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4. fejezet - A légköri erőforrások és a 
vízvagyon 

1. 4.1 Bevezetés 

A fejezet áttekinti a légköri erőforrásokkal és a vízvagyonnal kapcsolatos ismereteket. Ezek a természeti 

erőforrások hosszútávon is a szükségletek kielégítését biztosítják, bár területi eltérései a jelenben is gondot 

okoznak. A vízkészletek jövője nagy mértékben attól függ, hogy mennyire sikerül a vizek minőségét a felszíni 

és felszín alatti vizek szennyezésének megakadályozásával megőrizni. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• A légköri erőforrások négy alapvető tulajdonságát (napsugárzás; hőmérséklet; felhőképződés, párolgás; 

napfény, csapadék). 

• Az ország vízháztartását befolyásoló természeti tényezőket. 

• A felszíni és felszín alatti vizeket. 

• A vízgazdálkodás és vízfelhasználás területeit. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• a terület-felhasználással összefüggő légköri erőforrások és vízkészletek általános, átfogó elemzésére, 

vizsgálatára. 

2. 4.2 A légköri erőforrások fogalma, tulajdonságai 

Légköri erőforrások közé (annak anyagaival, mozgásával) az éghajlattal és az időjárással kapcsolatos 

természeti erőforrásokat soroljuk. 

A légköri erőforrások felmérése és hasznosítása szoros kapcsolatban van az adott társadalom technikai 

fejlettségével. Hiába van pl. Afrikában a legtöbb napsugárzási energia, hasznosításával leginkább nem ott, 

hanem a fejlett országokban találkozunk. Magyarország – mint gazdaságilag közepesen fejlett ország – ezeket 

az erőforrásokat még napjainkban is csekély mértékben hasznosítja. 

A légköri erőforrások négy alapvető összetevője: 

• napsugárzás, 

• hőmérséklet, 

• felhőképződés, párolgás, 

• napfény, csapadék. 

A légköri erőforrások a mezőgazdasági termelésre kifejtik hatásukat, befolyásolják annak szerkezetét, hozamait. 

A légköri erőforrásoknak, így a napenergiának és a szélenergiának az ország energiaszükségletének 

kielégítésében – elsősorban hosszabb távon – még nagyobb lehet a jelentősége. A fejlett ipari országok 

tudományos felmérések alapján az évezred első évtizedében energiaigényük mintegy 2-8%-át tervezik 

napenergiából fedezni. Magyarországon a nagy volumenű villamosenergia-termelésben a fotovillamos elemek 

szélesebb körű elterjedése csak a következő évtizedekben várható. A napelemes áramforrások elsősorban a 

híradástechnikai, a telemechanikai és a jelzőberendezések területén használhatók napjainkban, amelyek a hazai 

fejlesztésű elemekkel jelenleg gazdaságosan működtethetők (Magda és munkatársai, 2001). 

A szélenergiának perspektívában szerepe lehet egyes területek (Kisalföld, Bakony) energiaszükségletének 

részbeni kielégítésében, azonban az ország egészét tekintve az energetikai mérlegben számottevő súlya ennek 
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sem várható. A nap- és szélenergia technikai eszközökkel való hasznosítása a 2000-es évek elejére az országos 

energiafelhasználás legfeljebb 5%-át érheti el. Míg a nap- és szélenergia direkt hasznosításában európai 

viszonylatban csak közepesek a lehetőségeink, addig az éghajlati adottságaink a mezőgazdasági termelés 

szempontjából jobbak, mint a tőlünk keletre fekvő, száraz, az északabbra lévő napfényben szegény és hűvösebb 

országoké. A tőlünk nyugatabbra fekvő országok csapadékellátottsága jobb ugyan, de a sugárzásviszonyok 

lényegesen kedvezőtlenebbek. 

Hazánk területe Közép-Európában, a Kárpát-medence középső, alacsony fekvésű harmadán, megközelítően 

egyenlő távolságra fekszik az Egyenlítő és az Északi-sark között (északi szélesség 45°48’-48°35’, keleti 

hosszúság 16°05’-22°58’). Éghajlatunk alapvető vonása tehát az átmeneti jelleg – óceáni, kontinentális, 

mediterrán – és az ebből következő szeszélyessége. 

