezés) változatainak sémája 

A foltok víztelenítése a tábla hasznosítása szempontjából igen fontos, ugyanis ennek elmulasztása akadályozza a 

tábla teljes felületének egyidejű művelhetőségét, növeli a vetetlen területek nagyságát, és a vízborítás 

következtében tovább romlik a talaj fizikai és kémiai állapota, illetve a talajélet. 

3. 7.3. A talajcsövezés anyagai és műtárgyai 

A talajcsövezés egyik jellemzője, hogy jelentős a késztermék és nyersanyagigénye. Ezeket az anyagokat a 

talajcsőhálózat kialakításához, a talajcsövek szűrőzéséhez, valamint a műtárgyak építéséhez használjuk. 
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A felhasználásnak megfelelően a talajcsövezés anyagait 

• csőanyagok, 

• szűrőanyagok és 

• műtárgyak felosztásban tárgyaljuk. 

A talajcsövek céljára a XIX. század közepéig többféle anyagot használtak. Így készítettek fa-, deszka-, kő- és 

rőzsedrént (35. ábra), amelyekkel régebben talajcsövezett területeken helyenként még ma is találkozhatunk. 

 

35. ábra. Fa-, deszka-, kő- és rőzsedrén. a) rőzse, b) deszka, c) fa, d) kődrén 

Az égetett agyagcsövek használata az 1851-es Londoni Világkiállítást követően gyorsan elterjedt, és több mint 

száz évig csaknem kizárólagos volt. 

Az újabb fordulatot a műanyagok e területen való széles körű felhasználása jelentette. Az 1950-es évek végén 

Hollandiában kezdték használni a polietilén, illetve a polivinil-klorid alapanyagú csöveket, kezdetben sima falú 

hosszirányban hasítékolt kivitelben. (36. ábra) 

 

36. ábra. Sima falú PVC talajcső 

A velük szerzett kedvezőtlen tapasztalatok kényszerítő hatására alakították ki a ma már széles körben elterjedt 

flexibilis PVC csöveket (37. ábra), amelyek forradalmasították a talajcsövezés technológiáját, és a sima falú 

csövet csaknem teljesen kiszorították. 

 

37. ábra. Körkörös bordázatú flexibilis PVC cső 



 Felszín alatti vízrendezés  

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Összefoglalás 

A mezőgazdasági táblákra kerülő víz jelentős része a talajba juthat, ahol kiszorítva a levegőt megakadályozzák a 

gyökérzet fejlődését. Az optimális víz:levegő arány visszaállítása a felszín alá helyezett csővezetéken keresztül, 

elvezetéssel történhet. A szívócsövek gyűjtőbe majd főgyűjtőbe kerülve (gravitációsan vagy szivattyúzással) 

jutnak a befogadó vízfolyásba. 

Videó: 

Drénezés 1. 

Drénezés 2. 

Drénezés 3. 

Drénezés 4. 

Drénezés 5. 

Önellenőrző kérdések 

1. Miként lehet elvezetni a talaj felesleges víztartalmát? 

2. Pajzolja le a szívók elrendezési módját! 

3. Mikor alkalmazunk részleges talajcsövezést (céldrénezést)? 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3908,Drenezes_1.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3909,Drenezes_2.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3910,Drenezes_3.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3911,Drenezes_4.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3912,Drenezes_5.
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8. fejezet - Hegy- és dombvidéki 
vízrendezés 

Bevezető 

A dombvidéki területre hulló csapadék felszíni mozgásának és összegyülekezésének megismerése révén a 

felszínen mozgó víz elsodró erejének nagysága érzékelhető. A különböző hasznosítási területek 

talajveszteségének meghatározása segítséget nyújt a védekezés módjának kijelölésére. 

1. 8.1. Az erózió fogalma, kiváltó és befolyásoló 
tényezők 

A domb- és hegyvidéki területek talajvédelmi feladatai a domborzati viszonyok eltérő jellege miatt lényegesen 

eltérnek a síkvidéki beavatkozásoktól. 

A domb- és hegyvidéki területeken - a nagy esés következtében - a lejtőn mozgó víz olyan energiával 

rendelkezik, hogy képes a talajrészek elmozdítására, illetve továbbszállítására. A folyamat következtében a talaj 

termőrétege lepusztul, így ezeken a területeken a mezőgazdasági termelés lehetetlenné válik. Ezért igen 

lényeges a talajpusztulás elleni védelem. A védekezéshez ismernünk kell a kiváltó tényezőket, a talajpusztulás 

formáit. 

Eróziónak nevezzük a lejtőn mozgó víz által okozott talajpusztulást, melynek eredményeként csökken a 

termőréteg vastagsága, ill. a tápanyagok mennyisége, továbbá leromlanak a talaj vízgazdálkodási tulajdonságai 

és mindezek eredményeként csökken a termés. 

A víz erodáló tevékenysége során elszállított talajt a kis esésű völgyfenéki területeken lerakja, az ott lévő 

talajokat iszapréteggel borítja. Ezt nevezzük eróziós ráhordásnak vagy szedimentációnak. 

A geológiai erózió (denudáció) a geológiai tevékenység eredményeként kialakult üledékes kőzetek mállását 

követő folyamat, amelynek eredményeként a folyóvölgyek egyik formája az eróziós völgy alakult ki. Ez az 

eróziós folyamat a természetes növénytakaró kialakulásával egyensúlyi állapotba került. Az emberi tevékenység 

ezt a természetes növénytakarót megszüntette, az egyensúly megbomlott, és kialakult az erózió egy sajátos 

formája a gyorsított erózió (akceleráció). 

Az eróziós folyamatokat kiváltó, illetve befolyásoló tényezőket két csoportba oszthatjuk: 

• természeti tényezők, 

• társadalmi tényezők. 

A természeti tényezők lehetnek: 

• eróziót kiváltó tényezők (csapadék, lejtő), 

• az erózió kialakulását befolyásoló tényezők (talaj, növényzet). 

A csapadék szerepe az eróziós folyamatok kialakulásában elsődleges. A csapadékjellemzők közül a 

cseppnagyság, a hevesség /intenzítás/, az eső, ill. az olvadó hó mennyisége, az olvadás intenzitása játszik 

szerepet. A cseppnagyság a mechanikai ütőhatás révén szétveri a talajmorzsákat, és a lejtőn mozgó víz az apró 

talajrészeket továbbszállítja. A cseppnagyság az intenzitás növekedésével egyre nagyobbá válik. 

Az intenzitás azonban nemcsak a cseppnagyság növekedését eredményezi, hanem a talaj hirtelen telítődésével 

és így a lefolyás növekedésével is kiváltja az eróziós folyamatokat. 

A hóolvadás különösen akkor veszélyes, ha a tél folyamán vastag hótakaró alakult ki és a talaj mélyen átfagyott. 

Ilyen esetben a gyors fölmelegedés hatására a hó hirtelen olvadni kezd és az így lefolyó víz jelentős 

talajpusztulást eredményez. 
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A talajpusztulás mértékét a lejtő alakja, a meredeksége, hossza és kitettsége befolyásolja. 

A lejtő alakja szerint egyenes vonalú, domború, homorú és összetett lejtőket különböztetünk meg (38. ábra). 

 

38. ábra. Lejtő alakok 

A lejtő meredekségét a talajvédelem gyakorlatában százalékban adjuk meg. A lejtőket meredekségük szerint 

lejtőkategóriákba soroljuk. A lejtőkategóriák meghatározásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe 

vennünk: 

• a kategórián belül a talajpusztulás mértéke azonos jellegű legyen; 

• a kategóriahatárok feleljenek meg a védekezés technikai, főleg a gépesítési lehetőségek határainak; 

Ezek figyelembevételével a következő lejtőkategóriákat különböztetjük meg: 

1. Sík vagy enyhén hullámos a terület, ha az esés kisebb, mint 5%; 

2. Enyhén lejtős, ha az esése 5-12% közötti; 

3. Közepes lejtésű, ha az esés 12-17%; 

4. Erősen lejtős, ha az esés 17-25%; 

5. Meredek a lejtő, ha az esés nagyobb, mint 25%. 

A talajpusztulás mértékét a lejtő hossza is befolyásolja, mivel a hossz növekedésével nő a víz tömege és 

sebessége és így erodáló képessége is. 

Az erózió változását mutatjuk be a meredekség és hosszúság függvényében a 39. ábrán. 

 

39. ábra. A lepusztult talaj mennyiségének összefüggése a lejtő hosszával és meredekségével 
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A kitettség alatt azt értjük, hogy a lejtő milyen égtáj felé néz. Az eltérő csapadék és sugárzási viszonyok miatt a 

különböző kitettségű lejtőkön a talajpusztulás mértéke eltérő. A déli kitettség mellett általában nagyobb az 

erózió veszélye, mint az északi lejtőkön. 

A talajpusztulást befolyásoló tényezők közé soroljuk a talaj jellemzőit és a növényzetet. 

A talaj jellemzői közül a típus, a nedvességállapot a legmeghatározóbb. A talaj típusa az erodálhatóságot és az 

erózió dinamikáját határozza meg. A különböző talajtípusok pusztulásának ütemét szemlélteti a 40. ábra. 

 

40. ábra. A különböző talajtípusok pusztulásának üteme és az eróziós fokozatok közötti kapcsolat. 1 - 

csernozjom löszön, 2 - barnaföld löszön, 3 - agyagbemosódásos barna erdőtalaj löszön, 4 - pangóvizes barna 

erdőtalaj agyagon, 5 - rendzina 

A talaj nedvességtartalma is jelentősen befolyásolja az erózió kialakulását. Száraz talaj esetén az ún. 

morzsarobbanás következik be, míg nedves talajon a cseppek mechanikai ütőhatása, illetve a talajtelítettség 

miatti nagyobb lefolyás játszik szerepet. 

A vízgazdálkodási jellemzők közül a víznyelő, illetve vízáteresztő képesség, valamint a víztározó-képesség 

jelentős. 

A növényzet jelentős mértékben képes mérsékelni a talajpusztulást, de ugyanakkor elő is segítheti. 

Közismert az erdők vízvisszatartó szerepe, de ugyanakkor jelentősen mérsékli az esőcseppek ütőhatását és a 

lefolyó víz sebességét is. A termesztett növények talajvédő hatása eltérő. Általában azok a növények jó 

talajvédők, amelyek az év jelentős részében fedik a talajt, és ugyanakkor sűrű vetésűek. A termesztett növények 

talajvédő hatását mutatja be az 5. táblázat. 

5. táblázat. Az egyes növények talajvédő hatása 

 

A társadalmi tényezők közül az alábbi tevékenységek fokozzák az eróziós folyamatok kialakulását: 

• az erdőirtás, 

• a helytelen legeltetés és 
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• a helytelen agrotechnika, illetve talajhasználat. 

Az erdőirtás a legradikálisabb beavatkozás a természet vízháztartásába. Hatására a lefolyás megnő és kialakul 

az erózió. A fokozott lefolyással mindig számolni kell, míg természetes folyamat eredményeként ki nem alakul 

ismét a vegetáció, vagy pótlása meg nem történik. 

A legeltetés hatása kettős: 

• az állatok mozgásukkal tömörítik a talajt (nő a lefolyás), 

• a növényzet lerágása (nő a lefolyó víz sebessége). 

A szarvasmarha-legeltetés nem jelent túlzott veszélyt, mivel nem tömöríti a talajt, és viszonylag magas tarlót 

hagy. A juh-legeltetés már veszélyesebb, ugyanis apróbb lábaik a sűrű lépésekkel jelentős tömörítő hatást 

fejtenek ki, és a növényzetet tövig legelik. 

A helytelen agrotechnikával és talajhasználattal kapcsolatban a helytelen vetésszerkezet és a helytelen 

talajművelés említhető meg. A kapásnövények termesztése, a meredek lejtőkön a szántóföldi termesztés növeli a 

lefolyást, és ezzel az erózió veszélyét. 

A talajművelés kedvezőtlen hatásai közül a lejtő irányú művelést emeljük ki, de fokozza a talajpusztulást a 

rétegvonal mentén végzett sekély művelés is. 

Az erózió megjelenési formái 

Az erózió különböző tényezők hatására eltérő formákban jelenhet meg, amelyeket erózió-formáknak 

nevezünk. 

A felületi erózió jellemzője, hogy a talajpusztulás egy időben nagyobb területre terjed ki. Hatására a felszínen 

egyenletes talajlehordás, vagy a szántott réteget meg nem haladó mélységű vízerecskék képződnek. A felületi 

erózió formái: a rejtett erózió, a csepperózió, a lepelerózió és a talpas erózió. 

• A rejtett erózió akkor alakul ki, ha a vízkapacitásig telített talajra csapadék hull, melynek hatására a talaj 

felszíne elfolyósodik, pépszerű állapotban elmozdul, és a lejtő irányában csúszik. 

• A csepperózió az esőcseppek közvetlen hatására alakul ki. A hatás a talaj nedvességtartalmától függően 

eltérő módon érvényesül. Ha az esőcseppek száraz talajra érkeznek, a talajmorzsa olyan hirtelen szívja 

magába a vizet, hogy a pórusokban lévő levegő összeszorul, és a morzsa szétrobban. Ezt a jelenséget 

nevezzük morzsarobbanásnak. A nedves talaj esetében az esőcseppek mechanikai ütőhatására a morzsa 

szétfröccsen. 

• A lepelerózió során a talaj felszínén lepelszerűen mozgó víz a felázott talaj részecskéit magával sodorja. A 

vízlepel sokszor nem egyenletes, a talaj mikro-mélyedéseiben kis vízerecskék formájában mozog. Az 

erecskékben nagyobb a víz sebessége, így ezeken a helyeken nagyobb az elmozdított talaj mennyisége is. 

• A talpas erózió akkor alakul ki, ha frissen szántott talajrétegre nagy mennyiségű csapadék hull, amely a 

fellazított réteget a szántás mélységéig (eketalp) beáztatja, majd lesodorja. 

A mélységi erózió akkor alakul ki, ha kis vízerek egymással egyesülnek, és a víz a lejtő kisebb hajlataiban 

koncentráltan mozog, és a talaj vastagabb rétegét sodorja magával. 

• A mélységi erózió kezdeti formája a barázdás erózió, melynek mélysége meghaladja a szántott réteg 

mélységét. Gyakran alakul ki olyan helyen, ahol a keréknyomok elősegítik a víz koncentrált mozgását. 

• Az árkos erózió mélysége elérheti a 0,5-3,0 m-t, szélessége a 0,5-0,8 m között változhat. 

• A vízmosás méreteiben lényegesen meghaladja az előzőeket. Mélysége 3-30 m, szélessége 8-50 m is lehet. 

Az erózió okozta károk, évi átlagos talajveszteség 

Az erózió következtében keletkező károk közül a legszembetűnőbb a termőtalaj elmozdulása. A lehordott talaj 

mennyisége szélsőséges esetben egyetlen zápor hatására is több száz tonnát tehet ki hektáronként. Egy mm 

talajréteg lehordása hektáronként átlagosan 14 tonna talajnak felel meg. 
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Hazai viszonyok mellett: 

• az erősen erodált területeken 8 mm, 

• a közepesen erodált területeken 5 mm, 

• a gyengén erodált területeken 3 mm az évente lepusztuló talajréteg vastagsága. Jelentős a lepusztuló talajjal 

elszállított tápanyag mennyisége is. 

Egy mm lehordott talajjal: 

• 250 kg humusz, 

• 90 kg pétisónak megfelelő nitrogén, 

• 165 kg szuperfoszfátnak megfelelő foszfor, 

• 130 kg kálisónak megfelelő kálium vész kárba hektáronként. 

Jelentős kárt okoz a lefolyó csapadék mennyisége is. A 12%-nál meredekebb meliorálatlan lejtőkről a csapadék 

40-60%-a távozik hasznosítatlanul. 

A felsorolt károk eredőjeként csökken a talajpusztulásnak kitett területeken a termés mennyisége. Az erre 

vonatkozó adatok szerint a terméscsökkenés mértéke közepesen erodált talajokon eléri a 20-30, erősen erodált 

területeken pedig a 40-60%-ot. 

A talajpusztulás azonban nemcsak a domboldalakon, hanem a völgyekben is jelentős károkat okoz a 

feliszapolódás révén. A völgyfenéki területek nyers talajjal való feltöltődése, a vízfolyások feliszapolódása a 

völgyfenék elvizenyősödését eredményezi, és ennek következtében az értékes völgyfenéki területekről kiszorul 

a szántóföldi növénytermesztés, és savanyú füves, rossz minőségű területek alakulnak ki. Jelentős károk 

keletkeznek a közlekedésben is, az utak, vasutak megrongálódásával. 

A talajvédelem tervezése, a művelési ágak megválasztása, stb. szempontjából igen fontos az adott területről 

lepusztuló talajmennyiség ismerete. A talajveszteség számítására több összefüggést dolgoztak ki. Hazánkban a 

Wischmeier-Smith talajveszteségi becslési egyenlet terjedt el. 

Az egyenlet általános alakja a következő: 

 

ahol: A az évi átlagos talajveszteség (t/ha · év), R az esőtényező, K a talaj erodálhatósági tényezője, S a 

lejtőhatás tényezője, L a lejtő hosszát kifejező tényező, C a növénytermesztés és gazdálkodás tényezője, P az 

alkalmazott talajvédelmi művelési mód tényezője. 

Az egyes tényezők meghatározásához a szakirodalom segédleteket, táblázatokat közöl. Ha az egyenletből 

elhagyjuk a növénytermesztés tényezőjét és képezzük az 

 

szorzatot, akkor a természeti tényezőkben rejlő erózióveszélyt kapjuk. 

Ha a szorzat értéke 

• kisebb mint 60, akkor az erózióveszély kicsi; 

• 60-150 az erózióveszély közepes; 

• nagyobb, mint 150 esetén, az erózióveszély nagy. 

A talajvédelmi eljárásokkal, létesítményekkel az a célunk, hogy az évi talajveszteséget 15 t/ha értékre 

csökkentsük. 

A talajveszteség tényezőinek módosítási lehetőségei az alábbiak szerint alakulnak: 
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• a csapadéktényező értékét (R) nem tudjuk megváltoztatni; 

• a talaj erodálhatósági tényezőt (K) befolyásolhatjuk, de számottevően nem változtathatjuk meg; 

• a lejtőhosszúság tényezője (L) változtatható sáncok, övárkok építésével; 

• a lejtőhajlás tényezője (S) ugyancsak változtatható, pl. teraszok építésével 

• a növénytermesztés tényezője (C) az üzemgazdasági és üzemszervezési érdekekkel összehangolva 

változtatható; 

• a talajvédelmi művelési eljárások tényezője (P) a növénytermesztés szerkezetétől és a talajművelés módjától 

függően változtatható. 

2. 8.2. Területrendezés 

A területrendezés feladatai közé soroljuk: 

• művelési ágak megválasztását, 

• a táblásítást, 

• a fedettség biztosítását, 

• az úthálózat kialakítását. 

A művelési ágak megválasztása 

Lejtős területen a domborzati viszonyok, valamint az ezzel összefüggő egyéb tényezők korlátozzák a 

hasznosítás módját, és a művelési ágak területi elhelyezését. A művelési ágak megválasztását befolyásoló 

fontosabb tényezők a következők: 

• a talaj termőrétegének tulajdonságai (az erózió statikus állapota), 

• a talajerózió dinamikája, 

• a lejtő technikai művelhetősége, 

• a termeszthető növények választéka. 

A korlátozó tényezők következtében lejtős területeken a művelési ágak megválasztásakor a következő általános 

szabályokat kell figyelembe venni: 

• valamennyi művelési ág úgy helyezkedjék el, hogy a talajerózió elleni védelem a leggazdaságosabban 

megoldható legyen, 

• a művelési ág feleljen meg a korszerű mezőgazdasági művelés és talajhasználat igényeinek, 

• a szántóföldi művelésű területek lejtésviszonyai minél egyszerűbbek legyenek, 

• a feltétlen erdősítésre szánt területek telepítésre kerüljenek. 

A szántó és az erdő kiterjedése meghatározó jellegű, ugyanis csak annyi szántóterület alakítható ki, amennyi 

erre a célra egyáltalán alkalmas, de legalább annyi erdőt kell telepítenünk, amennyi a feltétlen erdőterületek 

nagysága. 

A művelési ágak megválasztásának szempontjai a következők: 

A szántóterületek megengedett legnagyobb lejtőhajlása 17%. Szántónak nem alkalmas az olyan terület, 

amelynek felszíne szabdalt, ellenesésekkel tarkított, ugyanis ebben az esetben nem valósítható meg a vízszintes 

művelés. Amennyiben a talajtani, éghajlati, vízgazdálkodási és üzemszervezési szempontok az adott területet 

alkalmassá teszik szántóföldi művelésre, akkor a domborzati és a talajerózió korlátozó hatását a következő 

módon vizsgálhatjuk: 
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A terület szántóföldi művelésre akkor alkalmas, ha a C érték legalább 0,1; ha ennél kisebb, akkor a terület nem 

alkalmas szántóföldi művelésre. 

A szőlő és gyümölcs művelési ág megengedhető lejtőhajlása 0-30%. A telepítés felső határát a teraszépítési 

lehetőségek szabják meg. A 17%-nál enyhébb lejtők szőlő és gyümölcsösként való hasznosítását 

üzemszervezési mérlegeléssel kell eldönteni. 

A kaszálók megengedhető lejtőhajlása 0-30%. Meredekebb lejtőn a betakarítási munkák (költségnövekedés), 

valamint a baleseti veszély miatt nem célszerű kaszálót telepíteni. 

A legelő megengedhető lejtőhajlása északi fekvésű lejtőn 0-35%, déli lejtőn 0-20%. 

Erdő művelési ágnak kell minősíteni a 35%-nál meredekebb lejtőket, valamint azokat a területeket, amelyek bár 

ennél enyhébb lejtésűek, de mezőgazdasági művelésre alkalmatlanok. 

A táblásítás szempontjai domb- és hegyvidéken 

A lejtős területek táblásítását a domborzati viszonyok, és ehhez kapcsolódóan a talajvédelmi érdekek 

korlátozzák. A klasszikus talajvédelmi táblák alakja hosszan elnyújtott, szabályos vagy szabálytalan idom. A 

táblák hosszabb oldalai általában párhuzamosak vagy közel párhuzamosak, és a szintvonalakkal 

(rétegvonalakkal) közel párhuzamosak, tehát vízszintesek. A táblák művelése a hosszabbik oldallal 

párhuzamosan történik, ezért a vízszintestől való eltérést a kialakuló barázdák fenékesése határozza meg. 

A barázdák fenékesése átlagos körülmények között a következő értékek között változhat: 

• 0,0-5,0%-os lejtőkön 1%; 

• 5,1-12,0%-os lejtőkön 2%; 

• 12,1-17,0%-os lejtőkön 4%. 

A táblák hossza a terep szabdaltságától és a lejtőirányú tereptárgyak helyétől függ. A táblák hosszát a művelést 

végző gépek optimális munkaút-hossza is befolyásolja. Általában nem célszerű a talajvédelmi táblák hosszát 

1000-1500 m-nél nagyobbra venni. A táblák szélessége a szervezett talajvédelmi rendszertől, a felszíni lefolyást 

szabályozó létesítmények (sáncok) távolságától függ, de az üzemszervezési szempontokat is figyelembe kell 

venni. 