2.1. 4.2.1 Napsugárzás 

Az éghajlati erőforrások közül a mezőgazdasági termelés szempontjából döntő szerepe van a napsütéses órák 

számának és ezen tényező területi alakulásának (1-2. ábra). Legtöbb napsütést a Duna-Tisza-köze és a Délkelet-

Alföld (2050-2100 óra) kap. A Nyugat-Dunántúlon és az Alpokalján, valamint az északi országrészen a 

napfénytartam jóval kisebb, az említett maximumnak csak kb. 85%-a. Ez a hő- és fénymennyiség nagy előny a 

meleg- és a fényigényes növények, a szőlő és a gyümölcsfélék, a paprika, a paradicsom és a kukorica 

termesztéséhez. 

A léghőmérséklet szempontjából a meleg nyár és a viszonylag enyhe tél lehetővé teszi az egynyári növények 

egész sora, így valamennyi gabonaféle, köztük nemcsak az elég nagy hőigényű búza, hanem a még nagyobb 

hőigényű kukorica akadálytalan termesztését is. 

 
1. ábra. Az évi összes napfénytartalom. (Bernát és munkatársai, 1998. után) 
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2. ábra. Az évi átlagos globálsugárzás. (Bernát és munkatársai, 1998. után) 

2.2. 4.2.2 Csapadék 

Az éghajlati erőforrások közül az átlagos évi csapadék mennyiségében mutathatók ki a legnagyobb területi 

különbségek, mintegy 50-100% (3. ábra). A mezőgazdaság számára létfeltétel a csapadék – főként a 

tenyészidőszakban -, ami sokkal bizonytalanabb, mint a hőmérséklet és a napfénytartam. Ezért a 

mezőgazdaságot fenyegető hőmérsékleti negatívumoknál (korai és késői fagyok) nagyobb gondot okoz ennek 

hiánya, így az aszály veszélye. 

Az évi 500-900 mm-es csapadékmennyiség is bizonyos átmeneti helyzetünket tükrözi, egyrészt a bő csapadékú 

Nyugat-Európához, másrészt a szerényebb csapadékmennyiséggel bíró kelet-európai tájakhoz képest. A nyár 

elején nálunk jelentős mennyiségű csapadék hull, a nyár közepe viszont elég száraz, ami gátolja az olyan 

növények termesztését, amelyek a nyár közepén is vagy éppen az év nagy részében bőséges vagy legalábbis 

egyenletesen eloszló csapadékot igényelnek. Ez a kedvezőtlen hatás fokozódik a kontinentális klíma sajátossága 

eredményeként, a már említett aszályveszély miatt. 

A terméshozam szempontjából nálunk döntő szerepe a növények vízellátottságának van. A növények potenciális 

vízigényét alapul véve; az évi csapadékmennyiség az Alföld középső részén általában 50%-os, a 

legcsapadékosabb Délnyugat-Dunántúl térségében pedig mintegy 90%-os. A csapadékhiányt öntözés útján – ha 

van rá lehetőség – pótolni kell. 
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3. ábra. Az évi csapadékmegoszlás. (Bernát és munkatársai, 1998. után) 

2.3. 4.2.3 A szél, mint légköri erőforrás 

Egyik legfontosabb környezetet nem szennyező energiaforrás a szél. A szélenergiát ősidők óta használja az 

emberiség. Eleinte a hajózáshoz és malmok hajtására használták a szelet. 

Kezdetben a jó szélviszonyok miatt a tengerparton telepítettek szélgenerátorokat, majd a technika fejlődésével 

csökkent a szélerőművekben előállított villamos energia ára, így egyre beljebb jelentek meg a szárazföldön. 

Az 1990-es években Nyugat-Európában rohamosan megnövekedett a szélerőművek száma és jelentősége. Óriási 

lehetőség rejlik ezekben az erőművekben, hiszen egy „közjóként”, mindenki számára korlátlanul használható 

erőforrást – a levegő mozgását – felhasználva állít elő villamos energiát. 

Hazánkban is felállították az első szélerőművet Budapesttől 59 km-re délre, Kulcs községben. A megtermelt 

villamos energiát – névleges teljesítmény 600 kW – a DÉDÁSZ középfeszültségű hálózata vette át. 

A szélerőmű beruházás az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő levegő-tisztaságvédelmi tevőleges 

demonstráció, amelynek a társadalmi tudatformáló és környezetvédelmi szerepe is rendkívül hasznos. A 

szélerőmű nemcsak környezetbarát technológia, de elősegíti a kisrégiók autonomitását, vagyis energia 

szempontjából való függetlenedését. 