A táblák szélességének legkisebb értéke a lejtőkategóriától függően az alábbi lehet: 

• 0,0-5,0%-os lejtőkön 400 m; 

• 5,1-12,0%-os lejtőkön 200 m; 

• 12,1-17,0%-os lejtőkön 100 m. 

100 m-nél keskenyebb táblákat nem célszerű tervezni, ehelyett egyéb talajvédelmi módszerekkel (sáncolás, 

talajművelés, stb.) oldjuk meg az erózió elleni védelmet. 

A talajművelés és a talajfedettség szempontjai 

A talajvédő agrotechnika alapja a vízszintes, vagy közel vízszintes művelés. A gyakorlatban a vízszintes 

művelést ritkán valósíthatjuk meg a táblán belüli terephullámok, terephajlások miatt. A lejtős területeken 

nélkülözhetetlen a mélylazítás, amelyet az egyéb talajmunkákhoz hasonlóan rétegvonal mentén kell végezni. A 

tenyészidőszakon belűli hosszúidejű talajtakaró növény estén kedvező eredmények érhetők el a minimális 

műveléssel, a forgatás nélküli talajműveléssel és a melioráló talajműveléssel. 

A szántóföldi táblákat gyakran szakítják meg a gyepes levezető hajlatok. Ezek rongálását azzal előzzük meg, 

hogy az áthaladást kiemelt munkaeszközzel végezzük. 



 Hegy- és dombvidéki vízrendezés  

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A lejtős területek talajvédelme szempontjából igen lényeges a megfelelő fedettség biztosítása. A talajfedettség 

folyamatosságát előre megtervezett, szigorú növényi sorrenddel biztosítjuk. A növényi sorrend megtervezésénél 

figyelembe kell venni a különböző növények talajvédő hatását. 

3. 8.3. A talajvédelem műszaki feladatai 

Sáncok létesítése 

Sáncoknak nevezzük azokat a mesterségesen kialakított terephullámokat, amelyek vízvisszatartásra vagy 

vízelvezetésre alkalmasak. A sáncok határvonalai éles átmenet nélkül csatlakoznak az eredeti terephez. 

Létesítésükre szántóföldi táblák talajvédelme céljából kerül sor. 

A sáncok két fő részből állnak: a sánchátból és a sáncárokból. A sáncok keresztszelvényét és a sáncelemek 

elnevezését mutatjuk be a 41. ábrán. 

Feladatuk kettős: 

• a víz elsodró erejének csökkentése, a felületi lefolyás megszakításával, 

• a sánc mögött összegyülekezett víz talajba szivárogtatása, illetve elvezetése. 

A sáncok vonalvezetésük szerint vízszintes és lejtős sáncok lehetnek. 

 

41. ábra. A sáncelemek és elnevezésük 

A vízszintes sáncok a szintvonalakkal párhuzamosak vagy közel párhuzamosak, így hosszirányú esésük nincs. 

Létesítésük célja a felszínen lefolyó víz visszatartása és talajba szivárogtatása. Csak jó vízáteresztő képességű 

talajokon létesíthetők. 

A lejtős sáncok a szintvonalakkal háromszöget zárnak be, így valamilyen irányban határozott esésűek. Építésük 

rossz vízgazdálkodású talajokon indokolt, ahol a vízszintes sáncokat sűrűn kellene építeni. 

A lejtős sáncok nagyobb távolságra építhetők, mivel a mögöttük összegyülekező vizet valamely befogadóba 

vezetik. Kialakításuk ezért csak megfelelően kiépített vízelvezetővel lehetséges. 

Keresztszelvény szerint a sáncok széles és keskeny alapúak lehetnek. 

Általában a széles alapú sáncok építése indokolt, ugyanis a keskeny alapúak vízvisszatartó képessége kicsiny. 
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Az átművelhetőség alapján: átművelhető és át nem művelhető sáncokat különböztetünk meg. 

A sáncok építése tolólappal vagy talajgyaluval történhet. A tolólappal való építésnél nagyobb teljesítmény 

érhető el, és a sáncok is tartósabbak. 

Övárkokat a területre érkező nagyobb mennyiségű víz visszatartása céljából építjük. Át nem járható művek, 

ezért kialakításuk csak táblahatáron történhet. Az övárkok által összegyűjtött vizet ugyancsak lejtőirányú 

vízelvezetőn juttatjuk a befogadóba. 

Teraszok létesítése 

A teraszok olyan tereplépcsők, amelyekkel lényegesen csökkentjük a lejtő hajlásszögét, és az így kialakított 

teraszlapokon a gépi művelés lehetővé válik. Létesítésükre a szőlő- és gyümölcsültetvények telepítésekor kerül 

sor. 

A teraszok kialakításának célja: 

• a lejtőn lefutó víz romboló erejének csökkentése, 

• a meredekebb lejtőkön a gépi művelés lehetőségének megteremtése. 

Rendeltetésük szerint a teraszok következő típusait különböztetjük meg: 

• eséscsökkentő teraszok hosszirányú esése nulla százalék, keresztirányú esésük nullánál nagyobb, 

• víztartó teraszok hosszirányú esése ugyancsak nulla százalék, keresztirányú esésük nulla vagy ellenesésű 

kialakításúak. 

A teraszlapok szélessége az ültetvény sortávolságától, a lejtő hajlásszögétől, és a termőréteg vastagságától függ. 

A legkisebb terasz szélesség szőlőben a sortávolság kétszerese, gyümölcsösben a sortávolsággal azonos. A 

teraszok hosszát a domborzati és talajtani szempontok mellett elsősorban gazdaságossági szempontok 

befolyásolják. Az optimális művelési hosszúság szőlőben - huzalos támrendszer alkalmazása esetén - 250-500 

m, gyümölcsösben 500-800 m. 

A terasz megtámasztási módja szerint, földrézsűs és támfalas teraszokat különböztetünk meg (42. ábra). 
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42. ábra. Rézsűs és támfalas terasz keresztszelvénye 

Teraszokat szőlőültetvényekben 12%-nál meredekebb lejtőkön tervezzük, ugyanis a szőlő tág térállása miatt 

meredek lejtőkön nem megfelelő a talaj fedettsége. 

A gyümölcsösökben alkalmazott erőgépek lehetővé teszik a kifogástalan gépi művelést, ezért a teraszok 

létesítésére 17%-nál meredekebb lejtőkön kerül sor. A felszíni lefolyás megakadályozására a 12-17%-os 

lejtőkön ún. megszakított rendszerű teraszokat építünk. A teraszok építése során alkalmazható tereprendező 

gépek a földtolók, a földgyaluk, a földnyesők. A teraszok karbantartása során a kátyúk megszüntetéséről, a 

keletkező kimosódások feltöltéséről kell gondoskodni. 

A vízmosáskötés módjai 

A vízmosás a mélységi erózió előre haladott formája, melynek részei a 43. ábrán láthatók. 



 Hegy- és dombvidéki vízrendezés  

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

43. ábra. A vízmosás részei 

A felső erodált rész a katlan, amelynek legmagasabb része a fej. A vízmosás a fejnél "hátrarágódással" fejlődik 

tovább. Az alsó kis esésű, feliszapolódott részt hordalékkúpnak nevezzük. A hordalékkúp és a katlan közötti 

átmeneti rész a torok. A vízmosás legmélyebb része a fenék, amelyhez két oldal csatlakozik. A vízmosáskötés 

célja a vízmosás továbbfejlődésének megakadályozása. Ennek érdekében először a vízmosás fejlődésének okát 

kell megszüntetni, tehát a vízmosás fejrésze felől érkező víz mennyiségét kell csökkenteni, illetve meghatározott 

úton való levezetését kell biztosítani. A lefolyó víz mennyiségét erdészeti és műszaki módszerekkel 

csökkenthetjük. 

Az erdészeti módszer lényege, a vízmosás fej fölötti szakaszán erdősávok telepítése. Az erdősáv ismert hatásai 

révén csökkenti a vízmosás fejhez érkező vízmennyiségét. A műszaki módszer lényege a vízmosás fej fölött 

létesítendő övárok, melynek segítségével az érkező vizet felfoghatjuk, és rendezett elvezetését biztosíthatjuk. A 

másik lehetőség sáncok építése, amelyek ugyancsak biztosítják a víz visszatartását. Gyakran kerül sor a két 

módszer együttes alkalmazására (44. ábra). 

 

44. ábra. A vízmosás mentesítése övárokkal és sánccal 

A vízmosáskötés következő lépése a fej biztosítása, amely ugyancsak erdészeti és műszaki módszerekkel, 

illetve létesítményekkel oldható meg. Az erdészeti fej biztosítás kis vízgyűjtő területű és kis mélységű 

vízmosásokban alkalmazható. Erdészeti eljárás a rőzsegát létesítése. Műszaki megoldásoknál ejtőakna, surrantó 

és fejgát alkalmazására kerülhet sor. 

A vízmosás oldalak megkötése fásítással történik. A fásítás előtt mikroteraszokat célszerű kialakítani, 

amelyeken a fák telepítése könnyebben megoldható. 

A vízmosásfenék megkötése erdészeti és műszaki módszerekkel végezhető. Az erdészeti módszereket általában 

kis vízhozam esetén alkalmazzuk. Az erdészeti művek közé soroljuk a rőzsegátakat (45. ábra), a tűsgátat (46. 

ábra) és a rőzseműveket, amelyek növényi holt anyagokból készülnek. 

Növényi élő anyagokat is alkalmazhatunk a vízmosásfenék megkötésére. Ezek az olcsóságuk mellett hatásukban 

sokszor felülmúlják a költségesebb műszaki műveket is. Erre a célra elsősorban cserjéket célszerű telepíteni, 

mert zártabb növénytakarót adnak, mint a fák. Legmegfelelőbbek a különböző fűz-félék. Alkalmazhatjuk a 
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növényi élő anyagokat kő, illetve faművekkel kombinálva is. Ilyen megoldást mutatunk be a 47. ábrán. A 

műszaki módszerek alkalmazásának célja a fenék lépcsőzésével a vízszín-esés csökkentése, ezzel a víz 

hordaléktermelő erejének mérséklése, illetve a feliszapolódás elősegítése. 

A műszaki létesítmény lehet: 

• szárazon rakott kőgát, 

• betongát és 

• vasbetongát. 

Földgátat mutatunk be a 48. ábrán. 

 

45. ábra. Kettős dorongsoros rőzsegát vízmosásfenék megkötésére 

 

46. ábra. Tűsgát keresztszelvénye 

 

47. ábra. Vízmosásfenék megkötése fa-, illetve kőművekkel kombinált anyaggal 

 

48. ábra. Bukógátas földgát 
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A gátak anyagának megválasztása, a várható vízhozam, a vízmosás méretei és a rendelkezésre álló anyagok 

alapján történik. A művek építése során nagy gondot kell arra fordítani, hogy azok a fenékbe, illetve az oldalba 

megfelelően legyenek bekötve, mert ellenkező esetben kimosódások keletkeznek, és ez a művek 

megrongálódásához, a vízmosás növekedéséhez vezet. 

A vízmosáskötések fenntartása során különösen nagy figyelmet kell fordítani a biológiai művekre. Évente 

legalább két alkalommal meg kell vizsgálni a művek állapotát, és rongálódás esetén azok helyreállításáról 

gondoskodni kell. A meglazult rőzsefonatokat, karókat meg kell erősíteni. 

4. Összefoglalás 

A dombvidéki területek kitettsége megfelelő vastagságú talajréteg esetén előnyös termesztési feltételeket 

eredményezhetnek. Különösen a kertészeti ültetvényekkel történő hasznosításuk előnyös. Ugyanakkor 

számtalan történelmi példa igazolja a gondatlan gazdálkodás következményeit, vagyis a termőtalaj elvesztését 

követően a növényzet elpusztulását. 

Szakszerű gazdálkodással (sáncolás, teraszolás) a talajveszteség csökkenthető. Sőt megakadályozható. 

Videó: 

Talajvédelem 1. 

Talajvédelem 2. 

Talajvédelem 3. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk eróziós ráhordásnak? 

2. Melyek az általános talajveszteség-becslési egyenlet tényezői? 

3. ismertesse a dombvidéki területrendezés módozatait! 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3913,Talajvedelem_1.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3914,Talajvedelem_2.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3915,Talajvedelem_3.
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III. rész - A hiányzó víz (mesterséges) 
pótlása 

Az élő szervezetek folyamatos vízigényét sok esetben korlátozza a készletek hiánya. A legellenállóbb növényi 

szervezetek is elhalnak a hosszabb időszakú vízhiány következtében. Az állati és emberi szervezetekre már 

kismérvű korlátozás is teljesítmény-csökkentő hatással van. 

Az optimális ellátottság következtében az élő szervezet – a szükséges tápanyag jelenlétét feltételezve – a 

legnagyobb hozamú bioprodukcióra képes. Mindezt felismerve az akkor élők jelentős része a folyamok mentén 

telepedett le és alakították ki a mezopotámiai, egyiptomi, gangesi stb. kultúrákat. 

Később a víz szállítására alkalmas csatornákat kialakítva a távolabbi területeken is gazdálkodásba kezdte. A 

folytatást a gépi berendezések hatékony működtetésével oldották meg és eljutottak addig a megoldásig, amikor 

1 mm-es nyíláson keresztül látják el a növényeket az optimális arányú víz és tápanyaggal. 

Hazai vonatkozásban is nagy mennyiséget, jelenleg az öntözővíz felhasználás ötszörösét (0,5 km3) juttatják a 

halastavakba. A technológiák fejlesztésével zsírban szegény halak tenyésztése várható, amely a hazai 

gasztronómia segítségével ízletes táplálékot juttat mindannyiunk asztalára. 

Témakörünk ezért célul tűzte ki az egyszerűbb vízkijuttatási módszerek megismerését és a növényekhez igazodó 

kiválasztását; a növény számára optimális környezet kialakításához illeszkedő berendezések elemzését; a 

berendezések sokoldalúságának vizsgálatát; a többcélú hasznosítás tényezői jelentőségének felismerését; a 

komplex környezet elemei közötti kapcsolatok megismerését. Az ismeretek elsajátítása után lehetővé válik a 

növényi vízigény és a talaj típusának megfelelő változat kiválasztása, a talaj-növény-légkör 

kapcsolatrendszerének megismerése, jellemzése, a fejlett technológiával előállított berendezési elemek optimális 

hasznosítása, valamint a termesztési-tenyésztési feltételeknek leginkább megfelelő rendszer működtetése. 
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9. fejezet - Öntözéses vízhasznosítás 

Bevezető 

A növények vízpótlásának mennyisége, a termesztett növényhez igazodó vízkijuttatás meghatározása révén 

választhatjuk meg a szükséges öntözési módot. A felületi öntözési mód alkalmazásával a nagyobb vízadagok 

kiadagolását tesszük lehetővé. 

1. 9.1. Öntözési módok felosztása 

Az öntözés fejlődését a '70-es években még három könnyen megjegyezhető szám jellemezte. A felületi öntözés 

5000, az esőszerű 50 és a cseppenkénti öntözés 5 évre tekinthet vissza. 

Jól látható, hogy a gépi nyomással történő vízkijuttatás csak a múlt század első felében kezdődött. Azt 

megelőzően a gravitációs vízszétosztáson alapult a növények vízellátása. 

Az öntözőelemek (barázdák, csövek - nagy és kis átmérőjűek, - ill. a felszínen vagy a felszín alatt elhelyezve) 

egy-egy új csoportosításnak az alapját képezhetik. A vízkiadagolás módját egyik oldalról a technika fejlődése, 

míg a másikról a rendelkezésre álló vízkészlet határozza meg. 

A világ öntözéseit vizsgálva megállapítható, hogy a felületi öntözési mód az uralkodó, az úgynevezett gépi 

öntözés terjedőben van. 

Ezzel szemben a felszín alatti öntözések nem mutatnak jelentős növekedést. Hazánkban szerepük csökkenőben 

van. Igazából a történeti hűség miatt teszünk róluk említést. Ugyanakkor nem nyilatkozhatunk úgy, hogy a 

jövőbeni vízkészlet-csökkenések miatt lemondhatnánk ezen párolgási veszteség nélküli öntözési módról. 

Szerepe a sportpályák és a parkok öntözésében ma is megtalálható, de itt a mikroöntözés, pontosabban a 

csepegtető öntözésben használt elemek felszín alatti elhelyezéséről van szó. 

Ezek után térjünk rá az öntözési mód, módszer és eljárás meghatározására. Ez a három fogalom az egymás alá 

rendeltséget hivatott kifejezni. A legfontosabb az öntözési mód tartalmának meghatározása. 

Öntözési módon az öntözővíz útjának, vagyis a víz talajra jutásának folyamatát értjük. A könnyebb eligazodás 

érdekében azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi módon jut a víz talaj felületére (például: esőszerűen, a felületen 

vezetve stb.). 

Az öntözéseket a következő módok szerint különítettük el: felületi, esőszerű, felszín alatti (altalaj) és mikro. 

A rendezőelvek figyelembevételével a legrégibb öntözési mód felosztása a következő: 

1. Felületi öntözési mód 
1.1. Árasztó öntözési módszer 

1.2. Áztató (vagy barázdás) öntözési módszer 

1.3. Csörgedeztető öntözési módszer 

Az öntözési módszeren belüli eljárásokat a részletes ismertetések során mutatjuk be. 

A felületi öntözés osztályozása után a csoportosítás elvégzése az esőszerű öntözésnél már nem ilyen egyszerű, 

bár itt segítségünkre van a területi egység (egy szárnyvezeték hatásterülete) lehatárolásának lehetősége. Itt a 

vezetékek mozgatási jellege, illetve beépítettsége alapján végezzük el az osztályozást. 

2. Esőszerű öntözési mód 
A csövek mozgatása történhet kézi és gépi erővel. Ezek alapján: 

2.1. Hordoztató csővezetékű öntözési módszer 

2.2. Gépi áttelepítésű öntözési módszer 

2.3. Állandó jelleggel beépített csővezetékű öntözési módszer 
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Itt hívjuk fel a figyelmet az öntözőberendezésekkel kapcsolatos helyes fogalomhasználatra. Az öntözést olyan 

berendezések végzik, amelyek képesek esőztetni, vagyis itt műveltetés történik, ezért a berendezést esőztető 

berendezésnek nevezzük. Az öntözést pedig a korábbi indoklás szerint esőszerűnek. 

Egyszerűbbnek tűnik a legkevésbé elterjedt felszín alatti öntözési mód rendszerezése. Bemutatása inkább 

szakmatörténeti jelentőségű. 

3. Felszín alatti öntözési mód 
3.1. Nyílt csatornás öntözési módszer 

3.2. Csöves öntözési módszer 

A gyakorlati alkalmazása korlátozott, ezért az utóbbi időben a felszín alatti cseppenkénti öntözés váltotta fel. 

A műanyag technológia fejlődése lehetővé tette a kisadagú öntözés megvalósítását, miközben a növény a 

maximális biomasszát állítja elő. 

4. Mikroöntözési mód 
4.1. Csepegtető testes öntözési módszer 

4.2. Mikroszórós öntözési módszer 

2. 9.2. Felületi öntözési mód 

A felületi öntözés a legősibb vízpótlási megoldás. Az első tudatos alkalmazásához az ötletet a folyók áradása 

adta. Különösen az ókori Mezopotámiában figyeltek fel a Tigris és az Eufrátesz kiöntésének hatására. A Nílus 

áradásakor 1,6 kg iszapot szállított 1 m3 vízben. Az egyiptomiak a vízmérce alkalmazását az adóztatás 

megállapítása érdekében "honosították" meg. A magasabb vízállások több iszapot "szolgáltattak" a 

termőföldnek, tehát ab ovo (eredendően) több termésre számíthattak a földművelők. 

A felületi öntözési módon belül három alapvető módszert különböztetünk meg: 

• árasztó öntözési módszer, 

• csörgedeztető öntözési módszer, 

• áztató (barázdás) öntözési módszer. 

Árasztó öntözési módszer 

a. Vadöntözés, mint öntözési eljárás 

b. Limános öntözési eljárás 

c. Rizsárasztás, mint öntözési eljárás 

d. Rét- legelő árasztás, mint öntözési eljárás 

e. Hálózatos árasztásos öntözési eljárás 

f. Kalitkás árasztásos öntözési eljárás 

a) Vadöntözés, mint öntözési eljárás 

Az árasztó öntözés legősibb formája a vadöntözés (Mezopotámia, Egyiptom). Vadöntözésnél a vízfolyásba 

épített duzzasztó segítségével a tenyészidőszak előtt 800-1000 mm víz adagolásával gondoskodunk a 

növényekről. Előnye, hogy az öntözővíz iszapja termékenyíti a talajt és vízkészletét növeli. 

b) Limános öntözési eljárás 

A limános árasztás a tavaszi hóolvadás vizét használja fel. A lejtő magasabb részéről lefolyó vizet töltésekkel 

felfogják és öntözésre visszatartják. A töltések a lejtőn egymás alatt a szintvonallal párhuzamosan helyezkednek 

el, oldalt terelőtöltések tartják a vizet. 
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c) Rizsárasztás, mint öntözési eljárás 

Rizsárasztás esetén a terület a teljes tenyészidőben árasztás alatt van. Ha a természetes domborzatot megtartják, 

akkor a rizsgátakkal szabdalják fel a területet, hogy minél szabályosabb kalitkák legyenek, de a szintvonalakkal 

megközelítően párhuzamosan haladjanak, így majdnem vízszintes felszín alakítható ki (49. ábra). Sík területen - 

tereprendezés esetén - teljesen szabályos négyszög alakú kalitkák valósulnak meg, s azok elrendezése olyan, 

hogy a legkedvezőbb üzemelési rendet teszi lehetővé. 

 

49. ábra. Rizsöntözés egyenletes esésű táblán 

Rizsöntözés 

A rizsnövény vízigénye országos átlagban 8-12 000 m3/ha, ami 800-1200 mm vízborításnak felel meg. Ez a 

vízigény két részre oszlik: az "első árasztásra" és a vízpótlásra. Az első árasztáskor napi 22 órás üzemidővel, 

folyamatosan, átlagosan 1300-1500 m3/ha vizet adunk. Termelési szempontból kívánatos, hogy a rizst minél 

rövidebb idő alatt árasszuk el. Az árasztási idő a rizstelepek nagyságától függ. Az öntözőtelep rizstábláinak 

leghosszabb árasztási ideje 50-100 ha nagyság esetén 1-2 nap. A tömb (100-200 ha) 2-4 nap, míg a rizstelep 

maximum 6-10 nap alatt árasztandó el. 

A vízpótlás az első árasztás befejezésétől augusztus végéig tart. Az állandó vízborítás magassága 150-200 mm. 

A rizstermesztés gondos tereprendezést kíván, mert igen érzékeny az optimális vízborítástól való kis eltérések 

iránt. Ezért - ha kell, lépcsőzetes tereprendezés árán is - olyan terepet állítunk elő, amelyet töltésekkel közel 

vízszintes fenekű kalitkákra oszthatunk. A gépesített talajművelés érdekében szabályos alakú kalitkákat kell 

kialakítani. 

Az öntöző- és vízelvezető csatornákkal lehetőleg párhuzamosan állandó jellegű táblaválasztó gátakat (szélgátak) 

építünk, melyeknek magassága 50 cm, koronaszélessége 50 cm, 1:1 vagy 1:1,5 hajlású rézsűvel. A kalitkákat 

egymástól átjárható gátak választják el. Magasságuk 50 cm, háromszög szelvényűek és a rézsűhajlás 1:5. 

A tereprendezés pontosságát a lézer irányítású gépekkel + 1-2 cm-es eltéréssel érhetjük el. Termelési 

szempontból kívánatos, hogy a csatornahálózattal és az állandó jellegű táblaválasztó gátakkal a területet ne 

aprózzuk el, hanem lehetőleg nagyméretű, szabályos alakú táblákat alakítsunk ki. Az optimális rizstáblák hossza 

400-800 m, szélessége 80-200 m. Az optimális kalitkaméret: 5-12 ha. 

Ideiglenes csatornákat a rizsöntözésnél nem alkalmaznak. Az állandó csatornák működése kétféle lehet: 

egyszerű és kettős. A kettős működésű csatornákat csak rizsnél, de ott is ritkán alkalmazzák. Ezek egyaránt 

szállítanak öntözővizet a táblára, s elvezetik a felesleges vizet. 

d) Rét - legelő árasztás, mint öntözési eljárás 

Rét - legelő árasztáskor a természetes domborzaton a területet töltésekkel úgy osztják fel, hogy minél 

egyenletesebb felületű részterületeket nyerjenek. Általában szabályos területek nem alakíthatók ki. A vizet a 

terület szélén levő vezetékből, vagy csatornából a területre vezetik úgy, hogy egy árasztó vízréteget kapjanak. A 

vízadagolás befejezése után a területen maradt víz beszivárog a talajba. A kötöttebb talajok esetében előnyösebb 

a kevesebb vízzel végzett, de hosszabb idejű csörgedeztető jellegű árasztás. Ennek folyamán az árasztást 

csörgedeztetéssel kombinálják, ez is rétek, legelők esetében alkalmazható. A vizet a terület felső részén 

vízfátyolként bocsátják a talajra (50. ábra). A víz csörgedezése következtében a terület alsó része elárasztódik. 
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Csörgedeztetés esetén a víz a talajba szivárog. Ez a telítődés szempontjából kedvezőbb, mint az egyszerű, nagy 

intenzitású árasztás. 

 

50. ábra. Rét-legelő árasztásos öntözése 

e) Hálózatos árasztásos öntözési eljárás 

Hálózatos árasztás nagyobb területeken végezhető. Ekkor bizonyos távolságra húzott csatornahálózatot 

alakítunk ki. A hálózatban vezetett víz abból kilépve elborítja a területet és benedvesíti a táblát. A hálózat egy 

részében a víz a barázdában marad, ott csak szivárgással nedvesít. Ezt az eljárást javított árasztásnak nevezzük, 

mivel a fölösleges víz a barázdákkal elvezethető. 

f) Kalitkás árasztásos öntözési eljárás 

Kalitkás eljárást elsősorban a kertészeti kultúrákban alkalmazzák. Az öntözendő területet hosszirányú 

párhuzamos töltésekkel osztják fel, majd kereszttöltésekkel alakítják ki a kalitkákat. Minél nagyobb a kalitkák 

mérete, annál nagyobb arányban gépesíthető a munka. Az árasztó víz bizonyos ideig áll a kalitkában (51. ábra). 

Ezt korábban a bolgár kertészetekben alkalmazták. 

 

51. ábra. "Bolgár" típusú kalitkás öntözés 

Áztató (barázdás) öntözési módszer 

a) Földcsatornás (barázdás) öntözési eljárás 

b) Vízkilépő nyílásokkal ellátott csöves (tömlős) öntözési eljárás 



 Öntözéses vízhasznosítás  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fenti eljárások Közel-keleti sík területeken terjedtek el. Távol-Kelet és Dél-Amerika hegyvidéki területein 

elsősorban az árasztásos öntözési módszer vált általánossá. Az ősi Kínában nagyon fejlett volt a vízépítőmérnöki 

tevékenység. A folyószabályozás mellett a dombvidéki teraszos termelés a víztárolásnak és a víz domboldalra 

juttatásának átgondoltságát tükrözi. 

Az újkorban, de különösen századunkban, az öntözési eljárás megválasztása a rendelkezésre álló vízkészletek 

alapján történt. Azokban az időkben, amikor a víz korlátlanul állt rendelkezésre, akkor a kevés földmunkával 

kialakított területekre nagy mennyiségű vizet juttattunk. A népesség szaporodása indokolttá tette a rendelkezésre 

álló vízkészlet (vízkincs) takarékosabb felhasználását. 

Tekintettel arra, hogy a világ öntözésének jelentős részén még mindig a felületi öntözés a gyakoribb, valamint 

az új hazai birtokviszonyok alakulása is szükségessé teheti helyenkénti alkalmazását, ezért az egyes eljárásokat 

részletesen ismertetjük. 

Mielőtt erre rátérnénk, felhívjuk a figyelmet a mindhárom módszernél megvizsgálandó szempontokra: 

• domborzati adottságok, 

• a növények vízigénye, 

• az öntözés ütemezése (időbeni igénye), 

• az öntözési egység vízigénye és kiszolgálása, 

• csatornák létesítése, elhelyezése, 

• az öntözendő terület gazdaságos hasznosítása. 

A figyelembe veendő szempontok közül a domborzat a legfontosabb, mivel változó felszínű területen a 

gravitációs vízszállítás, illetve kiadagolás nem oldható meg. Nagy magasságkülönbségű területeken csatorna 

helyett a csővezetékben történő vízszállítás előnyösebb lehet. 

A talajfelszín egyenletessé tétele tereprendezéssel elvégezhető, azonban a termőréteg eltávolítása és esetleges 

visszaszállítása csak költséges előkészítés révén történhet. 

Az áztató öntözés a felületi öntözési módok közül a legtökéletesebb vízelosztást teszi lehetővé. Áztató öntözés 

esetén ugyanis a víz a talaj felületének csak egy részét (barázdákat) borítja el, így a talajszerkezetet csak kis 

mértékben rombolja. Az áztató öntözés lehet barázdás vagy csöves. Általában szélesebb sortávolságú növények 

öntözésekor alkalmazzuk ezt az öntözési módszert. 

a) Földcsatornás (barázdás) öntözési eljárás 

A barázdás öntözésnél a vizet a növénysorok közti barázdában vezetjük, mely onnan a talajba szivárog (52. 

ábra). 

A barázdás öntözés előnye, hogy legjobban megfelel a növénytermesztésnek, mert nem akadályozza jelentősen 

a talaj-előkészítést, a növényápolást, sem a gépesített betakarítást. 

Hátránya, hogy a talaj egyenletes megöntözése nagy gyakorlatot igényel, a barázdák fenntartása és vízellátása 

munkaigényes és mivel egyenletes terepet kíván, gyakran költséges tereprendezésre van szükség. 
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52. ábra. Beázási profilok áztató öntözéshez. 1. mezőségi, 2. termő szikes talaj, 3. szikes legelő, 4. laza 

homoktalaj 

A barázdák méreteik szerint lehetnek: 

a) mély és keskeny öntözőbarázdák (mélység: 18-25 cm, felső szélesség: 35-40 cm); 

b) mély és széles öntözőbarázdák (mélység: 18-28 cm, felső szélesség: 40-50 cm); 

c) sekély és keskeny öntözőbarázdák (mélység: 10-15 cm, felső szélesség: 35-40 cm); 

d) sekély és széles öntözőbarázdák (mélység: 10-15 cm, felső szélesség: 40-50 cm). 

Nagyobb esések esetén keskeny barázda és kis vízsugár (0,3-1,0 l/sec), míg kis esésnél a mély és széles barázda 

(1-3 l/sec vízsugárral) alkalmazása célszerű. 

A barázdák hossza a talaj áteresztő-képességének és az esésnek a függvénye. Kis esésű terepen (I = 0,0005-

0,001) 20-40 m, nagyobb esésűnél pedig (I=0,002-0,01) 50-150 méter barázdahossz a szokásos. 

A barázdák egymástól való távolsága a talajnak és a termesztendő növénynek a függvénye. Laza talajnál 0,5-0,6 

m, középkötött talajnál 0,6-0,8 m és kötött talajnál 0,7-0,9 m a barázdák távolsága, a növények szerint azonban 

ezeknél nagyobb értékek is előfordulhatnak. 

Az adagolandó vízsugár szintén az eséstől, a talaj áteresztő-képességétől és a barázdahossztól függ. 

Az adagolási elemek próbaöntözéssel meghatározhatók. A próbaöntözés módszerét és az adagolási segédletet 

Marjai-Oroszlány-Wellisch dolgozták ki. Ennek lényege, hogy 50 m-es barázdaszakaszokat kell kijelölni, 

amelyekbe 1 l/s vízhozamot kell adagolni és mérni kell azt az időt (t), amely alatt a víz eléri az 50 m-t. A mért 

idő, az öntözővíz-adag (h) és a barázdatávolság (d) szorzata (N) ismeretében táblázatból meghatározható az 

adagolandó vízhozam (q) és az adagolási idő (T). 

Csörgedeztető öntözési módszer 

A csörgedeztetés a víz felszínre juttatásának azon módszerét jelenti, amikor a beáztatás érdekében a területet 

földből készült töltések között irányított vízelosztást végzünk. Eljárásai: 

a) oldalas öntözési eljárás, 

b) hátas öntözési eljárás, 

c) sávos öntözési eljárás. 

A kisüzemi öntözésben, mint a legkevesebb földmunkával megvalósítható módszert alkalmazzák. A víz vékony 

rétegben szétterülve csörgedezik az öntözendő területen, miközben beáztatja a talajt. Különösen sűrűn vetett 

növények öntözésére alkalmas (53. ábra). 
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53. ábra. Sávos csörgedeztető öntözés 

a) Oldalas öntözési eljárás 

Oldalas öntözéshez a felületen bizonyos távolságokban árkokat húznak. Öntözéskor az árkokat feltöltik, majd a 

víz az árkokon átbukva a lejtő irányában csörgedezik. Az adagolás úgy történik, hogy a lejtő alsó végén minél 

kevesebb csurgalékvíz keletkezhessék. 

b.) Hátas öntözési eljárás 

Hátas öntözéshez a terepet egymással párhuzamosan bakhátassá alakítják, a bakhát tetején van az adagolóárok. 

Az árok feltöltése után a lejtőn egyszerre mindkét oldalon megindul a csörgedezés, az adagolás hasonló az 

oldalas öntözéshez. 

c.) Sávos öntözési eljárás 

Sávos öntözés során természetes, de jól elmunkált terepen sávokat alakítanak ki. A sávok szélén terelőtöltéseket 

készítenek a víz kétoldali megtartására. Ezek a töltések az esési iránnyal párhuzamosak. Hosszúságukat a terep 

lejtése szabja meg. A víz a lejtő mentén csörgedezik a terelőtöltések között. Úgy kell adagolni, hogy alul 

csurgalékvíz ne keletkezzék (54. ábra). 

 

54. ábra. A sávban csörgedező vízlepel mozgásfázisai. 1. csatorna vagy lyukasztott öntözőtömlő 2. zárógát 

3. Összefoglalás 

A biztonságos növénytermesztés érdekében gondoskodni kell olyan vízkészletről, amely rendelkezésre áll a 

növények által igényelt utánpótlás fedezésére. A felületi öntözés ismét szerepet kaphat, ha a rétek és legelők 

öntözése előtérbe kerül. Különös szerep jut az energiaültetvényeknek, amelyek a szennyvizek hasznosítására 

leginkább alkalmasak. 
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Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az öntözési módokat és módszereket! 

2. Mi jellemzi a felületi öntözési módot? 

3. Milyen növénytermesztési kultúrákban alkalmazható a felületi öntözés? 
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10. fejezet - Az esőszerű öntözési 
mód 

Bevezető 

Az öntöző berendezések alkalmazása az öntözési célhoz igazodóan történik. A növénytermesztési táblához 

igazodó berendezések méretezésen alapuló kiválasztása a gazdaságos öntözés alapját teremti meg. 

1. 10.1. A szórófej 

Az esőszerű öntözéssel az öntözővíz a természetes esőhöz hasonlóan a levegőből, cseppek formájában jut a 

növényre, illetve a talajra. A vizet csőben, nyomás alatt vezetjük a felhasználás helyére, s ott, a szórófej szűkített 

nyílásán nagy sebességgel lép ki a légtérbe és a levegő-ellenállás hatására cseppekre bomlik. Az esőszerű 

öntözés minőségét a szórófej vízadagolási egyenletessége határozza meg. 

A szórófej feladata, hogy meghatározott nyomás mellett, meghatározott vízhozamot, a hatásterületen 

egyenletesen szétpermetezzen. A vízcseppek méretei és eloszlása minél jobban közelítse meg a növényzet és a 

talaj szempontjából legkedvezőbb csapadékot. A szórófej a következő szerkezeti elemekből áll (55. ábra): 

A szórócső vagy sugárcső a felerősítést szolgáló csatlakozó résszel együtt a szórófej törzsét képezi. A szórócső 

lassú, egyenletes sebességgel forog függőleges vagy kissé ferdén elhelyezett tengely körül, miközben 

szétporlasztja a vizet. Egy fordulat időtartama 1-10 perc között változik. A szórócső hajlása 28-30°, kivételes 

esetben lényegesen kisebb is lehet (6-12°). A szórófejek lehetnek egy- vagy többfúvókásak. 

A csatlakozó rész lehetővé teszi a szórófejeknek a csővezetékre vagy különböző szerkezetű és magasságú 

állványra történő szerelését. 

A fúvókák a szórócsőre erősítve a víz szétszórását, porlasztását szolgálják. Kétfúvókás szórófej esetén a 

főfúvóka permetezi ki a vízmennyiség nagyobbik részét, míg a segédfúvóka a továbbító és a sugárbontó 

szerkezet működésében vesz részt. 

A szórócsőben a terelőelemek helyezkednek el, amelyek a leválásmentes áramlást szolgálják. A terelőelemek 

kis átmérőjű csövek vagy lemezek lehetnek. 

 

55. ábra. Az egyfúvókás szórófej szerkezeti elemei 

A szektoros berendezés biztosítja a szórófejek bizonyos körszektorban oda-vissza történő forgását (általában 

120° vagy 240°). Vannak csak körbe, csak szektorosan és körbe és szektorosan forgó szórófejek. 
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A továbbító és sugárbontó berendezések a szórófej egyenletes lassú továbbfordulását, az egyenletes 

permeteloszlást, valamint a sugár bontását, porlasztását végzik. 

A szabályozó gyűrűk és csavarok, az olajozó berendezések és az egyéb kiegészítők a szórófejek zavartalan 

működését teszik lehetővé. 

A szórófejek elemei a szórófej vízszállítását és a szórási távolságot lényegesen befolyásolják. A vízszállításra 

gyakorolt hatásukat a szerkezeti tényezővel szokás figyelembe venni: 

 

ahol: μ = szerkezeti tényező, Q = a szórófej vízszállítása m3/sec-ban, f = a fúvóka kilépési keresztmetszete m2-

ben, g = a nehézségi gyorsulás m/sec2-ben és H = a szórófejnél mérhető nyomás m-ben. 

A szórófejek vízellátása csőhálózaton keresztül történik. Az öntözőtelepek csőhálózatát fő-, mellék- és 

szárnyvezetékek alkotják. 

A szórófejhez kapcsolódóan: 

A vízelosztás egyenletességének jellemzésére világszerte a Christiansen-féle egyenletességi tényezőt (Cu) 

használják legelterjedtebben: 

 

ahol: Cu = a Christiansen-féle egyenletességi tényező (%), n = a mérési pontok (adatok) száma, xi = az i-edik 

mérőedényben felfogott víz mennyisége (cm3), x = az n számú mérés középértéke (cm3), (xi-x) = a középértéktől 

való abszolút eltérések összege (cm3). 

A tört az átlagtól való abszolút eltérés átlagát jelenti. Az összefüggésből következik, hogy minél kisebb az 

abszolút eltérés átlagának eltérése a középértéktől, annál magasabb a Cu értéke. A Cu = 100% azt jelentené, 

hogy az öntözés tökéletesen egyenletes. Ezt a gyakorlatban nem lehet elérni, de mértek már 95%-nál nagyobb 

értéket is. Általában a Cu = 80% a legkisebb elfogadható érték. 

Az átlagos intenzitás (i, mm/h) olyképpen számítható ki, hogy a szórófej által időegység alatt kiszórt 

vízmennyiséget (Q) osztjuk a szórási távolsággal meghatározott területtel (R2): 

 

vagy hálózatban üzemelő szórófejeknél: 

 

A = szórófejek közötti távolság (m), B = csövek (szárnyvezetékek) közötti távolság (m). A Q m3/ha-ban 

helyettesítendő. 

A különféle talajokon alkalmazható maximális intenzitás tájékoztató értékei: 

 

2. 10.2. A csőhálózat 
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Az öntözővíz szállítása azbesztcement (AC) és műanyag - polietilén (PE), valamint polivinilchlorid (PVC) - 

csővezetéken történik. Az építés leggyorsabban a műanyag csövekkel (56. és 57. ábra) valósítható meg. 

 

56. ábra. A PVC csővezetékek beépítés előtti tárolása 

 

57. ábra. PVC-ből készült nyomócső jellemzői 

A csővezeték-rendszer tervezése 

A PVC cső 6 m-es beépítési hosszúságban készül. Egyik vége vastagított falú, csőre formázott bedugós 

karmantyú, amelynek belső hornyába a profil kiképzésű gumigyűrű helyezhető el. Szerelésnél a gumigyűrűs 

karmantyúba tolják a következő cső leélezett végét. Ez az összeállítási mód kiváló tömítést tesz lehetővé és 

egyúttal alkalmas a földbe fektetett vezeték hőtágulásának kiegyenlítésére is. 

A PVC csövek hosszúságának változása hőmérséklet-ingadozások hatására hétszer akkora, mint az acélcsöveké. 

Az anyagnak ezt a sajátos tulajdonságát figyelembe kell venni a vezeték tervezése, építése és rögzítése során. 

A kemény PVC nyomócsövek 20 °C hőmérsékleten, közömbös és veszélytelen közeg vezetése során 9,81~10 

MPa (98,1 bar) megengedett feszültségnek megfelelő nyomással terhelhetők 50 év élettartam mellett. 

Méretezés 

A csőhálózat hidromechanikai méretezésének alapelvei megegyeznek más anyagokból készült hálózatokéval. A 

csővezetékben fellépő nyomásveszteség a vezetett folyadék viszkozitásán kívül főképpen a csőfal simaságától 

függ. A PVC cső belső fala az extrudálás technológiájából adódóan igen sima, ezért az ellenállási tényező értéke 

kicsiny. 

Összehasonlításul az érdesség nagysága: 

• azbesztcement csőnél 0,12 mm, 

• kemény PVC-nél 0,01 mm. 

Szakirodalmi adatok szerint egy új acélcsőben a nyomásesés 1,2-1,5-ször nagyobb, mint a kemény PVC csőben. 

A korrodált falú acélcsőben ez az érték 1,5-2-szer nagyobb. A PVC cső tehát azonos átmérők esetén több 

folyadékot szállít, mint az azbesztcement vagy a fém cső, ezért esetleg kisebb átmérőjű cső alkalmazása is 

elegendő. 
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3. 10.3. Az esőszerű öntözés alkalmazásának 
értékelése 

Az esőszerű öntözési mód előnyei: 

• nem szükséges a tereprendezés, vagyis a nyugtalanabb és a 1,5-2,5%-ot meghaladó esésű terepen is 

alkalmazható; 

• használata nem függ a talajadottságoktól, mert a vízvezetés zárt rendszerű csövekben, a vízszétosztás pedig a 

szórófejeken keresztül történik; 

• laza és nagy víznyelő képességű, sekély termőrétegű talajokon is megfelel; 

• a szakszerűen végzett öntözés kíméli a talaj szerkezetét; 

• az öntözővíz mennyisége pontosan adagolható; 

• kis mennyiségű öntözővíz is kiadható; 

• a növények fejlődésére kedvező hatást gyakorol és növeli a levegő páratartalmát (a gombabetegségekre 

érzékeny növényeknél hátrány); 

• alkalmazását az öntözött növény sortávolsága és magassága nem befolyásolja; 

• az esőszerűen öntözött területek öntözési idényben is művelhetők; 

• az esőztető berendezések többirányú termesztési célt is szolgálhatnak; 

• magas gépesítettség érhető el és automatizálható, tehát csökkenthető az élőmunka igénye; 

• az esőszerű öntözésnél a termelésből kieső terület legfeljebb 1-3%. 

Az esőszerű öntözési mód hátrányai: 

• a területegységre számított üzemköltségei általában magasabbak mint a felületi öntözésnél; 

• nagyobb vízadagok (60 mm felett) kijuttatása hosszú időt vesz igénybe; 

• az erős szél rontja a csapadékelosztás egyenletességét, a szórásképet; 

• a párolgási veszteségek meleg és száraz napokon elérhetik a 25-30%-ot is, de az öntözési időpont 

megválasztásával 20%-ra csökkenthető (12-15 óra között nem öntözünk). 

4. Összefoglalás 

Az egyenletes vízelosztás a gépi berendezéseknek köszönhetően egyre inkább elterjedt A hazai szántóföldi 

növények öntözése így történik. A különleges célú (kelesztő, frissítő, aszúsító, színező stb.) öntözésekhez is ez a 

berendezés típus alkalmazható leginkább. Az egyenletes vízelosztás iránt kevésbe érzékeny rét-legelőn még a 

hígtrágya kijuttatása is elvégezhető a kevésbe egyenletes, de nagy intenzitású szórófejekkel. 

Videó: 

Esőszerű öntözés 1 

Esőszerű öntözés 2 

Esőszerű öntözés 3 

Esőszerű öntözés 4 

Önellenőrző kérdések 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3916,Esoszeru_ontozes_1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3917,Esoszeru_ontozes_2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3918,Esoszeru_ontozes_3
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3919,Esoszeru_ontozes_4
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1. Milyen egységekből tevődik össze az esőztető berendezés? 

2. Sorolja fel a szórófej részeit! 
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11. fejezet - Mikroöntözési mód 

Bevezető 

A legújabb, a korábbitól eltérő anyagok és berendezések megjelenése szükségessé tette az öntözési cél és az 

öntöző berendezés összehangolását. A vízzel korlátozottan ellátott körzetekben az új technológiákkal a 

kertészeti termesztés eredményesen végezhető. 

1. 11.1. A mikroöntözés fogalma, módszerei 

A kis adaggal történő öntözés a vízben szegény területek korlátozott vízkészletének hasznosítását teszi lehetővé. 

Az öntözéssel szemben napjainkban megfogalmazott energiatakarékosság és környezetkímélő jelleg ezzel a 

móddal valósítható meg leginkább. 

A mikroöntözés gyűjtőfogalom, jelenleg két öntözési módszert foglal magába: 

1. Cseppenkénti vagy csöpögtető öntözési módszer 
1.1. Szabad áramlási pályájú (szárnyvezetékre helyezett) öntözési eljárás 

1.2. Kényszer (labirintus) áramlási pályájú (szárnyvezetékbe épített)öntözési eljárás 

1.3. Önszabályozós (nyomáskiegyenlítős) öntözési eljárás 

2. Mikroszórós öntözési módszer 
2.1. Vízsugaras öntözési eljárás 

2.2. Ütközőlapos öntözési eljárás 

2.3. Mozgóelemes (rotoros) öntözési eljárás 

Az öntözési mód, módszer és eljárás definícióinak pontosítása állandó felülvizsgálatot igényel. Az egyes 

elnevezések, a rendszerezés nem örök érvényű, mivel a műszaki-tudományos fejlődésből adódóan az egyes 

öntözési módokon belül új megoldásokat alkalmazunk és eljön az az idő, amikor a korábban alkalmazott, 

kevésbé víztakarékos öntözési módok háttérbe szorulnak, sőt megszűnnek. Példaként említhetjük az utóbbi 

időkben lejátszódott változásokat. A hetvenes években az esőztető berendezések között még nagy mértékben 

alkalmazták a kézi áttelepítésű szárnyvezetékeket. Alkalmazásuk - más formában - a nagyüzemi öntözéseknél 

csökkent, sőt megszünt, de az üzemméretek változása miatt napjainkban újra nagyobb jelentősége lehet. 

2. 11.2. Cseppenkénti öntözés 

Cseppenkénti öntözésről beszélünk abban az esetben, ha az öntözővíz cseppenként jut el a talajfelszínre. 

Alkalmazása főleg ültetvényeken, fólia- és üvegházakban történik. Különösen a konténeres termesztő 

technológiánál van nagy jelentősége. 

A cseppenkénti öntözésnek is van technika-történeti előzménye. Egyszerű megoldással oldották meg elődeink, 

főleg a bácskaiak, a görögdinnye öntözését. A karóra erősített lopótökön tüzes dróttal kifolyónyílást alakítottak 

ki, amelyen keresztül cseppenként jutott a víz a növény gyökeréhez. A módszer általános elrendezését a 58. ábra 

mutatja be. 
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58. ábra. A csepegtető öntözés elvi sémája 

Ez az elrendezés érvényes más mikroöntözési módszerekre is. A szárnyvezetéken ilyenkor a csepegtetőtestek 

helyett más vízadagoló-elemek találhatók. 

A mikroöntözés módszerei közül a cseppenkénti öntözés az, amely világszerte - így hazánkban is - nagyobb 

mértékben terjedt el. 

A fogalomban szereplő "mikro" szó a korábban kialakult öntözési módokhoz viszonyított csökkentett 

vízmennyiség-felhasználást jelenti; vagyis egységnyi idő alatt kijuttatandó kisebb vízadagokra utal. A kisebb 

vízmennyiség kisebb átmérőjű csöveken juttatható ki. Tehát ennél az öntözési módnál a vízszállító hálózat 

úgynevezett utolsó rendű elemei (szárnyvezetékei) jóval kisebb méretűek, mint pl. az esőztető 

öntözőberendezésé. 

A mikroöntözés a hagyományos öntözési módok mindegyikével kapcsolatba hozható, ezért a mikroöntözési 

módnak különféle módszereivel és eljárásaival találkozhatunk. 

A folyamatos öntözés olyan öntözést jelent, amikor az alacsony (0,5-1,0 bar) nyomással szállított víz a 

különböző vízadagoló elemeken keresztül kis (1-4 liter/óra) adagban kerül a talajra. Az egyszeri vízigény 

kiadagolása folyamatosan történik. 

3. 11.3. A mikroszórós öntözési módszer 

A mikroszórós öntözésnél a víz a kiadagoló elemből vízsugár formájában lép ki a fúvókából, és a szórófej 

kialakításától függően sugár, vagy cseppáram formájában ér a talaj felszínére. Szerepe van a növényházak 

párásításában és a szabadföldi ültetvények, a nagyobb gyökérfelülettel rendelkező növények vízellátásában. 

Vízsugaras 

A víz kijuttatása olyan vízadagolóval történik, amelyen általában két nyílás van és ezeken keresztül folyamatos 

vízsugárral történik az öntözés. A nyílások azonos irányban helyezkednek el és így sorirányban történik a talaj 

nedvesítése. Főleg ültetvényekben alkalmazzák. 

Mikroszórós 

a) A vízadagolón több kisebb nyílás van, amelyen keresztül porlasztva jut a víz a talajra. Kettős szerepe van. 

Részben a vízpótlás, részben pedig a mikroklíma módosítása, vagyis a lombozat hőmérsékletének csökkentése. 

Főleg arid területeken, citrom és narancs ültetvényekben terjedt el. 

b) A kilépő vízsugár egy sugárbontónak ütközve vízcseppekre bomlik. 
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c) A víz mozgó elemnek ütközve, a klasszikus szórófejek működési elvén alapuló - de kis (5-10 m) hatásterületű 

- vízadagolás történik. 

Ismert még az impulzusos öntözés, amelynél az öntözés szakaszos üzemeléssel történik. Valamennyi 

szórófejhez nyomásfokozót helyeznek el és csak az üzemi nyomás elérésekor történik a vízadagolás. A víz 

kijuttatásakor a nyomás csökken és ekkor az üzemelés megszűnik. Az üzemi nyomás ismételt elérésekor 

történik az újabb vízadagolás. Az üzemelési idő (néhány másodperc) és a szünet ideje közötti arány 1:2-3. 

Magyarországon nem terjedt el. 

A mikroöntözés még mindig különleges öntözési módnak számít. Bár alkalmazási területe széleskörű, de 

mégsem olyan univerzális jellegű, mint például az esőszerű öntözési mód. Elvileg ugyan - a rizs kivételével - 

valamennyi növény öntözése megoldható mikroöntözéssel, de a több mint négy évtizedes hazai és külföldi 

tapasztalatok egyaránt arra mutatnak, hogy elterjedése ott várható, ahol gazdaságilag előnyösebb, mint a többi. 

4. 11.4. A mikroöntözés műszaki megoldásai 

Szűrőberendezések 

A szivattyúhoz kapcsolódnak a különféle szűrőberendezések. Ezek azért szükségesek, mert a 

mikroöntözőberendezések vízadagolói (csepegtetőtestek, mikroszórók, stb.) nyílásai kicsiny átmérőjűek, 1-2 

mm-esek. Ezért üzemelésükhöz - a mechanikai szennyeződés szempontjából - ivóvíz tisztaságú vízre van 

szükség. Az ivóvizet is tanácsos szűrni, mivel csőtörést követően annyi szilárd szennyeződés kerülhet a 

hálózatba, amely a vízadagoló elemek eltömődését okozhatja. 

A szilárd részecskéken túl kémiai anyagok is gondot okozhatnak, eltömődést idézhetnek elő, pl. a vas- és 

mészkiválások. A harmadik veszélyforrás a szerves anyagokhoz (pl. algák) kötődik. A vízforrástól függően kell 

a szűrőtípusokat megválasztani. A folyóvizek fizikai, a tavak, tárolók kémiai és biológiai szűrést igényelnek. 

A szennyeződés típusának megfelelően alakították ki a fizikai, kémiai és biológiai szűrőket. 

A mechanikai szennyeződések eltávolítására a fizikai víztisztító, illetve szűrő használható. Ennek a 

legegyszerűbb formája a szivattyúnál található gereb, szűrőkosár, vagy úszó előszűrők. A nyílt felszínű 

vízforrásoknál a vízben lévő nagyobb lebegő szennyeződések kiszűrésére alkalmasak. A víznél nagyobb 

sűrűségű úszó, lebegő anyagok, melyeket a víz mozgási energiája tart áramlásban (homok, iszap) 

ülepítőtartályokkal választhatók ki. 

A szivattyú előtt alkalmazható víztisztító berendezéseken kívül általános a nyomóoldalon, nyomás alatt működő 

zárt szűrő használata. A zárt szűrők hatásfoka jobb. Az egyszerűbb kialakításúak a homokfogók vagy 

örvényszeparátorok (59. ábra). A csőkutakból történő öntözés során a kutak homoktartalma nagy eltömődéseket 

okozhat. A homok kiválasztása nem lehetséges teljes mértékben a szivattyú szívóoldalán például 

ülepítőtartállyal, ilyen esetekben használják a homokfogókat. A centrifugális erő elve alapján működnek, az 

örvénylő mozgás hatására a vízben lebegő anyagok a szeparátor aljára leülepednek és onnan eltávolíthatók. Nem 

választják ki az összes szennyező anyagot, ezeknek az eltávolítására további szűrőket kell a rendszerbe építeni. 

A kisebb méretű és a víznél nem nehezebb szennyeződések eltávolítására általánosan alkalmazzák a 

közegszűrőket. Itt zárt, legtöbbször fémházban valamilyen szűrőközeget, általában homokot és kavicsot, vagy 

szitált kavicsot helyeznek el, de gyakori a kőzúzalék is. Az utóbbi években a hagyományos szűrőközeget 

műanyag vagy fémszivaccsal váltják fel. A közegszűrőket ásványi és szerves anyaggal erősen szennyezett 

öntözővíz esetében használják. A tisztításuk visszamosatással, a vízáramlás megfordításával történik. Az ilyen 

áramlású tiszta víz fellazítja a szűrőközeget és az eltömődést okozó szennyeződést magával viszi. Korábban a 

szűrők visszamosatásakor le kellett állítani az öntözést, nehogy szennyeződés kerüljön a csőhálózatba. A 

GARDEMATIC új szűrője folyamatos vízadagolást és öntisztítást végez (60. ábra). 
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59. ábra. Ciklon rendszerű homokfogó. 1. vízbelépés; 2. ciklon-test; 3. csatlakozóelem; 4. ülepítő tartály; 5. 

vízáramlás vonala; 6. üledék, 7. szűrt víz; 8. üledék eltávolítás 

 

60. ábra. GARDEMATIC homokszűrő működési folyamata 

A közegszűrőkön kívül ismertek a szita és résszűrők (61. ábra). Ezek a nyílásaiknál nagyobb részecskék 

kiszűrésére alkalmasak. A szűrőket a nyílásnagyságuk alapján osztályozzák. Ennek jellemzésére szolgál a 

lyukszám. 
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61. ábra. Szitabetétes szekrényes szűrő 

A lyukszám - vagy angol neve alapján a mesh-szám - azt jelenti, hogy hány darab nyílás található 1 inch (2,5 

cm) hosszon. A 6. táblázat a gyakrabban használt szűrők lyukszámát és lyukméretét tartalmazza. 

6. táblázat.Szűrők lyuk-száma és mérete 

 

A szűrőket gyártó üzemek általában egy szűrőcsaládot hoznak létre. Egy házhoz - amely a kisebb szűrők 

esetében műanyag, a nagyobbaknál fém - cserélhető szűrőbetéteket fejlesztenek ki (62. ábra). A betéteket 

méretük szerinti színkóddal látják el. (A csepegtetőtestek és mikroszórók leírásánál a gyártó megfelelő 

szűrőtípusra tesz javaslatot.) A gyakorlatban alkalmazott szűrőméret mikroszórók esetében minimum 80-100 

mesh, a csepegtetőtesteknél minimum 120 mesh. A szűrők csoportosítása a csatlakozás mérete, az áteresztett 

vízmennyiség alapján történik. A szűrőket általában visszamosatással tisztítják, de vannak olyan típusok, 

amelyeket a hatékony tisztításhoz szét kell szedni. 

 

62. ábra. Különböző finomságú (mesh értékű) szűrők 

Kémiai víztisztítás akkor szükséges, ha az öntözővíz vas (Fe) és mész (CaCO3) tartalma meghaladja a veszélyes 

értéket (0,2 mg/l). Ebben az esetben a cső falán és a vízadagoló-nyílásokon vas- és mészkiválás következik be, 

mely a rendszer eltömődését okozza. A kémiai víztisztításra speciális berendezéseket dolgoztak ki. Ha csak 
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kismértékű mészkiválás keletkezik a csőhálózatban, lehetőség van a savas átmosatásra, amire csak a 

szakemberek által javasolt technológiát célszerű igénybe venni. 

Biológiai víztisztítás a vízben élő mikroorganizmusok, algák elpusztítására szolgál. Ezeknek az élőlényeknek 

nagyszámú elszaporodása a kiadagoló-nyílás keresztmetszetét csökkenti, vagy teljesen eltömítheti. A tisztítási 

eljárás itt is a vegyszerek öntözővízbe juttatásával történik. 

A kémiai és biológiai tisztítás során a vegyszerek (rézgálic, kis töménységben klór) vízáramba juttatásának 

eszköze a tápoldatozó berendezés. 

A mikroöntözésnél nélkülözhetetlen az állandó víznyomás fenntartása, mert az egyenletes vízkijuttatás csak így 

biztosítható. A súrlódási veszteségek és az esetleges szintkülönbségek miatt a vízszállító hálózat tekintélyes 

részében a szükségesnél lényegesen nagyobb nyomást kell biztosítani, mint amivel a vízkiadagoló testek 

üzemelnek. A vízkiadagolást végző szárnyvezetékeknél a kívánt értékre kell csökkenteni a nyomást. A 

csőhálózatban a keletkező nyomásingadozásokat ki kell küszöbölni. 

Ezt a feladatot a nyomásszabályozó szelepek látják el a mellékvezetékek csatlakozási pontjánál. 

A nyomásszabályozók szerkezete abban megegyezik, hogy van bennük egy rugalmas alkatrész, ami az átfolyási 

keresztmetszetet szűkíti a nyomás növekedésével és tágítja a nyomás csökkenésekor. Újabban a rugóterheléses 

tányérszelepes megoldásokat részesítik előnyben. Ezeken a szelep az alapnyomásnak megfelelő átfolyást 

lehetővé teszi, a túlnyomást a rugóterhelés kivédi. A terhelés mértéke állítható. A központi nyomásszabályozók 

használata a nyomásszabályozós csepegtetőtestek és mikroszórók alkalmazásával csökken. 

A nyomásszabályozók szerkezete abban megegyezik, hogy van bennük egy rugalmas alkatrész, ami az átfolyási 

keresztmetszetet szűkíti a nyomás növekedésével és tágítja a nyomás csökkenésekor. Újabban a rugóterheléses 

tányérszelepes megoldásokat részesítik előnyben. Ezeken a szelep az alapnyomásnak megfelelő átfolyást 

lehetővé teszi, a túlnyomást a rugóterhelés kivédi. A terhelés mértéke állítható. A központi nyomásszabályozók 

használata a nyomásszabályozós csepegtetőtestek és mikroszórók alkalmazásával csökken. 

5. 11.5. A csőhálózat 

A mikroöntözőtelep vízszállítását a csőhálózat végzi. Az esőztetéshez hasonlóan találunk szárny-, mellék- és 

fővezetéket. 

A szárnyvezeték teszi lehetővé a tényleges öntözést, ez helyezkedik el a növényállomány soraiban. Ezen 

találhatók a vízadagoló-testek. A szárnyvezetékek elhelyezése a növényi állománytól függ. A széles 

sortávolságú növényeknél vagy ültetvényeknél minden sorban, a kisebb sortávolságnál, például 

zöldségkultúráknál minden második, esetleg harmadik sorban. 

A csövek műanyagból készülnek, polipropilén (PP) vagy polietilén (PE) anyagból. Ezek jellemzésére a Nominál 

(névleges) Átmérőt NÁ-t használják. Méretét mm-ben adják meg, a jellemző méretek 12,16, 20, 25 mm. A 

csöveket több falvastagsággal készítik és a nyomásállóság alapján vannak 2,5; 4; 6 bar-os csövek. Ha lehetőség 

van, a vásárlásnál érdemes minél kisebb csőfalvastagságút választani (1-1,5 bar üzemi nyomáshoz elég a 2,5 

bar-os cső). 

A szárnyvezetékek a mellékvezetékhez vagy osztóvezetékekhez csatlakoznak. Ezek látják el őket a 

működésükhöz szükséges vízmennyiséggel. A kifektetésük történhet -egyes esetekben- a kelés után is. A 

nyomásviszonyokat a mellékvezetéknek a fővezetékhez való csatlakozásánál szabályozzák beépített 

nyomásszabályozóval, vagy tolózárral. A mellékvezeték egyes szakaszainak kialakításánál törekedni kell arra, 

hogy a szárnyvezetéken lévő valamennyi vízkiadagoló azonos vízmennyiséget szolgáltasson ki. A 

mellékvezeték lehetőleg a talaj felszíne alá kerüljön, hogy a géppel végzett talajmunkákat és a növényápolást 

minél kevésbé akadályozza. 

A fővezetéket - a mellékvezetékhez hasonlóan - szinte minden esetben a talaj felszíne alá érdemes elhelyezni. 

Ezeknek a csöveknek is korrózióállóknak kell lenniük. Anyaguk leggyakrabban műanyag (PE vagy PP), de 

előfordulnak PVC, az azbesztcement, acél, valamint műanyag bevonattal ellátott vascsövek is. Méreteit a 

szállítandó vízmennyiség határozza meg, NA (névleges átmérő) 32-400 mm-ig. A nyomástartomány, amire 

készítik őket, 4-16 bar-ig terjedhet. 
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A csőhálózat kialakításához nagyon sok idom, szerelvény áll az építők segítségére. A teljesség igénye nélkül 

felsorolunk néhány elemet: 90 és 45o-os ívek, egyenes és T-toldócsatlakozók. Mindegyik többféle 

csatlakozókialakítással, menetes, szorítóbilincses, vagy ragasztott kivitelben és méretben készül. 

A csőhálózat építése egy meghatározott technológia alapján történik. Minden esetben szakemberrel történő 

konzultáció után érdemes csak elkezdeni. 

6. 11.6. Vízadagoló berendezések 

Vízkiadagoló csövek 

A mikroöntözésben a felszín alatt alkalmazott csövekről a fejezet elején már tettünk említést. Az 

öntözéstörténeti hűség kedvéért említsük meg a korábban alkalmazott, de kevésbé elterjedt csöveket. 

• Perforált cső. Az első alkalmazások során használták. Több hibája is volt, a vezeték mentén a vízkijuttatás 

egyenletessége nem volt megfelelő, beiszapolódás és - felszín alá helyezve - gyökérbenövés lépett fel. (Bár ez 

utóbbi bizonyos herbicidek alkalmazásával megelőzhető.) 

• Duplafalú cső. Az alapcsőhöz egy félcsövet hegesztettek. Az alapcsövön kevesebb, a külsőn több nyílás 

található. Elsősorban az előbbiekben említett vízelosztási egyenetlenséget kívánták megszüntetni. 

• Záródó nyílású cső. Olyan speciális kialakítású vízadagoló nyílással rendelkezik, amely a vízadagolás 

befejeztekor, kis nyomás létrejöttekor lezáródik. Ennek a segítségével a beiszapolódás elkerülhetővé válik. 

• Porózus (könnyező cső). A cső fala porózus, vízáteresztő kialakítású. A sok apró nyílás egyenletesebb 

nedvesítést ad, de a felszín alatti eliszapolódás veszélye nagy. Napjainkban a csepegtetőtestek és csövek egy 

részét a gyártók felszín feletti és alatti használatra 

egyaránt ajánlják. 

Csepegtetőtestek 

1. Szabad áramlási pályájú (63. ábra) 

• Mikrocső (egyenes vonalú) 

• Spirál 

2. Kényszer (labirintus) áramlási pályájú 

3. Önszabályozós (nyomáskiegyenlítős) csepegtetőtest 

 

63.ábra. Spirál csepegtetőtest 

Mikroszórók 

1. Vízsugaras 

2. Ütközőlapos 
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3. Mozgóelemes (rotoros) 

A csepegtetőtestek és mikroszórók működési elve 

1. Szabad áramlási pályájú 

A csepegtető öntözés kezdeti időszakában úgynevezett csavarbetétes típusú testekkel próbálták az egyenletes 

vízadagolást elérni. Ezek azonban nem voltak alkalmasak az egyenletes vízadagolásra. Ugyanis bármely 

csepegtetőtest vízhozamának módosítása közvetlenül hatott a mellette elhelyezkedőre. Nagy (több 10 hektáros) 

területeken lehetetlenség lett volna ezen módszerrel az egyenletes vízadagolás elérése. 

A műanyaggyártási technológia fejlődése lehetővé tette a kis (0,5-1,2 mm) belső átmérőjű mikrocsövek 

előállítását. Ennek köszönhetően megteremtődtek a hidraulikailag (áramlástanilag) megfelelő vízadagoló 

elemek. A mikrocsövek hosszának kialakítása, illetve megválasztása az adott hely nyomásértékének 

figyelembevételével történhetett. Így az öntözőtelep minden egyes pontján azonos vízmennyiség kiadagolására 

kerülhetett sor. 

Lejtős területeken a szintkülönbség miatt eltérő nyomásértékek keletkeztek, ezért 0,8-1,2 m hosszú 

mikrocsövekkel lehetett csak a keletkezett energiákat "elkoptatni". Ezek elhelyezése a szárnyvezetéken - a 

spirálosítás „feltalálása” előtt - viszont körülményes volt. Akadályozta a művelést. Sőt Ausztráliában a nagyobb 

testű madarak (pl. a kakaduk) szívesen húzkodták ki a szárnyvezetékből. Ezért szükségessé vált a 

mikrocsöveknek a szárnyvezetékre tekerése. Ezt váltották fel a spirálok, amelyeket a műanyagipar állított elő. A 

spirálszámok alapján a megfelelő vízadagoló kiválasztása leegyszerűsödött. Sőt, dugulás esetén a spirál 

meghúzásával és hirtelen visszaengedésével - az ütőhatás következtében - a kisebb szennyeződések eltávolítása 

is megtörtént. 

2. Kényszer (labirintus) áramlási pályájú 

Ezeket a csepegtetőtesteket a szárnyvezetékbe építik be, angol megfelelője az in line (lájn) típus, szemben az on 

line-nal, amikor a csepegtetőtest a csőre kerül. 

A beépített csepegtetőtest esetében a szárnyvezeték alaktartó polietilén csőből készül, melybe a gyártás során 

vízadagoló elemet építenek be. A csőben elhelyezett vízadagoló-elemnek szűrő és nyomáscsökkentő részei is 

vannak. A vízadagoló-elemek távolsága a gyártás során változtatható. Ez a távolság típusonként általában 30-

120 cm. Az alkalmazott távolság függ a növényfajtól és a talaj típusától. A labirint elvű csepegtetőcsőre példa a 

Magyarországon is forgalmazott T-Tape. Ezeknél a lágy csőfalban alakítják ki a labirint rendszert. Csökken az 

előállítás költsége, de a cső csak korlátozott időtartamra üzembiztos. A kisebb súly és méret miatt egyszerűbb a 

szállítása és a telepítése. 

A nyomáskiegyenlítős csepegtetőtestek átfolyási szakasza folyamatosan változik a nyomás függvényében. 

Általában rugalmas műanyag, gumimembrán, vagy acélrugóval működtetett szerkezet. A nyomáskiegyenlítős 

csepegtetőtestek alkalmazásával elérték, hogy nagy (5-6 m) szintkülönbségű terepen a szárnyvezeték mentén 

azonos vízmennyiség lépjen ki. Ennek a csepegtetőtest fajtának nagyon sok gyártmánya ismert. Főleg 

dombvidéken és hosszú szárnyvezeték esetén alkalmazható előnyösen. 

Az öntisztítós (vízadagoló testek) változatának hasonló a szerkezeti kialakítása, csak itt a nyomás hirtelen esése, 

vagy emelkedése, tágra nyitja az adagolónyílást. A csepegtetőtestben lévő esetleges szennyeződéseket a nagy 

vízhozam mintegy átmossa. A rugalmas műanyag szerkezetük miatt általában nyomáskiegyenlítős változatra 

készítik őket. 

A csepegtető öntözés hazánkban elsősorban a növényházakban terjedt el. Alkalmazható hajtatott és speciális 

körülmények között nevelt kultúráknál is. Minden körülményhez jól igazítható. A cső optimális elhelyezése 

érdekében ikersoros művelésre is jól használható, a két egymás mellett lévő sor közé helyezik a 

csepegtetőcsővel. A víztakarékos öntözés miatt egyre jobban alkalmazzák ezt az öntözési módszert a 

szabadföldi kultúrák öntözésére, még szántóföldi méretekben is. Természetesen itt a telepítés már gépi úton 

történik. A kertészeti kultúrákban, ahol pontos és tápanyagellátásban jól szabályozott vízkiadagolás szükséges, 

éppúgy kiválóan alkalmazható. 

A mikroszórók elterjedésével a csepegtető testekkel szemben lehetővé vált nagyobb felület nedvesítése. 

A vízsugaras mikroszórók gyártása hazánkban Dobos Alajos a Budapesti Műszaki Egyetem tanárának elvei 

alapján kezdődött. Az ötletet Fekete István a Kertészeti Egyetem akkori c. egyetemi tanára kaliforniai 
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tapasztalata adta. Ugyanis Kaliforniában a '70-es években minden mandulafához csak egy csepegtetőtestet 

helyeztek el. Az ottani 50 mm-es évi csapadék miatt a fő vízforrás az öntözésből származik. Tehát a gyökérzet 

csak az öntözött talajtömbből jut vízhez. Ez azonban kevésnek bizonyult, mármint a nedvesített térfogat. 

Ennek példáján a hazai gyümölcsösök egy részében a vízsugaras öntözés terjedt el. 

Az arid éghajlati övezetben a mikroszórók elterjedése fokozatosan növekedett. Különösen a mozgóelemes vagy 

rotoros betétűeké, mivel ezek a vízpótláson túlmenően az állományklímát is részben javítják. 

A különböző kialakítású mikroszórók eltérő nyomásigényűek. Erről, valamint a vízhozamokról és a szórási 

felületről részletes tájékoztatást a gyártási ismertetőkben találunk. 

7. Összefoglalás 

A technika, de főleg az új technológia lehetővé tette a műanyagok alkalmazását az egészen egyenletes és 

kisadagú öntözés megteremtésére. Az „éppen idejű” öntözés esetén a víz és a tápanyag akkor és olyan 

összetételben érkezik a növényhez, amikor leginkább igényli. Az egészen kis méretű cserepes növények 

igényeihez is képesek vagyunk igazodni és a víz:levegő arány fenntartása mellett a kiadagolást végezni. 

Videó: 

Mikroöntözés 1. 

Mikroöntözés 2. 

Mikroöntözés 3. 

Mikroöntözés 4. 

Önellenőrző kérdések 

1. Hogyan működik a csepegtető öntöző berendezés? 

2. Miért van szükség vízszűrő berendezésre? 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3920,Mikroontozes_1.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3921,Mikroontozes_2.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3922,Mikroontozes_3.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3923,Mikroontozes_4.
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12. fejezet - Tógazdasági 
vízhasznosítás 

Bevezető 

A fajlagosan (egységnyi halhús előállításához szükséges vízmennyiség) magas vízigényű ágazat víz 

felhasználása a többcélú tevékenységgel indokolható. Az eredményes gazdálkodást az eltérő tógazdasági 

típusok teszik hatékonyabbá. Az üzemeltetési módok megismerése segítségre van a vízkivételi korlátozásokból 

eredő hátrányok csökkentésében. 

1. 12.1. A tógazdaságok szerepe 

Éghajlati viszonyaink kedvezőek jó hatásfokú tavi haltermelésre. Ezért az adott lehetőségeket érdemes a lehető 

legnagyobb mértékben kihasználni. 

A tógazdasági haltenyésztés terén Európában hazánk az elsők között foglal helyet. A halhús-termelés világszerte 

rendkívüli mértékben emelkedik. Míg a II. világháború előtt Európában 100 kg húsfogyasztásból 33 kg volt a 

halhús, a 80-as évek végére ez az érték még emelkedett. Magyarországon 1982-ben 4 kg a halhús fogyasztás. 

Élelmiszerellátásunk érdekében, de nem kevésbé a halhús iránt megmutatkozó külföldi kereslet és az 

exportlehetőségek miatt is fokozni érdemes a mesterséges haltenyésztésünket. 

Az 1945 előtti, mintegy 10 000 ha halastó-felülettel szemben 1960-ban kb. 17 000 ha-on folyt mesterséges 

haltenyésztés. 1970-ig további 10 000 ha halastó épült meg. Jelenleg ez a szám 27 000 ha körül van. 

A mezőgazdasági vízgazdálkodáson belül a vízhasznosítás egyik fontos témaköre a tógazdálkodás. 

A haltenyésztés külföldön mutat egyre nagyobb fejlődést. Ezt az indokolja, hogy a feladatok megvalósítása 

viszonylag alacsony beruházással megvalósítható, ugyanakkor a fejlődő országok kevésbé képzett munkaereje is 

részben felhasználható. 

Európában a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országok (Anglia, Hollandia, Németország stb.) szakemberei 

közül sokan külföldön kezdik pályafutásukat és ezek között jelentős számban találhatók a haltenyésztést 

irányítók. 

A jó szakmai ismeretekkel rendelkező specialisták képzésével lehetőség mutatkozik a külföldi munkavállalások 

növelésére, valamint a hazai tenyésztési kultúra emelésére. A haltenyésztés szerepe népélelmezési szempontból 

is kiemelkedő. A fehérjedús táplálkozásban egyre nagyobb szerepe van a halhús fogyasztásnak. 

Fontosságát nem mennyiségben, hanem minőségben kell mérni. Köztudomású, hogy a halhús igen egészséges 

táplálék. Jó ízű, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag, magas fehérjetartalmú, és könnyen emészthető, 

ezért betegek is nyugodtan fogyaszthatják. Ennek ellenére hazánkban a halfogyasztás igen csekély, pedig ma 

már európai viszonylatban mi termeljük a legtöbb tógazdasági halat. Világviszonylatban csökkenőben van a 

kereslet a zsíros, rostos, nehezen emészthető hús, főleg a sertéshús iránt. Helyette mindinkább a növényi 

eredetű, valamint a könnyen emészthető, magas fehérjetartalmú halhús fogyasztására térnek át. 

Területhasznosítási szempontból is jelentős lehet a haltenyésztés. Rossz talajszerkezetű szikeseken létesített 

halastavak a leggazdaságosabb hasznosítást teszik lehetővé. 

A gazdasági vizsgálatok igazolják, ha a hal takarmányértékesítő képességét összehasonlítjuk a sertésével vagy a 

szarvasmarháéval, kitűnik, hogy hasonló mennyiségű takarmányból a hal több húst állít elő, és a hal 

takarmányozására olyan tápanyagok is megfelelnek, melyek más állatok etetésére kevésbé alkalmasak. 

2. 12.2. A tógazdaságokról általában 

Tógazdaság az a mesterséges halastavakból álló gazdasági egység, ahol tervszerű és okszerű halhús-termelés 

folyik, és ahol ennek a vízgazdálkodási-műszaki feltételei megteremtődtek, vagyis minden esztendőben 

rendelkezésre áll a tavak feltöltéséhez szükséges víz és a tavak teljesen lecsapolhatók. 
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A tógazdaság lehet önálló vállalkozás, de lehet valamilyen termelési egység része is. A tógazdaság további 

alegységekre tagolható. A területileg egymástól többé-kevésbé elkülönülő tavakból álló kisebb egységeket 

tóegységeknek nevezzük. A tóegységeknek - és végső soron maguknak a tógazdaságoknak is - termelési 

alapegysége a halastó. 

Az okszerű haltermelést az teszi lehetővé, hogy a tavakat termelőképességüknek és a rendelkezésre álló 

takarmánynak megfelelően népesítjük be a leggyorsabban növekvő, gazdasági szempontból legmegfelelőbb 

halfajtával. 

Mind a tógazdaságokat, mind a halastavakat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk: 

• üzemidő szerint, 

• a meghatározó halfajok vagy halkorosztályok (termelési szerkezet szerint), 

• építés szerint. 

3. 12.3. A tógazdaságok csoportosítása 

Üzemidő szerinti csoportosítás 

Üzemidő szerint teljes üzemű és részleges üzemű tógazdaságokat különböztetünk meg. 

Teljes üzemű a tógazdaság akkor, ha a termelési folyamat során az összes halkorosztály előállításával 

foglalkozik, tehát ivadékhalat, növendék halat és étkezési halat termel. A teljes üzemű gazdaság 2-3 évig neveli 

a halat.(ez leginkább a pontytenyésztésre jellemző). 

A teljes üzemű gazdálkodási forma legfontosabb termelési szakaszai: 

1. a keltetőházi szaporítás (ikra nyerésétől a táplálkozó-lárva szakaszig); 

2. a kistavas előnevelés (a táplálkozó ivadék kihelyezésétől az egyhónapos ivadék lehalászásáig); 

3. az ivadéknevelési szakasz (az egyhónapos hal kihelyezésétől az egynyaras hal őszi lehalászásáig); 

4. a növedékhal-nevelés (a kiteleltetett egynyaras hal kihelyezésétől a második tenyészszezon végén történő 

lehalászásig); 

5. az étkezési méret előállítása (a második nyaras hal kihelyezésétől a harmadik szezon végéig, a piaci hal 

megtermeléséig) - kivéve a kétéves üzemformát. 

Az első három szakaszt - az extenzíven gazdálkodó telepek - összevontan, tavi körülmények között valósítják 

meg. 

Azok a tógazdaságok, amelyek az összes felsorolt termelési szakaszt megvalósítják, teljes üzemben dolgoznak. 

(64. ábra) 

Részüzemű vagy szakosodott gazdaságoknak nevezzük azokat a gazdaságokat, amelyek - adottságaik folytán - 

kiemelten csak valamely korosztály előállításával foglalkoznak. Ilyen szakosodott gazdaságok az ivadéknevelő 

gazdaságok, amelyek az első három tenyésztési szakaszt művelik (szaporítás, ivadék elő- és felnevelés). Más 

gazdaságok - rendszerint korlátozott területi lehetőségek miatt - csak étkezési halat állítanak elő, a népesítő-

anyagot évről évre megvásárolják. 

Az ivadéknevelő és az étkezési halat termelő gazdaság a leggyakoribb típusa a részüzemű gazdaságnak. 
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64. ábra. A teljes üzemű halgazdaságok részegységei 

Termelési szerkezet szerinti csoportosítás 

A termelési szerkezet határozza meg, hogy a gazdaságok milyen halfajokat népesítenek tavaikba, és ezeket a 

halfajokat milyen arányban helyezik ki. 

A termelési szerkezet alapján tiszta (monokultúrás) és kombinált (polikultúrás) népesítési szerkezetről 

beszélünk. 

A tiszta vagy egyfajú népesítés esetén a tavakban egy halfajt (rendszerint pontyot) tenyésztenek. 

Kombinált népesítés esetén a szerkezet alkalmazkodik a tavak sokrétű fehérjetermelése nyújtotta 

lehetőségekhez; a ponty mellett növényevő halfajokat, valamint ragadozó halakat is tartanak a tavakban. 

Vegyes népesítésről akkor beszélünk, ha egyazon tóba eltérő évjáratú halakat helyeznek ki. A különböző 

korosztályok lehetnek azonos vagy más-más fajokhoz tartozóak. A tiszta népesítésű, vegyes korosztályú 

termelési szerkezetet a "kombinált" polikultúrás népesítés elterjedése óta korszerűtlennek ítéljük. 

Építés szerinti csoportosítás 

A tógazdaságok eltérő domborzati adottságok között létesülnek. Ez alapján megkülönböztetünk: 

• dombvidéki vagy völgyzárógátas, 

• síkvidéki vagy körtöltéses, 

• a kettő kombinációjából származó vegyes rendszerű vagy hossztöltéses halastavat. 

Hazánkban kezdetben főleg dombvidéki tógazdaságok épültek, mert a vízellátás ott volt biztonságos, a tiszántúli 

nagy öntözőrendszerek kiépítése lehetővé tette nagykiterjedésű síkvidéki tógazdaságok létesítését is, így a 

súlypont a síkvidéki tógazdaságok felé tolódott el. 

4. 12.4. Tógazdasági típusok 

A halastavak méretei 

A tavak mérete a terep nyújtotta adottságokhoz, valamint a termelési célokhoz idomul. A néhány száz 

négyzetméter felületű ivadék-előnevelő tavaktól, illetve teleltetőktől az 50-100 hektáros nagyságú extenzív 

termelőtavakig a magyar tógazdaságban minden tóméret megtalálható. 
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A tógazdaság tavainak elrendezése, azok lecsapolása és feltöltése olyan nagymértékben függ a domborzati 

viszonyoktól, hogy ennek megfelelően különböző tógazdasági típusok vannak, amelyek építési módjukban, a 

műtárgyakban és bizonyos mértékig üzemelésük tekintetében is eltérnek egymástól. 

A tógazdaságokban különböző típusú tavakat kell kialakítani. A tavak típusát az a cél határozza meg, amelyet 

a tavak üzemeltetése során el kívánunk érni. Van tenyésztő, nyújtó és tározó tó. 

A tenyésztő tavakban állítják elő a tenyészanyagot, amellyel a nevelő tavakat benépesítik. A tenyésztő tó is 

lehet kétféle: ívató tó és ivadéknevelő tó. 

A nyújtó tavakban a piaci értékesítésre kerülő halak nevelése folyik. 

A tározó tavakban a piacra kerülő halakat elszállításig tartják, a tenyészanyagot és a téli eladásra szánt 

állományt tárolják, teleltetik. 

Az ívató tó kicsi, 100-200 m2-es, füves aljú, sekély vizű, amelyben a vízborítás 60 cm körül kell legyen. 

Júliustól szárazon áll, teljesen vízteleníthető. A leeresztő zsilipnél szükség van 1 m-es vízmélységre, ahová 

hűvösebb időben az ivadék lehúzódhat. Ezeket a tavakat közvetlenül az ívás előtt, tehát április végén vagy 

május elején kell feltölteni. Előtte a füvet kaszáljuk le. 

Feltöltéshez jól megszűrt, vad- és ragadozó haltól mentes víz használható. A feltöltésre hideg víz nem alkalmas. 

Ugyancsak alkalmatlanok a sós ártézi vizek. A töltések jól zárjanak, ne szivárogjanak. Ha erősen ingadozik a 

vízszint, a halak nem ívnak. Csak jól vízteleníthető tó alkalmas ívatásra, mert a lápos, mocsaras jellegű tóban 

nem szívesen, vagy egyáltalán nem ívnak a halak. 

Az ívató tavak lehetőleg széltől védett helyre kerüljenek, mert az erős szelek felzavarják a vizet, ami árt a 

halaknak. Vízszükségletük kicsiny, ezért ha szivattyúzni is kell a vizet, az sem jelent lényeges költséget. Ívás 

után 2-4 hét múlva az ivadékot összegyűjtik és nagyobb ivadéknevelő tavakba helyezik át. 

Az ivadéknevelő tavak mélyebbek lehetnek, benne hínárosodó részekkel. Nagyságuk 5 ha körül mozog. 

Vízmélységük átlagosan 70-80 cm-nél ne legyen kisebb. Az a víz, mellyel feltöltjük, jól szűrt legyen, hogy 

szeméthal ne juthasson a tóba. 

A nyújtó tavak átlagos mélysége 1 m. Ha túl mélyre (1,5-2,0 m) töltjük fel a tavakat, az csak a víztározás 

szempontjából célszerű, mert a halak fejlődéséhez ez szükségtelen. A mély víz nem káros, mert a ponty a 3 m-es 

vízben is jól megél, ha az jól átvilágított. 

A sekély nyújtó tóban könnyen megterem a káros vízigyom. A kis vízmélység (0,5 m) további hátránya, hogy a 

gázló- és vízimadarak elsősorban itt szerzik be élelmüket. 

A halak teleltetése különleges medencékben, teleltetőkben történik. A teleltetés különleges igényeit már a 

tervezés során figyelembe kell venni. Kemény télen 60-80 cm-es jégréteg is képződhet a tavon. Ezért a 

teleltetőknek a vízmélysége legalább 1,80 m legyen, hogy a hasznos 1 m-es vízoszlopot ilyenkor is 

megtartsuk. A teleltetőkben sűrűn helyezik el a halakat. Emiatt külön kell gondoskodni a halak 

oxigénellátásáról, mert a természetes utánpótlás nem kielégítő. De a jég miatt is sokszor akadályozott a 

vízfelületen történő oxigénfelvétel. Hogy oxigénhiány ne léphessen fel, a tóba oxigéndús víz állandó 

beeresztését kell lehetővé tenni. Ha erről nem gondoskodunk, 1-2 nap alatt igen nagy kár keletkezhet. 

Az állandóan átfolyó víz legkönnyebben természetes mederből, vagy tározással érhető el. A teleltetők 

biztonságos vízellátását szolgálja, ha közvetlen vízjuttatással kiküszöbölhető az állandó szivattyúüzem. Jobb, ha 

magas üzemvízszinttel rendelkező tavakból ereszthetjük át a vizet, míg ez utóbbiak feltöltéséhez alkalmazzuk az 

időszakos átemelést. 

Minden 1000 kg piaci halra állandó utánpótlásként 1 liter/sec vízhozamot kell számolni. 

Tervezéskor a tározási feladatok során nemcsak a szükséges vízhozamot, hanem a vízmennyiséget is számításba 

kell venni. A vízmennyiséget úgy számítjuk ki, hogy a teleltetés teljes idejét tekintve, november közepétől 

április közepéig elég legyen. A két határidő módosítható, ha a teleltetett halállomány egy része időközben 

elszállításra kerül. A teleltetés ideje egyes tételek esetén csak néhány hét, de 4-5 hónap is lehet. A piaci hal 

elszállítása és teleltetésének befejezése kereskedelmi igények szerint változhat. Ha a tóban nincs megfelelő 

vízutánpótlás, akkor gondoskodni kell a korai elszállításról. 
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A teleltetők összterületét úgy számítjuk, hogy 1 m2 alapterületre mintegy 10-12 kg piaci halat, illetőleg 3-5 kg 

tenyészhalat, vagy ivadékhalat helyezünk. 

A teleltetők alakja hosszúkás téglalap, amelynek egyik végén történik a vízbetáplálás, másik végén a folyamatos 

vízelvezetés. Egy-egy teleltető medence nagysága 500-1 000 m2. Nagyobb teleltetők alkalmazását általában 

kerülik. 

A teleltető feneke a terepszint alatt, mintegy 80-100 cm mélyen van. Ezzel a többi tóban tartott üzemvízszinthez 

képest növeljük a teleltető tavak mélységét. A fenékből kitermelt földből építjük a teleltető tavak töltéseit. A 

terepbe való bevágás és a töltés lába között kb. 1 m széles padkát kell hagyni. A töltéskorona 50 cm-rel haladja 

meg az üzemi vízszintet, szélessége 2 m-es legyen. Ahol járművek is közlekednek ott, 3 m-es 

koronaszélességgel számoljunk. Rézsűvédelemre teleltetőnél nincs szükség. 

A teleltető táplálózsilipeinek kialakítása során külön kell gondolni arra, hogy a teleltetőbe bocsátott víz 

levegőztetése folyamatos legyen. E célból buktatják a vizet, hogy a szétfröccsenő kis vízcseppek felületén a 

levegőfelvétel minél jobban megtörténjék. 

5. 12.5. Dombvidéki tógazdaságok 

A dombvidéki tógazdaságokat kis vagy közepes esésű völgyekben létesítik, a völgynek alkalmas helyen 

töltéssel, vagy völgyzárógátszerű elzárással. Egymás fölött több elzárás is építhető, ebben az esetben tósorozat 

alakul ki (65. ábra). 

Az elzárások helyét úgy kell megtervezni, hogy minél rövidebb töltéssel minél nagyobb tavat tudjunk létesíteni, 

tehát a terepet vízszintes és magassági értelemben is tanulmányozni kell. 

Vízszintes értelemben az a kedvező, ha völgyszűkületben végezzük az elzárást, mert így a töltés rövid lesz. A 

völgy hosszmetszetét tekintve egy-egy kisesésű szakasz alsó végére kell a töltést tervezni, mert ugyanolyan 

magas töltéssel a leghosszabb völgyszakasz árasztható el. A völgyszűkületek fölött rendszerint kisebb esésű 

völgyszakaszok vannak, ezért az elzárások legalkalmasabb helyei vízszintes és magassági szempontból 

általában egybeesnek. 

 

65. ábra. A völgyzáró gátas halastavak a dunántúli területekre jellemzőek; a tavak a völgyekben egymás alatt 

helyezkednek el 

Ha egymás fölött több tó is épül, nem lehet minden esetben a fenti elvekhez ragaszkodni, mert a 

völgyszűkületek nem olyan távolságra vannak egymástól, amilyeneket az elárasztás kedvező mélysége 

megkövetel. A tavak átlagos vízmélységét itt is célszerű 1,0-1,2 m-re kialakítani úgy, hogy a vízmélység a tó 

töltésénél se haladja meg a 2,5 m-t, és a felső töltés lábánál is legalább 40-50 cm-es legyen. Az ennél 

alacsonyabb vízborítású helyeken teljes értékű haltermelésre nem lehet számítani, mert ott sok káros vízinövény 

fejlődik, és ilyen sekély vízen még az úszó kasza sem tud mozogni. 
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A kísérletek viszont azt mutatják, hogy gyomirtó szerek permetezésével a káros növényzet egy része kiirtható. 

Minden esetben külön kell elbírálni, melyik a legkedvezőbb, a leggazdaságosabb megoldás, nagyobb 

földmunkával kedvezőbb vízborítást létesíteni, vagy pedig érdemesebb-e az építési költségek csökkentésével a 

vízborításnál tenni engedményeket úgy, hogy más típusú hasznosítást végzünk, pl. nagyobb területet árasztunk 

el alacsonyabb vízzel nemes füzesek részére a sekélyvizű helyeken. 

A szegélyvizek miatt kedvezőbb, ha a széles lapos völgyből meredeken emelkednek ki a határoló dombok. 

Mivel a dombvidéki tógazdaságok a völgyfenéken épülnek, a völgyben lévő patak vize átfolyik a tógazdaság 

tavain. Duzzasztásra nincs szükség, a patakot egyszerűen bevezetjük a legfelső tóba. A bevezetésnél halrácsot 

kell alkalmazni, amely megakadályozza a tóban levő halak elszökését és a patakban levő vadhalnak a tóba 

történő bejutását. 

A pataknak nemcsak a kis és közepes vizei, hanem az árvizei is keresztülfolynak a tavakon. A nagyvizeket úgy 

kell elvezetni, hogy az a tavak töltéseiben és műtárgyaiban kárt ne okozhasson, és a tavakban levő halakat el ne 

sodorja. 

A dombvidéki tógazdaság egyes tavai - a terepviszonyok miatt - nem nagyok, ezért a lecsapoláshoz a barátzsilip 

megfelel, és ezt szokás építeni. A barátzsilip azonban nem elég a nagyvizek levezetésére, ezért erre a célra külön 

árapasztót is kell építeni. Arra kell törekedni, hogy az árapasztóban minél kisebb legyen a szintkülönbség, azt a 

magasabb terepen, a völgy oldalában, a töltés végénél kell elhelyezni, éspedig a termett talajban a kedvezőbb 

építési viszonyok miatt. 

Az árapasztók tervezésekor fontos, hogy ahol több tó van egymás fölött, a legalsó tó árapasztóját kell nagyobb 

biztonsággal megépíteni, a többi tónál azonban engedmények tehetők, mert ha egyik közbenső tó töltésénél 

történik is valami baj, a legalsó tó visszatartja a felsőbb tóból elsodort halakat.(65. ábra) 

A völgyzárógátas halastavak töltéseinek koronáját 50 cm-rel szokás a tó üzemi vízszintje fölé emelni, azonban a 

nagyobb biztonság érdekében a legalsó tórekesz töltését 1,0 m-rel kell a vízszint fölé tervezni akkor, ha nagyobb 

vízmennyiségek folynak át a tavon. 

A töltés koronája nem vízszintes, hanem a völgyszéleken legyen meg a tervezett biztonság az üzemvíz felett, a 

töltés (a völgy) közepén pedig ennél 30-50 cm-rel magasabb (66. ábra). 

 

66. ábra. Völgyzárógát kereszt-szelvénye 

Ilyen módon eltérhető, hogy a töltést meghaladó katasztrofális árvizek a völgy szélén, az alacsony 

töltésszakaszokon bukjanak át és ne a legmagasabb töltésnél, ahol nagyobb károkat okoznak. 
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A dombvidéki tógazdaságok legfőbb előnye az, hogy az építési költségek alacsonyak, mert sem duzzasztóra, 

sem táplálócsatornára nincs szükség, és a töltések is rövidek. 

További előnyei: 

• a szivárgási veszteség kicsiny, mert a felső tavak szivárgó vize az alsóbb tavakba jut; 

• a tavak feltöltéséhez szükséges vízzel nagymértékben lehet takarékoskodni, mert a felsőbb tavak vize az alsó 

tavakban felfogható. 

Előnye lehet az is, hogy a vízgyűjtő terület trágyázott földjeiről táplálékdús víz kerülhet a tavakba. 

A dombvidéki tógazdaság hátrányai: 

• az árvizek átfolynak a tavakon, ezért az árvédelemről minden esetben gondoskodni kell; 

• a tavakon átfolyó víz a tavakból sok táplálékot sodorhat magával, ezért a trágyázás hatása nem érvényesül 

teljes mértékben; 

• a tavakon átfolyó víz a tavak vizét lehűti, ez a halak étvágyát csökkenti (sőt a hirtelen lehűlés betegséget is 

okozhat); 

• az alsó tavak felsőkből kapják a vizüket, és azzal együtt fertőző betegségek is elterjedhetnek; 

• a tavak egymástól függetlenül nem csapolhatók le, a közbenső tóban tehát hirtelen szükségessé váló gyors 

lehalászást nem lehet végrehajtani; 

• a tavak őszi lehalászása is állandóan csak ugyanabban a sorrendben történhet; 

• a szállítást vízi úton nem lehet megoldani; 

• a tavak mélysége nem egyenletes, szegélyvizek keletkeznek; 

• az átfolyó vízzel, főleg a nagyvizekkel - sok hordalék jut a tavakba, azokat feliszapolja, s ezzel a 

szegélyvizeket növeli. 

A feliszapolódás idővel a tófeneket annyira felemelheti, hogy a szükséges minimális vízmélység sem lesz meg a 

tavakban. A megfelelő vízmélység elérése érdekében vagy a töltéseket kell megemelni, vagy pedig a fölösleges 

iszapot kell a tavakból eltávolítani. 

Ha a töltéseket emelik, akkor az üzemvízszintet és az árapasztó küszöbét is ugyanolyan mértékben emelni kell, 

esetleg betétpalló alkalmazásával. A vízszintemeléssel növekszik a tavak területe, emelkedik a visszaduzzasztás 

határa, ezért újból vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy ez idegen érdekeket nem érint-e. 

Nálunk nagyon ritkán fordul elő, hogy az iszapot a tavakból eltávolítsák. Külföldön már kábelkotrók is 

rendelkezésre állnak, amelyek munkája nagyobb tavaknál gazdaságos. A kikotort iszap nagyon értékes trágya és 

talajjavító anyag. 

A kopár területek fásítása, a vízmosások megkötése és az erózió elleni védekezés csökkenti majd a tavak 

feliszapolódását, de teljesen nem szünteti meg. Arra kell törekedni, hogy az iszap lerakódását egy kisebb helyre 

koncentráljuk, mert így csak kisebb területen okoz kárt és az iszap esetleges eltávolítása is gazdaságosabban 

oldható meg. Amint említettük, a sekély szegélyvizek haltermelés szempontjából kisebb értékűek, az iszapot 

tehát célszerű ezen a területen összegyűjteni. 

Sáncolóekével vagy összeszántással a tó felső, sekély részén a vízfolyásra merőlegesen húzott kis töltés a 

befolyó víz sebességét lecsökkenti, aminek következtében az iszap ott lerakódik. Amikor a feliszapolódás már 

eléri a kis töltés magasságát, újabb töltéssel az iszap továbbra is felfogható. Ilyen módon a tavak mélyebb 

részeibe csak kevés iszap jut, a sekély rész pedig feltöltődik. 

Ezekről a helyekről az iszapot könnyebben lehet eltávolítani, vagy pedig mezőgazdaságilag lehet a területet 

hasznosítani. 
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A dombvidéki tógazdaságok sok hátrányának nagy részét ki lehet küszöbölni, ha a vízfolyást nem vezetjük 

keresztül a tavakon, hanem eltereljük a völgy egyik szélére (67. ábra). 

Ily módon megszűnnek mindazok a hátrányok, amelyeket a víz átfolyása okoz, és az egyes tavakat egymástól 

függetlenül lehet feltölteni, megmaradnak azonban azok a hátrányok, amelyek a tavak egymáson keresztül való 

lecsapolásából származnak. 

 

67. ábra. A vízkormányzás szempontjából kedvező, ha a táplálótavak vize nem folyik keresztül a tavakon, 

hanem azok mellett fut le 

Ennél a megoldásnál növekszik az építési költség, mert a vízfolyásokban egy terelő művet, továbbá egy hosszú 

csatornát kell építeni. A csatorna méreteit a levezetendő árvízmennyiség határozza meg. Nagy árvízhozamoknál 

a csatorna építési költsége olyan magas lehet, amely veszélyeztetheti a gazdaság rentabilitását, ezért nálunk csak 

kivételesen kedvező körülmények között létesíthető, ha az előzetes gazdaságossági számítások azt indokolttá 

teszik. 

6. 12.6. Síkvidéki tógazdaságok 

A síkvidéki tógazdaságoknál sem az egyes tavaknak, sem a gazdaságnak nincs természetes határa, hanem 

minden tavat töltés zár körül (68. ábra). 

 

68. ábra. Az alföldi körtöltéses tavak 

A sok töltés építése lényegesen megnöveli a beruházási költségeket, azonban sok előnyt is jelent: 

• a sík terepen mindenekelőtt nagyobb lehetőséget nyújt a tavak kedvező elrendezésére, minden egyes tavat a 

többitől függetlenül lehet feltölteni és lecsapolni, vagyis megteremthető a teljes belterjes és tervszerű 

gazdálkodás; 
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• minden tóba annyi vizet lehet bevezetni, amennyire ott szükség van, átfolyó víz nincs a tavakban, minden 

tavat akkor lehet lecsapolni, amikor a gazdaság érdekei azt megkívánják, vagyis röviden, a vízzel gazdálkodni 

lehet; 

• a tavak vízmélysége egyenletesebb, mint a dombvidéki tavaké, termelésből kieső, sekély vízborítású 

szegélyvizek alig fordulnak elő; 

• egyik tóból nem folyik át a víz a másikba, a fertőzés tovaterjedése megakadályozható; 

• legtöbb esetben megoldható a vízi szállítás, aminek a belterjes gazdálkodásnál nagy jelentősége van, mert sok 

takarmányt és még több trágyát (helyettesítése szennyvízzel történhet) kell a tavakba szállítani; 

• a tápláló vízzel csak kevés hordalék juthat a tavakba, gyors feliszapolódástól tehát nem kell tartani. A kevés 

hordalék még előnyös is trágyázó hatása folytán, homokos talajon pedig kívánatos, mert a szivárgást 

csökkenti. 

Termelési szempontból több előnye van a síkvidéki tógazdaságoknak, a hátrányok műszaki szempontból 

jelentkeznek, amelyeknek gazdaságossági kihatásai vannak: 

• a nagyobb építési költségek mellett a fenntartási költségek is magasabbak; 

• nagyon sok és költséges az elhabolás elleni védekezés, amely nehezebben végezhető el, mint a dombvidéki 

tógazdaságok esetén; 

• a síkvidéki tavak általában nagyobbak, mint a dombvidékiek, ennek következtében a hullámverés is erősebb; 

• a völgyzárógátas tavakat a szomszédos dombok védik a széltől, ez a védelem a síkvidéki tógazdaságoknál 

hiányzik; 

• sok esetben védő erdősávot csak nagy nehézségek árán lehet létesíteni a rossz (szikes) talajon; a fák hiánya 

miatt a rézsűbiztosításhoz szükséges karót, esetleg rőzsét csak nagy távolságból lehet beszerezni; 

• a körtöltéses tógazdaságoknál a belső lecsapolók létesítése csaknem elkerülhetetlen, míg a dombvidéki 

tavaknál a völgy természetes adottságaira alapozva legtöbbször nincs szükség. Nemcsak a létesítésük okoz 

költséget, hanem a fenntartásuk is. Erős hullámzás következtében a lecsapoló árkok gyorsan feliszapolódnak, 

helyesebben feltöltődnek. Az eredményes működés érdekében 2-3, esetleg több évenkénti tisztogatásuk 

fontos feladat, mert különben nem töltik be szerepüket, akadályozzák a tavak lecsapolását és zavartalan 

lehalászását; 

• a vízveszteségek nagyobbak, mint dombvidéken. A nagyobb töltéshosszon nagyobb az elszivárgás és a 

párolgás is jelentősebb, mint a széltől jobban védett dombvidéki tavaknál; 

• a vízzel való takarékosságra is kisebb a lehetőség, a síkvidéki tógazdaságoknak tehát nagyobb a vízigénye, 

mint a völgyzárógátas tavaknak. 

A nagyobb építési és fenntartási költségekkel szemben termelési és üzemi szempontból annyi előnyt nyújt a 

síkvidéki tógazdaság, hogy hazánkban ezt kell a belterjes gazdálkodásra legalkalmasabb tógazdasági típusnak 

tekinteni. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az egyes tavak nagysága síkvidéken csaknem szabadon választható, 

addig a dombvidéken azt a terepadottságok határozzák meg. 

Nem szabad azonban elhallgatni azt sem, hogy az ideális állapotokkal szemben a gyakorlatban legtöbbször 

engedményeket kell tenni. 

A tavakat feltöltő és tápláló víz nem áll egész éven át korlátlanul rendelkezésre, a víz felhasználását más 

vízhasználatok is befolyásolják. A tavakat - az öntözési idény megkezdése előtt - a téli és kora tavaszi 

hónapokban kell feltölteni, de az elszivárgó, valamint elpárolgó víz utánpótlását is - az öntözővíz 

felhasználásától függően - csak szakaszosan lehet megoldani. 

A teleltetők vízellátásához szükséges vizet, vagy annak egy részét a tógazdaságokban kell tárolni. Akár 

öntözőcsatornákból kapja a tógazdaság a vizet, akár szivattyúzás útján szerzi be, számolni kell azzal, hogy a tél 

folyamán legalább két hónapig nem tud vizet kapni részben a fagyok következtében, részben pedig a 
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vízműveken elvégzendő javítási és karbantartási munkák miatt. Erre a két hónapra a tógazdaságnak magának 

kell a teleltetők táplálóvizéről gondoskodnia. 

Ha mód van rá, akkor a két hónapra szükséges vizet a tógazdaság tavaiban - mint tározókban - kell raktározni, 

vagy pedig a teleltetőkből kifolyó vizet kell felfogni és visszajuttatni. 

A síkvidéki tógazdaságok lecsapolása általában olyan vízfolyásba történik, amely a belvizeket vezeti le. A 

tógazdaság lecsapolását tehát a belvízviszonyok befolyásolják. Nem szabad a halastavakat lecsapolni olyankor, 

amikor a befogadók teljes kapacitására a belvizek levezetése céljából még szükség van. Ilyenkor a lecsapolást és 

lehalászást a belvizek levonulását követő időre kell elhalasztani. Ez hátránya ugyan a síkvidéki 

tógazdaságoknak, azonban a szokásos lehalászási időben csak nagyon ritkán szokott olyan belvíz előfordulni, 

ami a tavak lecsapolását akadályozza. 

7. 12.7. Hossztöltéses tógazdaságok 

A hossztöltéses tógazdaságok akkor keletkeznek, ha a dombvidéki tógazdaság tavait csak a völgy egyik oldalán 

építik ki és a vízfolyás mellett a völgy hosszirányában töltést építenek. A víznek a tavakba történő beterelése 

végett a vízfolyáson duzzasztót, a duzzasztótól a tavakig pedig táplálócsatornát kell építeni. Ez utóbbi vagy csak 

a legfelső tóhoz vezet és akkor a tavak egymáson keresztül tölthetők, vagy pedig a völgy szélén vezetik a 

csatornát úgy, hogy abból minden tó külön táplálható. 

A dombvidéki tógazdaságokkal szemben előnye ennek a típusnak, hogy árvédekezésre nincs szükség, mert a 

nagy vizek a tavakon kívül vonulnak le, a tavakon nincs állandó vízfolyás, minden tó külön csapolható le a 

befogadóba. 

Hátránya, hogy duzzasztót kell létesíteni vízkivételi művel, ami költséges műtárgy, és egy hosszanti töltést kell 

építeni nagy földmunkával, a legmélyebb terepen (69. ábra). 

A tavak elrendezését és nagyságát itt sem lehet szabadon választani, azt a terepviszonyok determinálják. A 

hossztöltéses tógazdaságok középső helyet foglalnak el a dombvidéki és síkvidéki tógazdaságok között, üzemi 

szempontból jobbak, mint a dombvidékiek, de nem olyan jók, mint a síkvidékiek, építési költségük pedig a kettő 

között van. 

Az egyes típusok között természetesen vannak átmenetek is, pl. egy dombvidéki tógazdaság alsó tavai már 

lehetnek síkvidéki jellegűek és a síkvidéki tógazdaság egyes tavainak lehetnek természetes határai, mint a 

dombvidéki tavaknál. 

 

69. ábra. Hossztöltéses tógazdaság 
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8. Összefoglalás 

A tógazdaságok nagy mennyiségű vizet igényelnek a különböző halfajok ellátására. A halastavak tavaszi 

feltöltését követően a párolgást ( napi 3-7 mm) ellensúlyozni kell, ezért a nyári vízfelvétel is fontosnak 

mondható. A vízfolyásokból nyerhető víz mellett a szennyvíz felhasználására is lehetőség van, és sok helyen 

alkalmazzák is ilyen célra, mivel a szervesanyag megfelel a plankton képzéshez. 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen tógazdasági típusokat ismer? 

2. Hogyan építik meg a gátakat a dombvidéki és síkvidéki tógazdaság részére? 
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13. fejezet - A tógazdasági 
haltenyésztés földművei és műtárgyai 

Bevezető 

A takarékos technológiához illesztett mennyiség-szabályozás optimalizálásához fontos a táplálócsatornák 

korszerű építési technológiájának és fenntartási műveleteinek szabályozása. A kiválasztott csatornahálózat 

vízhozam szabályozását szolgáló műtárgyak üzemeltetése pontos karbantartást igényel. 

1. 13.1. Földművek 

A tólétesítés legnagyobb költségeit a földmunkák képezik. Az igényesen kialakított rézsűk, de főleg a 

lelkiismeretesen tömörített talajrétegek hosszú időre gondmentessé teszik a tavak üzemelését. 

Töltések 

A halastavak töltéseinek építéséhez általában a helyi talajokat kell felhasználni. A töltések méretét és 

keresztmetszeti kialakítását a töltés anyagától függően kell meghatározni. A minimális méretű és az egyszerű, 

homogén keresztmetszeti kialakítású töltés általában azokból a talajokból építhető, amelyek szemeloszlása a 70. 

ábrán feltüntetett két határgörbe közé esik. 

A termelőtavak koronaszélessége nem lehet kevesebb 2,0 m-nél. 

Az ívatótavak töltései - amelyek általában 0,6 m magas vizet csak 1-2 hónapig tartanak - 1,0 m minimális 

koronaszélességgel építhetők. 

Burkolat nélküli, belső (üzemi) forgalom érdekében épülő út igénye esetén a töltést minimum 3,0 m 

koronaszélességgel kell megépíteni. 

Burkolt, belső (üzemi) forgalom érdekében épített út töltése a burkolatnál legalább 2,0 m-rel legyen szélesebb, 

1,0-1,0 m széles padka kialakításával. 

Keskeny nyomközű gazdasági vasút létesítésekor a vasúttervezésre vonatkozó előírásokat kell betartani. 

Keskeny nyomközű gazdasági vasút létesítésekor a vasúttervezésre vonatkozó előírásokat kell betartani. 
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70. ábra. Töltésépítésre alkalmas szemcsés talajok szemeloszlási görbéi. 1. agyag; 2. kövér agyag; 3. sovány 

agyag; 4. igen finom homok vagy vályog; 5. homok; 6. finom homok; 7. durva homok; 8. kavics; 9. murva; 10. 

durva kavics; 11. szemcseméret átmérő, mm; 12. az abszcisszán leolvasott szemcsenagyságnál kisebb szemcsék 

mennyisége az egész anyag súlyszázalékában 

Töltések magassága 

Völgyzáró gátas tavaknál az árvizek az üzemvízszint felett, a vízszint megemelkedésével folynak keresztül a 

tavon. Az árvíz levezetéséhez szükséges, üzemvízszint feletti vízmagasságot az árvíz nagyságának és az 

árapasztó műtárgy méretének figyelembevételével kell meghatározni. Szokásos értéke 0,5-1,0 m. 

A töltéskorona ezen árvízi vízszint (LNV) felett még rendelkezzen biztonsággal. E biztonság minimális 

mértéke: 

• 2,0 m-nél kisebb üzemi vízmélység esetén az alsó gátnál legalább 1,0 m az üzemvíz felett, közbenső gátnál 

0,3 m, 

• 2,0-5,0 m max. üzem-vízmélység esetén alsó gátnál 1,0 m, közbenső gátnál 0,5 m. 

A völgyzáró gátak így meghatározott magassága a völgyzáró gát széleire vonatkozik, a völgy legmélyebb 

pontján a gát magassága ennél 0,25 m-rel nagyobb. 

Települések fölött létesülő tavak biztonsága egyedileg állapítandó meg. 

Körtöltéses tavak töltései csak üzemvizet tárolnak. A teljes termelési idényben üzemelő tavak töltéseit az 

üzemvízszint felett 0,50 m, a rövid ideig üzemelő ívatótavak töltéseit 0,30 m biztonsággal kell kialakítani. 

A teleltetőtavak töltéseinek biztonsága 0,50 m. 

Töltéskeresztszelvény kialakítása 

A töltések víz felőli oldalán 0,50 m-nél nagyobb vízmélységű szakaszon padkát kell építeni a töltések 

hullámverés elleni védelmét szolgáló növénysáv telepítésére (a 71., 72., 73. ábrák tartalmazzák az alkalmazható 

kereszt-szelvényeket). 

 

71. ábra. Körtöltéses halastó közbenső töltése törtrézsűs nádpadkával. 1. min. 2,0; 2. üzemi vízszint 



 A tógazdasági haltenyésztés 

földművei és műtárgyai 
 

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

72. ábra. Körtöltéses halastó szélső töltése vízszintes nádpadkával 

 

73. ábra. Völgyzárógátas halastó alsó töltése vízszintes nádpadkával 

A törtrézsűs megoldás esetén a rézsűtörés az üzemvízszint alatt 0,3-0,50 m mélyen indul, rézsűjének hajlása 1:4 

- 1:8. 

A töltésrézsűk hajlása erősen kötött talajban 1:1,5, közepesen kötött talajok esetén 1:2, homokos vagy szikes 

talajok esetén 1:3. 

Amikor a töltés méreteit meghatározzuk, a következő biztonsági tényezők az irányadók: 

Elcsúszás elleni biztonság 

Rézsűk állékonysága esetén a szelvény átlagos megkívánt biztonsága n = 2, de a legkedvezőtlenebb helyen is 

legalább n = 1,1. 

A gát alatti nyírófeszültségek vonatkozásában a megkívánt biztonság n = 1,5. 

Töltés alatti süllyedések, ha a várható süllyedés 5 cm-nél nagyobb, úgy a töltéseket a süllyedés várható értékével 

megemelt magasságra kell építeni. 

A számításoknál megengedhető közelítések 2,0 m-nél kisebb vízoszlop esetén: 

• vízzáró anyagból épített töltésnél, ha a tófelületen min. 1,0 m sértetlen vízzáró fedőréteg marad, a szivárgási 

vizsgálatot nem kell elvégezni; 

• elfolyásra nem hajlamos agyagtalaj és 1:2-nél nem meredekebb rézsűhajlásnál nem szükséges a 

rézsűállékonyságot vizsgálni; 

• ha a talaj felső 5,0 m-es rétegében nincsenek erősen összenyomódó rétegek (tőzeg, puha iszap vagy agyag), 

úgy a töltés alatti nyírófeszültségek és süllyedések vizsgálata nem szükséges. 

Megkívánt pontosság 
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A földművek kitűzésénél vízszintes értelemben általában ±5 cm-nél nagyobb nem lehet, kivéve a rézsűfelületet, 

melynél ±10 cm a megkívánt pontosság. 

A megkívánt tömörség talajfajtánként Trϒ százalékban: 

• iszapos vagy agyagos homokos kavics 90 % 

• finom, iszapos homok 95 % 

• homokliszt, iszapos homokliszt 90 % 

• iszap, agyag 80 % 

A tömörítés értékét egyedileg kell megállapítani, ha a gáttal visszatartott vízmennyiség 3,0 millió m3-nél 

nagyobb. 

Hullámvédelem 

A töltések épségének megőrzése elsősorban a hullámverés és az ún. elhabolás elleni védekezésből áll. A 

hullámmozgás ugyanis elsodorja a földet a helyéről, kimosást okoz, amit "elhabolásnak" nevezünk. Az 

elhabolással meggyengülő gátat könnyebben szakítja át a vízmosás. Az elhabolás ellen jól véd a töltések 

gyepesítése. 

Az állandó igénybevétel miatt halastónál a hullámvédelemről fokozottan kell gondoskodni. 

Ezért, bár a szivárgás szempontjából kisebb töltésméret is elegendő volna, a hullámverés miatt 2 m-es 

koronaszélességnél kisebbet soha ne építsünk. A töltések hullámvédelmét előnyösen szolgálja a víz felőli 

oldalon telepített 3-5 m széles nádsáv. A nád jól csillapítja a hullámzó vizet és megvédi a mögötte levő töltést az 

elhabolástól. Hogy a nád ne lepje el az egész halastavat, célszerű a nádsáv határán belül mély levezető árkot 

létesíteni, mert a mély vízen át nem terjednek tovább a növények gyökerei. Amíg a nád megerősödik, ideiglenes 

partvédelemről kell gondoskodni. Pl. rőzseművekkel kell védekezni a hullámverés ellen (74., 75., 76. ábrák). 

 

75. ábra. Kétsoros rőzsevédelem 
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76. ábra. Ferdén rakott náddal történő védekezés. 1. A metszet; 2. Nézet; 3. Karó; 4. Nádkévék 

A töltésvédelem fokozása érdekében a tógazdaság körül fasorok és erdősávok telepítésével célszerű a szél erejét 

csökkenteni. A fasorokat és erdősávokat a töltéstesten kívül kell ültetni olyan távolságra, hogy a tavakat ne 

árnyékolják be és lombjuk ne hulljon a vízbe. Hullámverés elleni védelem céljára szilárd burkolat (beton, kő, 

stb.) is alkalmazható. 

2. 13.2. Táplálócsatornák 

A táplálócsatorna (tápcsatorna) feladata a víz elvezetése a vízkivételtől az egyes tavakhoz, esetleg a vízi 

közlekedés (bárkázás) lehetővé tétele. 

A vízszintes vonalvezetés meghatározásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

• a legrövidebb nyomvonal gazdasági előnyei; 

• a tápvíz minden egyes tóba történő közvetlen eljuttatásának üzemelési előnyei; 

• a tápcsatorna hidraulikailag kedvező kialakítása, illetve vonalvezetése. 

A tápcsatorna magassági vonalvezetését úgy kell tervezni, hogy a tavakhoz a víz a tó vízszínénél legalább 0,10 

m-rel magasabb szinttel érkezzen. Az üzemi vízszint megállapításánál figyelembe kell venni a műtárgyak által 

okozott duzzasztást. A magassági vonalvezetési követelmény, hogy a vízszintszabályozó művek felett előálló 

tervezett visszaduzzasztások vízszintje felett a kellő töltésbiztonság meglegyen. 

A tápcsatorna vízszállító képességét úgy kell meghatározni, hogy mind a teljes halastó, mind annak tóegységei a 

7. táblázatban megadott idők alatt feltölthetők legyenek. 

7. táblázat. Tavak feltöltési és lecsapolási ideje 
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A tápcsatorna várható szivárgási veszteségét meg kell állapítani, szükség esetén a tápcsatorna 

keresztszelvényének különleges kialakításával (agyagmag, burkolat stb.) kell azt csökkenteni. A tápcsatorna 

keresztszelvénye trapéz, indokolt esetben (elfolyásra hajlamos talaj) csésze szelvényű legyen (77. ábra). 

Fenékszélességét a hidraulikai számítások határozzák meg, minimális méret 1,0 m. A koronaszélesség legalább 

2,0 m-t érje el, bogárhátszerű kialakítással. A korona magasságát a tervezett üzemi vízszint felett 50 cm 

biztonsággal kell kialakítani. Rézsűhajlást a bevágás és töltés talajmechanikai tényezőitől függően határozzuk 

meg. Az alkalmazható legmeredekebb rézsűhajlás 1:1,5. 

 

77. ábra. Tápcsatorna keresztszelvény kialakítása. 1. trapézszelvény; 2. csészeszelvény 

A tápcsatorna töltése egyúttal halastótöltésként is szolgálhat. Indokolt esetben a tápcsatornák padkával is 

épülhetnek; belső padka 1,0 m-nél, a külső padka 2,0 m-nél ne legyen keskenyebb. A tápcsatornát indokolt 

esetben burkolattal kell ellátni. Burkolat szükségessé válhat az elszivárgás csökkentésére, a rézsűhámlás vagy 

hullámverés elleni védelemre. 

A tápcsatornák téli üzeme elsősorban a teleltetők folyamatos vízellátásához szükséges. A téli üzemre való 

tekintettel számítani kell a csatornák befagyására és mintegy 50 cm vastag jégréteg kialakulására. Ennek 

figyelembevételével a téli üzemű tápcsatornákon min. 1,0 m vízmélységgel kell tervezni. Lehetővé kell tenni, 

hogy a befagyás időpontjában a maximális vízszint legyen tartható, és ez lehetőleg a téli üzem során ne 

változzék. 

3. 13.3. Leürítő- (lecsapoló-) csatornák 

A csatorna helyszínrajzi vonalvezetését úgy kell megtervezni, hogy bármelyik tó külön leüríthető legyen és a víz 

a lehető legrövidebb úton jusson a befogadóba. Gravitációs leürítéskor a csatorna minimális vízszintje a 
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lecsapoló zsilipek kitorkolásánál legalább 20 cm-rel a halágy, illetve teleltetők legmélyebb fenékszintje alatt 

legyen. Az üzemi vízszint megállapításakor a műtárgyak által okozott magasságveszteséget figyelembe kell 

venni. Ahol a befogadóba csatlakozik, olyan vízlépcsőt kell kialakítani, hogy a leürítő csatorna teljesen 

leürülhessen. 

A csatornák vízszállító képességét az 7. táblázatban megadott leürítési idők figyelembevételével kell 

meghatározni. A keresztszelvény kialakítását a 78. ábra szemlélteti. 

 

78. ábra. Leürítő csatorna keresztszelvénye 

Szivárgóárok 

A szivárgóároknak -a halastavaknál- az a rendeltetése, hogy a szomszédos területeket védje a tavaktól, illetve a 

tápcsatornákból elszivárgó víz kártételeivel szemben. A szivárgóárkok általában a magas vizet tartó töltések 

nyomvonalát kövessék. A töltéstől való távolságát az altalajviszonyok, talajjellemzők ismeretében kell 

meghatározni úgy, hogy sem a szivárgónál, sem a töltésnél talajtörés ne következhessen be. 

A töltés és szivárgó közti padka mérete 2,0 m-nél nem lehet kevesebb. A szivárgó magassági vonalvezetését úgy 

kell meghatározni, hogy a víz szállításához szükséges vízszintesés előállhasson, valamint a terep alatti 

fenékmélység minimum 0,30 m legyen. 

Belső leürítő árokhálózat 

Rendeltetése, hogy a tavon belüli lefolyástalan terepmélyedésekből a vizet lecsapoló-zsiliphez, ezzel együtt a 

halakat a belső vagy külső halágyhoz juttassa. Az árokhálózat minimális esése 0,1%, a minimális bevágási 

mélység 0,2 m. A belső leürítő-árkok legkisebb szükséges fenékszélessége 3,0 m, de legalább 1,0 m. Rézsűinek 

hajlása 1:3 vagy ennél laposabb. 

A csatornából kikerülő földet, ha az nem kerül elszállításra, illetve beépítésre, legalább 5,0 m padka hagyásával 

úgy kell elteríteni, hogy ne kerülhessen vissza az árokba. E depóniát legalább 50 m-enként 5 m-es hosszon át 

kell vágni, hogy leürítéskor a víz és vele együtt a hal a csatornába bejuthasson. 
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Anyagárkok 

Ha a töltések építéséhez szükséges föld a leürítő-csatornákból, szivárgókból, belső leürítő-árkokból, vagy 

árapasztókból nem áll rendelkezésre, úgy külön anyagnyerő helyek, illetve anyagárkok nyitása szükséges. 

Belső anyagárok vízszintes vonalvezetése a töltés vonalvezetéséhez igazodik és általában azzal párhuzamosan 

épül. A töltésláb és az anyagárok töltés felőli körömpontja közt legalább 5,0 m tereppadkát kell hagyni. Az 

anyagárkot legalább 0,1% hosszirányú esésben kell kialakítani és a lefolyás érdekében ott is meg kell építeni, 

ahol a belőle kikerülő földre nincs szükség. A belső anyagárok keresztszelvényét a belső árokhálózatnál 

részletezett módon kell kialakítani. 

4. Összefoglalás 

A haltenyésztéshez eltérő minőségű vizeket használhatunk. A hegyi patakok hideg, de igen tiszta vize a 

pisztrángoknak kedvez. A dombvidéki tározóban, révén oxigénben frissebb víz áll rendelkezésre és az 

érzékenyebb halak tenyésztését végzik. A síkvidéki tározókban inkább az un. „tömeg-hal” termesztés folyik. 

Önellenőrző kérdések 

1. Rajzoljon halastó töltés típusokat! 

2. Mikor működtetjük a táplálócsatornát? 

3. Milyen keresztmetszetű csatornákkal ürítik le a tavakat? 
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14. fejezet - Tógazdasági műtárgyak 

Bevezető 

A felesleges vizek eltávolítását, ill. a tenyésztési technológiát szolgáló vízkormányzási műtárgyak működési 

helyének kiválasztása a vízhasználat optimalizálása alapján történik. 

1. 14.1. Tógazdasági műtárgyak általános jellemzése 

A halastavak üzemeltetéséhez szükséges víz beszerzéséhez, vezetéséhez, más létesítményekkel való 

kereszteződéshez, a tavak feltöltéséhez, lecsapolásához, a felesleges vizek elvezetéséhez duzzasztókra, 

terelőművekre, esetleg szivattyúállásokra, vízkivételi művekre, osztóművekre, átereszekre, bújtatókra, hidakra, 

tápláló és lecsapoló zsilipekre és árapasztókra van szükség. 

A műtárgyak méretei elsősorban a tavak méreteitől, illetve speciális rendeltetésüktől függnek. A méreteket úgy 

választják meg, hogy a legnagyobb tavak csapolási (árasztási) ideje lehetőleg ne haladja meg a 15 napot. A 

kisebb méretű vagy speciális rendeltetésű tavaknál - értelemszerűen - ez az idő szélső esetekben néhány órára 

korlátozódik (pl. kisebb teleltető-, előnevelő és anyakezelő tavak esetében). A kisebb tavak árasztó rendszere 

nem feltétlenül zsilipeken keresztül, hanem megfelelő átmérőjű csőrendszeren át is működhet. 

A zárt műtárgyak többnyire a halastó gátjába épülnek. Az árasztó műtárgyak zsilipfeje az árasztó-csatornával 

érintkező oldalon, a lecsapoló műtárgyaké pedig a tó felőli oldalon épül. A zsilipfejből az igényeknek megfelelő 

méretű cső húzódik át a töltés alatt, és nyílik vagy a tóba (árasztó műtárgy), vagy a lecsapoló-csatornába 

(lecsapoló műtárgy). A zsilipfejben levő hornyokba zsilipdeszkák, rácsok csúsztathatók, amelyek segítségével a 

vízszint szabályozható, a víz szűrhető. 

A nyitott műtárgyak (elsősorban a lecsapoló műtárgyak) olyan rendszerekben használatosak, ahol feltétel a tó és 

a külső halágy közötti szabad közlekedés (esetleg csónakközlekedés is), illetve időről-időre gyors és nagy 

mennyiségű víz és hal áteresztése válik szükségessé. A nagyméretű nyitott műtárgyakban a széles zsilip 

kezelése nem könnyű feladat, ugyanis mind a zsilipdeszkák, mind a rácsok mozgatása igen körülményes. 

Ezek közül sajátosan tógazdasági műtárgyak a tápláló és lecsapoló zsilipek, valamint az árapasztók. A többi 

műtárgy a vízépítés más területein is általánosan használatos, így csak a speciálisan tógazdasági műtárgyakkal 

foglalkozunk. 

2. 14.2. Zsilipek 

Barátzsilip 

A tavak táplálására és lecsapolására általánosan használt műtárgy a barátzsilip. E műtárgy neve német eredetű. 

A fából készült „zsiliptornyokat” ugyanis a németek régebben csuklyaszerű lefedéssel látták el, amely 

szürkületben egy kámzsás baráthoz hasonlított. Ennek alapján a műtárgyat Mönchnek (barátnak) nevezték el. 

Tipikusan tógazdasági építmény, és szerkezetével elsősorban a tavak lecsapolásával kapcsolatos igényekhez 

alakult. Betétpallós elzárásával és a halrácsok segítségével a tó vizének akár alsó, akár felső rétegét le lehet 

ereszteni. Lehalászásnál a felső vízréteg leeresztése okvetlenül szükséges. Ha ugyanis az alsó vízréteget 

eresztjük le, a tófenéken tartózkodó hal megérzi a víz áramlását és a vízárammal menekülni igyekszik. A 

felszíni víz eresztésekor azonban csak a felszín csökkenését veszi észre, és erre a tó legmélyebb pontjára, a 

halágyba húzódik. A tó lecsapolásához a barátzsilip a nyílt zsilipnél sokkal gazdaságosabb, mivel a lecsapoló 

zsilip a tó legmélyebb pontjára kerül, itt a töltés a legmagasabb, így a nyílt zsilip méretei igen nagyok. Továbbá 

a nyílt zsilip a töltés állékonyságát is jobban veszélyezteti, mert barátzsilipnél csak a fekvő cső töri át a töltés 

testét, a nyílt zsilip azonban teljes egészében kettévágja. 

A barátzsilipek 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 m átmérőjű csővel épülnek. A vízvezető-képességük a következő: 
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Ezek az értékek mintegy 25%-kal megnövelhetők, ha a nagyobb vízsebességből eredő hátrányok 

(megnövekedett duzzasztás, kimosási veszély, lassúbb és nehezebb üzemelés) elviselhetőek. Az alkalmazandó 

csőátmérő a szükséges vízvezető-képességtől függ, amit viszont a tó víztérfogata és a lecsapolási, ill. feltöltési 

ideje szabja meg. 

 

összefüggéssel jellemezhető, ahol: A (ha) - a tó területe, m (m) - az átlagos vízmélység, T (nap) - a megkívánt 

lecsapolási, ill. töltési idő. 

A lecsapolási idő tartamára nincs általános érvényű előírás. A kis tavakat rövidebb idő alatt kell lecsapolni, mint 

a nagyobbakat. Tájékoztató értékeket - az egyes tavaknál számításba vehető lecsapolási időre a 7. táblázat 

tartalmazza. 

A töltési idő a tápláló vízfolyás megfelelő vízhozamának megjelenési idejétől és tartalmától függ. Törekedni 

kell arra is, hogy a tavak minél tovább szárazon maradjanak. Tehát a gazdaságosság határain belül minél 

nagyobb vízvezető-képességű zsilipet kell alkalmazni. A leggyakrabban alkalmazott 0,6 m csőátmérőjű 

barátzsilip részletes tervét a 79. ábrán mutatjuk be. 

A műtárgyakat a jó felfekvés és vasszerelés érdekében aljzatbeton rétegre kell helyezni. Kimosás és szivárgás 

ellen teherbíró talajon aljzatbeton fogakat, elmozdulásra hajlamos talajon pedig szádfalakat kell alkalmazni a 

műtárgy mindkét végén. 

A műtárgyakat lehetőleg a helyszínen kell csömöszölni, mivel huzamos időre létesülnek, és az év legnagyobb 

részében kedvezőtlen igénybevételnek vannak kitéve (tartós vízszintkülönbség, felázott talaj). A 60 cm belső 

átmérő azonban a helyszíni csömöszölés szempontjából alsó határnak tekinthető, ezen alul a cső belsejének 

kizsaluzása nehézségekbe ütközik. Ezért a 0,4 m átmérőjű zsilipek csöve általában előre gyártott elemből készül. 

Erre a célra felhasználhatók az ún. talpas és pörgetett betoncsövek, valamint az azbeszt csövek. A helyszínen 

csömöszölt műtárgyak csöve a jól bevált boltozatszelvényű, egyrétegű elliptikus vasalással készíthető. 

 

79. ábra. A 0,60 m átmérőjű barátzsilip 

A záróakna kétféle kiképzésű lehet. A "szabadonálló" akna egyszerű, négyszögletes kiképzésű, csak az alja 

nyúlik be a földtöltésbe (80. ábra). Az "orros" aknának pedig elől rézsűs toldaléka van, ezáltal az akna nagy 

része a töltésbe kerül (81. ábra). 

Az "orros" aknát főleg csatornából történő oldalirányú vízkivételhez alkalmazzák, ez ugyanis a csatorna 

átfolyási szelvényét csak kis mértékben szűkíti. Magas aknájú zsilipeknél is célszerű alkalmazni, mivel 

alapozása biztosabban végezhető, mint a szabadonálló aknáé, valamint a kezelő híd hossza is jelentékenyen 

rövidebb, esetleg el is hagyható. Az aknák is egyrétegű vasalással készíthetők. Az aknákat lehetőleg három 

horonnyal kell tervezni. A külső horonyba a halrácsok helyezhetők, amelyek legegyszerűbben szögvas-keretből 

és gömbvas-szálakból hegesztéssel készíthetők. 
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80. ábra. A barátzsilip feje a tóból emelkedik ki és csak a csővezeték húzódik át a töltés alatt 

 

81. ábra. A lecsapoló műtárgy a tó felőli gátoldalba épül és a tó vizének leeresztésére szolgál 

A halrács feladata, hogy egyrészt a tápvizet megszűrje az ún. szeméthalaktól, másrészt a tóban lévő nemes halak 

elszökését megakadályozza. A halrácsok réstávolsága általában 2 cm, ennél sűrűbbet csak az ívató tavaknál 

szokás alkalmazni. A két belső horonyba felhúzó kampókkal ellátott fa-zárópallók kerülnek. A pallók közét 

száraz trágyával, agyaggal szokták kitölteni, ami a pallók közti rések eltömésével jó vízelzárást eredményez. 

Igen célszerű a hornyokat fémlemezzel, vagy "U" vassal kibélelni. 

Azoknál a zsilipeknél, amelyeknél kétirányú vízátfolyás lehetséges (pl. amelyeken táplálják és le is csapolják a 

tavat) a cső mindkét végén szokás aknát építeni. Megoldható esetleg egy aknával, amely a töltés-testben 

középen helyezhető el. Utóbbi esetben az akna méreteinek megállapításánál tekintettel kell lenni arra, hogy az 

elzáró-pallók és az akna fala között mindkét irányban a zsilip vízvezető-képességének megfelelő (0,8d) távolság 

legyen. A lehalászásoknál nagytömegű halat kell a tó fenekéről a töltésre felszállítani. Az átázott, csúszós, 

meredek rézsűoldalon ez igen nehéz munkát jelent, ezért célszerű a zsilipek mellett a halágyhoz vezető lépcsőt 

építeni, amely nagymértékben megkönnyíti a lehalászást. 

Teleltető tavak ellátását végző csatornákon lévő zsilipek 

A teleltető tápzsilipnek általában téli időszakban, kis mennyiségű, de folyamatos tápvizet kell szolgáltatnia. A 

szolgáltatott tápvíz oxigénben dús legyen. A teleltetőket táplálócsatornából töltik, amelynek vízszintje minimum 

50 cm-rel magasabb a teleltető üzemvízszintjénél. Ez lehetővé teszi, hogy a víz teleltetőbe érkezése előtt annak 

oxigéntartalma növelhető legyen. Az oxigéndúsítás módjától és a betáplálás helyétől függően a tápzsilip 

kialakítása a következő lehet: 

• ejtett sugarú tápzsilip. A teleltetők táplálására általánosan használt táplálási mód. A tápcsatornába beton 

barátzsilip-fej készül, amely halráccsal látható el és 2 sor betétpallóval zárható. Az aknából cső vezet a 

töltésen keresztül a teleltető üzemvize fölé és min. 10 cm-es bukással ejti vizét a teleltetőbe. A bukás során a 
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víz levegőt, így oxigént is vesz fel. Az oxigénfelvétel fokozható a teleltető csöve alá szerelt terelőlappal, 

amely a bukó vízsugarat szétporlasztja. Vízszállító képesség 6-20 l/s, a teleltető méretétől és vízigényétől 

függően (82. ábra). 

 

82. ábra. Ejtett sugarú teleltető tápzsilip. 1. teleltető tápcsatorna; 2. NA 200 acélcső; 3. terelőlap; 4. teleltető, 

5. alátámasztó betontömb; 6. 20 cm vastag kőburkolat 10 cm vastag homokos kavicságyazaton 

• légszívó (injektoros) tápzsilip. Alkalmazhatóságának feltétele, hogy a műtárgynál a teleltető 

üzemvízszintjénél min. 60 cm-rel magasabb tápcsatorna-üzemvízszint legyen. A tápcsatornába épített akna 

kialakítása olyan, hogy az aknából a csőbe befolyó táplálóvíz kisméretű nyíláson át levegőt szív magával és a 

csőből ez a levegővel dúsított víz bukik a teleltetőbe. Ugyanilyen műtárgy víz alatti betáplálásra is 

alkalmazható, de akkor a víz alatti csővéget ráccsal el kell zárni a halak beúszása ellen. 

3. 14.3. Szivattyútelepek 

A tógazdaságok szivattyútelepei a tavak vízellátását, lecsapolását, esetleges vízforgatást végzik. A 

szivattyútelepek kialakításánál a téli üzem feltételeit figyelembe kell venni, amelyek egyebekben megegyeznek 

az öntözési vagy belvízi átemelést szolgáló szivattyútelepekkel. Teleltetők vízellátását szolgáló 

szivattyútelepeknél, ha a vízellátás folyamatos szivattyúzást igényel, beépített tartalékszivattyúkról is 

gondoskodni kell. Egyébként "meleg" tartalékra általában nincs szükség. 

4. 14.4. Rézsűlépcsők 

A halágyakhoz, a lecsapoló-zsilipek mellé, a teleltetők, raktártavak azon részén, ahol rakodás folyik, lépcsőt kell 

építeni. A lecsapoló-zsilipek mellé 1,0 m szélességű rézsűlépcső építése is elegendő. A halágyak, teleltetők, 

raktártavakhoz épített lépcsőkön két, kosarat hordó embernek kell elférnie, ezért ezeknél a lépcső legkisebb 

szélességét 1,80 m-ben kell megállapítani. 

5. 14.5. Árapasztók 

Az árapasztók csak a dombvidéki, völgyzáró gátas jellegű halastavak üzeméhez szükségesek. Feladatuk, 

hogy a völgyön lefolyó árvizeket károkozás nélkül vezessék le oly módon, hogy a tavakban az üzemvízszint 

megmaradjon és a halak a tórendszerből el ne szökhessenek. 

A műtárgynak legalább 10%-os valószínűségű árvizet emberi beavatkozás nélkül kell levezetnie. Az ennél 

nagyobb árvízhozam levezetésénél a műtárgyak működtetésénél emberi beavatkozással vagy automatikus 

berendezéssel történik: 

• egyszerű föld-árapasztó a völgyzáró gátnak a völgy oldalához való csatlakozásánál, a gát végét megkerülő, a 

tó üzemi vízszintjével egyező fenékszintű halrács nélküli csatorna. A küszöbmagasság állandósításának 

érdekében kő- vagy betonborda is építhető. Helyszínrajzi kialakítása mindenkor a topográfiai és 

talajmechanikai adottságoktól függ. A gát végét általában enyhe ívben kerüli meg. Szélessége az árvízhozam 

levezetéséhez szükséges hidraulikai méretektől függ. A kedvező vízvezetés érdekében a csatorna eleje és 

vége kiszélesedik. A megengedhető max. sebességet a talajmechanikai adatok figyelembevételével úgy kell 

megválasztani, hogy kimosások ne keletkezhessenek. Az utófenék biztosítására sok esetben az árapasztó 



 Tógazdasági műtárgyak  

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

csatorna gyepesítése megfelelőnek bizonyul. Kedvezőtlen esésviszonyoknál káros kimosások elkerülése 

érdekében az árapasztó folyási irányára merőlegesen elhelyezett és földbe ásott rőzsefonás sorokat kell 

alkalmazni. 

• javított föld-árapasztónál az egyszerű föld-árapasztó oszlopok között halrács van elhelyezve, a rács 

környékén burkolattal. A rácsot tartó oszlopok konzoljaira kezelőjárdát kell elhelyezni, ahonnan a rácsokat 

bármikor tisztítani lehet. A rácsokat lehetőleg az áramlás irányára ferdén kell elhelyezni. 

• süllyesztett küszöbű vasbeton árapasztónál a küszöb a tó üzemi vízszintje alatt van. Az üzemvízszintet 

betétpallókkal tartják, a hal szökését halrács gátolja. Árvízkor a betétpallókat ki kell szedni. A műtárgy 

pillérekkel osztott nyílásainak mérete a betétpallók és halrácsok kezelhetősége miatt 1,5-2,0 m. A küszöb 

süllyesztésének mértéke a 0,6 m-t nem haladhatja meg. A rácsokat egy síkban, függőlegesen, vagy az alvíz 

fölé döntve kell elhelyezni. A pillérek között kezelőjárda szükséges és esetleg járműforgalomra alkalmas híd 

képezhető ki (83. ábra). 

 

83. ábra. Süllyesztett küszöbű vasbeton árapasztó egyenes rácselhelyezéssel. 1. hosszmetszet; 2. halrács, 3. 

elzárópallók; 4. B metszet, 5. tó üzemelési vízszintje. 

6. 14.6. Völgyzárógátas tavak felső rácsozása 

A halfelúszás meggátlására rendszeres áramlású vízfolyás esetén a tavak felett beeresztő halrácsot kell 

elhelyezni (84. ábra). E halrácsnak legalább a 10%-os valószínűségű árvizet kell levezetnie. 

 

84. ábra. Völgyzárógátas tavak felső halrácsa. 1. fix rács 

Halrácsok 

Egynyaras ivadéktartás esetén, illetve kétnyaras ivadék esetén a tenyésztési idény első felében 10 mm résközű 

halrácsot kell alkalmazni. Alkalmazása a vadhalak tóba bejutásának megakadályozására szükséges. A 20 mm 

résközű, ritka halrács egyéb esetekben alkalmazható. 

A halrács készülhet: kiemelhető, billenthető és rögzített kivitelben. 
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• Kiemelhető halrács alkalmazása általában az 1,2 m-nél kisebb nyílású zsilipeknél szokásos. Méreteit úgy 

kell megválasztani, hogy súlya ne haladja meg az 50 kg-ot. A halrács általában szögvas keretre hegesztett 10 

mm-es átmérőjű köracél pálcákból készül. 

• Billenthető halrácsot bárkázózsilipekhez használnak. A rács alsó részén billenthetően vízszintes tengelyre 

van erősítve, a vezetést a horgonyokban a tengely végzi. Bárka áthaladásakor a halrács lebillenthető. 

• A halrács rögzítése árapasztóknál és beeresztő halrácsoknál szokásos. Készülhetnek bebetonozottan vagy 

csavarral felerősítve. A rács dőlésének a vízszintestől számított kedvező hajlásszöge 70°. 

Lehalászóhelyek 

A halágy rézsűje, padkája, valamint a töltés kialakítása olyan legyen, hogy a halkiemelő gép adott, ill. kis 

határok közt változtatható méreteivel elhelyezhető legyen. A válogatott hal ideiglenes tárolására szolgáló kádak 

elhelyezését és a kifolyó víz elvezetését lehetővé kell tenni. 

Azoknál a halastavaknál, ahol nincs lehetőség a halak tóból történő kieresztésére a műtárgyon keresztül, a 

lehalászó-helyeket a tavon belül kell megválasztani. 

A különböző tavak lehalászóhelyei (tanyahelyei) megválasztásának helyi hagyományai vannak: a gyakorlatban 

kialakult, hogy hol vannak meg a lehalászás legkedvezőbb feltételei (jobb közlekedés, vízfrissítési lehetőség, 

mélyebb szakaszok, ahol a halak összegyűlnek). A lecsapolás folyamán a halak igyekeznek a mélyebb vízben 

megbújni. Ezért csaknem minden tónak legalább az egyik lehalászóhelye a lecsapoló műtárgy közelében van. 

A lehalászóhelyeket úgy kell megválasztani, hogy 

• a halak onnan elszállíthatók legyenek, 

• esőben is járható utakon a gépjárművek meg tudják közelíteni, 

• az embereknek minél kisebb távolságra kelljen a halat karon szállítani, 

• lehetőleg ne kelljen magasra meredeken halat feladni, 

• rendelkezésre álljon vízfrissítési lehetőség a hálóval megfogott és ott hosszabb-rövidebb ideig tartott halak 

számára. 

Ezeket a feltételeket együttesen csak nagyon ritkán lehet teljesíteni, mivel a halászóhelyek a halastavakban 

szétszórtan, egymástól jelentős távolságokra is elhelyezkedhetnek. 

A korszerű tóépítkezési elvek alapján megépített tóegységek elsősorban abban különböznek a korábban épült 

halastavaktól, hogy igyekeznek a technológiai munkálatok központosítását lehetővé tenni. Így pl. a lehalászás 

központosításának egyik legjobb lehetősége az úgynevezett külső halágy kialakítása. 

A külső halágy 

A külső halágy egy kiszélesített lecsapoló csatornaszakasz, amelybe rendszerint több tó lecsapoló műtárgya 

nyílik. Ezek a műtárgyak általában nyitott típusúak, még abban az esetben is, ha méretüknél fogva közvetlen 

csónakközlekedésre nem alkalmasak. A csónakközlekedés a nagyobb tavakból álló rendszereknél a központi 

takarmány- és trágyaszétosztást, valamint a szállítást is elősegíti. 

A külső halágy (85. ábra) - mivel egy jól kiépített tórendszer szerves része, és több tavat szolgál ki - 

felszerelhető olyan költséges berendezésekkel, amelyeket egy-egy tóra nézve külön-külön gazdaságtalan lenne 

megépíteni. 



 Tógazdasági műtárgyak  

 113  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

85. ábra. Külső halágy 

A külső halágyat úgy telepítik, hogy az őszi esők idején jól járható úton még nagy gépjárművek is meg tudják 

közelíteni. A külső halágy egy részét (a lehalászóhelyet) célszerű úgy kiépíteni - betonozott rézsűk, illetve 

lépcső, fedett lehalászóhely -, hogy az egyébként nehéz halászatot a lehetőség szerint könnyítse. Az ily módon 

felszerelt külső halágyak kímélik a halat és a halászt, hatékonyabbá teszik a munkálatokat, így a rájuk fordított 

többletköltségek igen hamar megtérülnek (86. ábra). 

 

86. ábra. A külső halágy lehalászóhelye. (jól felszerelt kocsiforduló, elektromos csatlakozó, fedett válogatóhely, 

betonozott partoldal és lépcsők könnyítik a halászok munkáját) 

A belső halágy 

A halastavak értelemszerűen úgy épülnek, hogy a tófenék a lecsapoló műtárgyakhoz lejt: a tó itt a legmélyebb 

(87. ábra). 

 

87. ábra. Halastó feltöltése és lecsapolása 

A halastavakban végighúzódó, a lecsapoló műtárgyakhoz lejtő árkokat belső halágyaknak nevezzük (88. ábra). 

A dunántúli völgyzáró gátas tavaknál a belső halágy rendszerint a régi patakmeder nyomvonalát követi. 
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88. ábra. A lecsapolás időszakában a belső halágy a halak végső menedéke. Ahol nincs lehetőség a halak 

kiterelésére, a lehalászóhelyeket a belső halágy mentén alakítják ki. 

Az alföldi tavaknál a belső halágy a kétoldali földnyerő árok, esetleg a tó tengelyében egy külön, úgynevezett 

vezérárok (89. ábra). 

 

89. ábra. A csak belső halággyal (lehalászóhellyel) rendelkező tavakban nincsenek állandó lehalászóhelyek: a 

felszerelés az őszi halászat idején egyik helyről a másikra vándorol, a munkafeltételek mostohák 

7. 14.7. Egyéb feladatok 

Vízfrissítés 

A halászatok idején a hálókban megfogott és ott tárolt halak számára vízfrissítési lehetőséget kell biztosítani. Ha 

nincs lehetőség gravitációs vízfrissítésre, akkor elektromos vagy benzinüzemű szivattyúkkal végezzük a 

vízpótlást. A szivattyúkat stabilan vagy mozgathatóan telepítjük. 

Szállítás és közlekedés 

A többi mezőgazdasági üzemhez hasonlóan, a tógazdaságokban is szükség van anyagszállításra, éspedig minél 

belterjesebb az üzem, annál több a szállítandó anyag. A tógazdaságok fejlődésével a szállítási igények is 

lényegesen megváltoztak. 

A tavak tervezésekor figyelembe kell venni a közlekedést is. Ez igen lényeges üzemi feladat. 

A forgalom zöme a tavak töltésein bonyolódik le, ezért a töltések koronaszélességét a közlekedésnek 

megfelelően kell kialakítani. A gépkocsival való szállítás a lehalászási idény gyakori esőzései miatt csak jó úton 

lehetséges. Gondoskodni kell kitérőkről is ott, ahol két jármű nem fér el egymás mellett. 

Víztározók hasznosítása 

A víztározási céllal épített völgyzárógátas tározók általában kevéssé, síkvidéki tározók általában inkább 

alkalmasak a halgazdasági hasznosításra is. Ennek feltételeit azonban részletesen kell adott esetben 

megvizsgálni és következményeit az építésnél érvényesíteni. 
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8. Összefoglalás 

A természet utánzatú halastavakat építéskor alkalmassá kell tenni a technológiának megfelelő vízmagasság 

tartására. Ezért különböző műtárgyak beépítése szükséges. Az építés során figyelembe kell venni a 

lehalászásból, szállításból és feldolgozásból eredő terület- és térigényeket. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a szerepe a barátzsilipnek? 

2. Hol helyezik el a halrácsot? 

3. Hol alkalmaznak árapasztó csatornát? 
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Zárszó 

A vízgazdálkodás alapjai c. tantárgy általános ismereteket nyújt az egész tudományág részegységeiről. 

Bemutatja a gyakorlati megoldásokat, amelyek az ágazat működtetését lehetővé teszik. A tanulási egységek 

mindegyike kapcsolódik a „Szennyvíz-technológus” képzéshez. Természetesen vannak kiemeltebb területek, 

akár az öntözést veszem, esetleg a felszíni vízrendezést, de a halászati hasznosításban mindenképpen szerepet 

játszhat. 
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Fogalomtár 

(eső)intenzitás 

Az időegység alatt lehulló eső mennyisége (mm/óra vagy mm/perc). 

Agrotechnika 

A gazdasági növények termesztésére szolgáló eljárások összessége. 

Áramlás 

Folyadékok, gázok stb. rendezett mozgása. 

Árapasztó 

Olyan vízépítési létesítmény, amelynek segítségével az árvízi károk a víz elterelésével elkerülhetők, ill. 

csökkenthetők. 

Arid 

Száraz, csapadékszegény éghajlat. 

Árvízvédelem 

A mederből kilépő vizek ember szabta határok között tartása érdekében végzett tevékenység. 

Árvízszint 

Egy adott szelvényben a folyó vizének árvízkor elért maximális szintje. 

Atmoszféra 

Légkör. Az égitesteket (bolygókat, holdakat) csillagokat körülvevő, a gravitáció által megtartott gázburok. 

Bogárhát 

Középről ellenkező irányban jeltő útfelület. 

Burkolat 

Felületet védő, díszítő külső réteg. 

Csömöszöl 

Beton, kavics szemeket nyomkod, gyömöszöl. 

Depresszió 

Talajvízszín süllyedés. 

Dialektikus 

A dialektikán alapuló, a dialektika törvényeinek megfelelő. 

Domborzat 

A földfelszín függőleges tagozódása, a térszínformák összessége. 

Éghajlat 

Egy adott térségben előforduló időjárási események összessége, amelyet az éghajlati rendszer működése valósít 

meg feltehetően önszabályozó módon. 
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Érdességi tényező 

A víz mozgásával szembeni ellenállás a sima csatornaszelvényben, ill. a növényzettel benőtt szelvényben. 

Erdősáv 

Öt vagy ennél több sorból álló, 6 méternél szélesebb és fél hektárnál nagyobb kiterjedésű, a rendeltetési célnak 

megfelelő hosszúságú, meghatározott szerkezetű védelmi jellegű erdősítés (pl. mezővédő, hófogó, hullámtéri 

stb.) 

Erodáló=erózió 

A csapadékvíz felszíni – ritkábban felszín alatti – talajpusztító tevékenysége. 

Esésvonal 

A domborzat felszínének metszete. 

Export 

Külföldi eladásra alkalmas áru. 

Fajhő 

A fajhő annak a hőnek a számértéke, amely 1 kg tömegű anyag hőmérsékletétét 1 °C = 1 K-kal emeli. 

Folyószabályozás 

Műszaki tevékenység, amely alkalmassá teszi a folyót arra, hogy a társadalom egyre növekvő igényeit a 

környezet károsodása nélkül kielégítse. 

Gleccser 

Magas hegységekben a hóhatár feletti területeken összegyűlő, a nehézségi erő hatására a lejtőkön, völgyekben 

lassan lefelé mozgó sajátos szerkezetű jégtömeg. 

Gravitáció 

A Föld vonzóereje. 

Habolás 

A vízmozgás hatására megbomlott talaj szemcséinek elmozdulása. 

Hidraulika 

A folyadékok mozgását, egyensúlyi viszonyait tárgyaló műszaki tudomány. 

Hidraulikus talajtörés (h. terhelés) 

Adott térfogatú víztesthez (állóvizekhez, mesterséges medencékhez) időegység alatt hozzáfolyó vízmennyiség, 

amit a víztest térfogatára vagy egységnyi felületére szokás vonatkoztatni. 

Hidroszféra 

A Föld vízburka, a tengerek és óceánok, a szárazföldi vizek, a sarki jégsapkákban levő és a légköri vizek 

összessége. 

Hőenergia 

Helyesen termikus energia, amely közvetlen érintkezés és sugárzás útján adódik át az egyik testről, anyagról a 

másikra. 

Humid 
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Olyan éghajlati klímaöv (terület), amelyben több a csapadék, mint a párolgás. 

Ivadéknevelés 

Az ivaros szaporodás révén előállt egyedek gondozása. 

Kapásnövény 

Többszöri kapálással gondozandó haszonnövény (pl. kukorica, répa, szőlő stb.). 

Keltetőház 

A halak tömeges keltetésére berendezett épület. 

Kondenzál(ódik) 

Gőzök, gázok lecsapódása folyadék formájában. 

Konténeres 

Növénycserepet helyettesítő műanyag. 

Korrózió 

Fémek és egyéb anyagok (pl. kő, beton, műanyagok stb.) károsodása a légköri nedvesség, a vizes oldatok 

kémhatása és más vegyi és biológiai folyamatok hatására. 

Középvizi 

Valamely meghatározott időszakban előfordult vízállások középértéke. 

Létesítmény 

Létesítmény minden építmény (szerkezet, épület, műtárgy) mesterségesen kialakított tömeghiány (bevágás, 

üreg), tömegtöbblet (töltés, depó), vagy ezek csoportja, kombinációja (település, lakó-, ipartelep stb.), amely a 

földkéreggel helyhez kötött kapcsolatban van, beleértve a létesítmények kialakításához felhasználható, ásványi 

nyersanyagnak nem minősülő anyag nyerőhelyeket is. 

Litoszféra 

A Föld külső, szilárd kőzetöve. A földkéregből és a földköpeny felső részéből áll. Vastagsága általában 100 km. 

Major 

A határban levő gazdaság, mezőgazdasági üzemegység. 

Makroklíma 

Nagy területeken (1000-100 000 km2) a tágabb környezettől éghajlati sajátosságában jellegzetesen különböző 

klíma. 

Mederrendezés 

A folyószabályozás része: Műszaki tevékenység, amely alkalmassá teszi a folyót arra, hogy a társadalom egyre 

növekvő igényeit a környezet károsodása nélkül kielégítse. 

Mikroklíma 

Kisebb térségek éghajlata. Tágabb környezetünktől igen jelentősen különböznek. (pl. lakás, pince, utca, terek, 

növényállomány stb.) 

Mikroorganizmus 

Apró, szabad szemmel nem látható mikroszkópikus vagy szubmikroszkópikus méretű élőlények. 
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Nemes hal 

A gazdálkodás szempontjából értékesíthető hajfajták. 

Népélelmezés 

A lakosság legfontosabb élelmiszerrel történő ellátása. 

Népesítés 

Fokozatosan népessé tesz. 

Növedékhal 

Növésben levő egyed. 

Nyomköz 

Járművek kerekei által hagyott nyomok közötti távolság. 

Nyomvonal 

Út, a vasúti pálya tengelyének, ill. vezeték súlyvonalának vetülete a terepen. 

Öntözés 

Mesterséges vízutánpótlás a növénytermesztésben, amelynek célja a talaj természetes vízkészletének a 

növények vízigényének megfelelő kiegészítése. 

Palló 

1 méternél hosszabb, 4-10 cm vastagságú deszkaszál. 

Párolgásmérő kád 

A párolgást nagy felületű párolgásmérő kádak használatával határozhatjuk meg. A kádat a talajfelszínén egy 

farácsra helyezhetjük el. A kád vízállását egy nap kétszer mérjük, reggel 06:45-kor és este 18:45-kor. 

Redőny(ösen) 

Felhúzható és leereszthető elzáró szerkezet. 

Sodorvonal 

A vízfolyás legnagyobb sebességű része. 

Statikus vízigény 

Statikus vízigény alatt értjük az egyes növényfajok és fajták fejlődéséhez az aktív gyökérzónában a víz és a 

levegő legkedvezőbb arányát a pórustérfogat százalékában kifejezve. 

Szeméthal 

Főként a tógazdaságokkal kapcsolatban használatos kifejezés. Így nevezik a nemes halak mellett a halastavakba 

a tápvízzel vagy más úton bekerült járulékos, általában apró halakat, amelyeknek alig vagy egyáltalán nincsen 

piaci értéke. 

Szemmegoszlási görbe 

A talajok különböző szemcsenagyságú részecskéinek előfordulási gyakoriságát kifejező jellemző. 

Szennyeződés 
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A vízben jelen lévő olyan oldott szilárd vagy ásványi és szerves anyagoknak és mikroorganizmusoknak az 

összessége, melyek a vizet egy adott célú hasznosításra alkalmatlanná teszik. 

Szivattyú 

Folyadék vagy apró szemcsés anyag felszívására és továbbítására való szerkezet, gép. 

Táblásítás 

A talajféleséghez és a domborzati adottságok alapján kialakított területi egység. 

Talajcsövezés 

Más szóval drénezés: a talajvíz szintjét leszállító, a talaj szellőzését segítő eljárás, amelynek során a talajban 

0,6-1,5 m mélységben, egymástól 10-40 m távolságban állandó esésű, 5-10 cm átmérőjű járatokat (dréneket) 

létesítenek, amelyeket gyűjtőcsövekbe vagy a befogadóba vezetnek. 

Talajfedettség 

Lejtős területen termesztett növények takaró hatása. 

Talajmechanika 

Az a tudomány, amely a talajok fizikai-mechanikai és tulajdonságait vizsgálja, és ezek ismeretében számításba 

veszi az altalaj és az építmények közötti kölcsönhatásokat. 

Talajvédelem 

Tágabb értelemben mindazon eljárások összessége, amely a talaj természetes termékenységének megőrzését 

szolgálják. Szűkebb értelemben mindazon eljárások összessége, amelyek a talajerózió és a defláció elleni 

védelmet jelenti. 

Talajvíz-háztartás 

A mesterséges elvezetés és a növényzet vízfelvétele által előidézett változás. 

Tározás 

Nagy mennyiségben történő elraktározás. 

Településszerkezet 

A települések térbeli és funkcionális viszonyrendszerének összessége. 

Terepszint 

A terepnek valamely térszíni alakulata. 

Termelési cél 

A termelő cselekvés során kiemelt feladat(ok). 

Termelési szerkezet 

A termelő cselekvés során egymás mellé rendelt tevékenység. 

Termelőerők 

A termelés tárgyi és személyi tényezőinek együttese. Magában foglalja: a) a termelési eszközöket; b) a 

termelésben résztvevő embert a maga szaktudásával, tapasztalataival - beleértve nemcsak a fizikai munkát, 

hanem a termeléssel kapcsolatos szellemi munkát végző embert (pl. a mérnököt) is. 

Termőréteg 
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A termőtalaj felső rétege. 

Területrendezés 

Olyan igazgatási tevékenység, amelynek célja a településfejlődés térbeli-fizikai kereteinek meghatározása, a 

településpolitikai célokkal, közösségi érdekekkel összhangban. 

Tiltó 

Vízszintszabályozó műtárgy. 

Topográfia 

A Föld felszínén található természetes és mesterséges tárgyak, beleértve a terep domborzatát is, geometriai 

helyének és tulajdonságainak meghatározásával és ábrázolásával foglalkozó tudomány. 

Vetésszerkezet 

Bevetett terület, ill. a rajta kikelt növények. 

Vízelvezető elemek 

A felszínen keletkező vizek befogadóba juttatását szolgáló gyűjtő és főgyűjtő csatornák összessége. 

Vízépítés 

A vízgazdálkodási célú építmények tervezése, építése és fenntartása. 

Vízfrissítés 

A tavak oxigéntartalmának növelése. 

Vízgazdálkodás 

A természet vízháztartásnak a társadalom szükségleteivel való optimális összehangolása tudományos, műszaki 

és társadalmi tevékenység révén. 

Vízgyűjtő terület 

A felszíni vizeknél azonos azzal a területtel, amelyről a csapadék összegyűlik. Föld alatti vizek gyűjtőterülete 

azonban nem mindig azonos a csapadékgyűjtő felszínével. 

Vízhasznosítás 

A vízgazdálkodás része, a víz hasznosítható tulajdonságaival kapcsolatos társadalmi vagy egyéni igények 

kielégítése, az ehhez szükséges műszaki, gazdasági, jogi és igazgatási tevékenységek összessége. 

Vízháztartás 

Adott térben és időben a természetben a víz elhelyezkedésében vagy állapotában természetes vagy mesterséges 

erők hatására bekövetkező mennyiségi és minőségi változások összessége vagy eredője. 

Vízkárelhárítás 

A vizek különféle kártételeinek elhárítására, ill. a károk megelőzésére irányuló tevékenységek összessége. 

Vízkészlet 

A tér meghatározott részében, adott időpontban található vízmennyiség (m3). 

Vízminőség 

A víz fizikai, kémiai, biológiai és bakteorológiai tulajdonságainak összessége. 
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Vízművek 

Lakossági, ipari, mezőgazdasági települések és üzemek majorok), továbbá közintézmények (kórházak, iskolák 

stb.) vízigényének kielégítését szolgáló víztermelő, - tároló, - szállító (vezeték), elosztóberendezések és azok 

fenntartásával, üzemeltetésével foglalkozó szervezetek összessége. 

Vízrendezés 

Eredeti jelentése minden olyan műszaki beavatkozást magában foglalt, amely a víz károkozás nélküli lefolyását 

elősegítette; mai értelmében a melioráció része, amelynek célja, hogy a talajban és annak a felszínén kialakuló 

fölösleges és káros mennyiségű víz felhalmozódását lehetőség szerint megelőzze, vagy ha ez nem lehetséges, az 

elvezetését lehetővé tegye, levonulását meggyorsítsa. 

Vízügyi hatóság 

Környezetvédelmi, természetvédelmi, ill. vízügyi igazgatóság révén ellenőrzi a területileg hozzá tartozó 

valamennyi létesítményt. 

Vízsugár 

Az időegységben a területegységre adott öntözővíz. 

Vízszín 

Nyugvó víz felszín (vízszint= mércén megállapított, adott időponthoz tartozó vízfelszín állapot). 

Zsilip 

Magasabb rendű csatorna vízszintszabályozó műtárgya. 