2.4. 4.2.4 Az éghajlat hatása hazánk mezőgazdaságára 

A mezőgazdaság szempontjából az éghajlatnak számos előnyös vonása van: 

• a meleg, kontinentális nyár; 

• a mintegy féléves tenyészidőszak; 

• a vegetációs időszak magas hőösszegei; 

• a legmelegebb és a legszárazabb területek nem esnek egybe; 

• a csapadék több mint fele a vegetációs időszakban hull le; 

• derült, száraz, napsütésben gazdag, mérsékelten meleg nyárutó és őszelő (vénasszonyok nyara). 

Magyarország éghajlatának hátrányos vonásai: 
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• az éghajlat szeszélyes jellege; 

• a kiszámíthatatlan csapadékeloszlás; 

• a májusi és a kora őszi fagyok fellépésének nagy valószínűsége; 

• aszályveszély; 

• a három éghajlati hatás egyenlőtlen és szabálytalan jelentkezése; 

• általában kevés a havas napok száma; 

• késői kitavaszodás; 

• magas a zivataros napok száma (25-40) és az ezzel kapcsolatos jégeső. 

A mezőgazdasági termelés éghajlati feltételeiről sokféle nézettel, véleménnyel találkozhatunk. Egyesek ezek 

közül túlértékelik az ország adottságait. Kétségtelen, hogy valóban kiváló minőségű áru terem hazánkban 

(paradicsom, dinnye, fűszerpaprika, alma, egyes borvidékek borai stb.), de túlértékelni sem szabad az 

adottságokat. Kiemelkedően kedvező adottságokról nem beszélhetünk, az viszont túlzás nélkül állapítható meg, 

hogy a magyar mezőgazdasági termelés természeti feltételei lehetővé teszik bármely ország mezőgazdasági 

termelési színvonalának, termelékenységének elérését. Ennek szerepe az Európai Uniós tagságunkkal együtt 

előnyt jelent Magyarországnak. 

3. 4.3 Magyarország vízháztartását befolyásoló 
természeti tényezők 

A levegő mellett az élet másik nélkülözhetetlen feltétele a víz. Állandó körforgásával befolyást (szabályozást) 

gyakorol a földrajzi környezetre. A víz iránti igények növekedésével a világ nagyobb részén már nem értéktelen, 

korlát nélküli szabad erőforrás, ezért jelentős tőkeráfordításokkal fejlesztik a vízellátást. A víz iránti gyors 

igénynövekedés miatt egyre több térségben jelentkező hiányt csak nagyon bonyolult vízpótlással lehet 

megoldani. Magyarország területének vízháztartását a következő természeti feltételek határozzák meg: 

Domborzat, geológiai szerkezet. Az ország területén síkságok, dombvidékek és alacsony hegységek 

váltogatják egymást, amelyek részben meghatározzák a vízhálózat rajzát, a csapadék lefolyását, a folyókon az 

esési viszonyokat (nagy többségükben alacsony esésűek). Nemcsak az ország területe, hanem folyóvízrendszere 

is földtörténetileg fiatal. Az ország területének számottevő részét tengeri, folyóvízi és tavi üledékek, medence 

feltöltődések képezik, amelyekben jelentős felszín alatti vízkészlet gyűlt össze. 

Éghajlati viszonyok. Az ország földrajzi fekvéséből (mérsékelt égöv) adódóan három nagy európai éghajlati 

hatás találkozási pontjában (szárazföldi, óceáni és mediterrán) található. Ez az uralkodó széliránnyal együtt 

(nyugat-kelet, észak-nyugat, dél-kelet) meghatározza a hőmérsékletet, a sugárzási viszonyokat, az évi csapadék 

mennyiségét, ill. ezek térbeli és időbeli eloszlását. 

Csapadék. A víz egyik legfontosabb forrása. A sokévi átlagot tekintve (550-600 mm) az országban a 

legcsapadékosabb nyugati peremvidék (Kőszeg közelében 1000 mm) és a legszárazabb tiszántúli (500 mm alatt) 

vidék között számottevő különbségek érzékelhetők. A hazai sugárzásviszonyok következtében gyakorlatilag a 

lehullott csapadék elpárolog. A folyóvizek mindössze a csapadék alig egytizedét veszik fel. 

Talajtakaró és növénytakaró. A talajok vízháztartási viszonyokra hatnak, a víz tárolását (pl. kötött talajok), 

párolgási viszonyait (pl. a homoktalajok gyorsabb párolgását) határozzák meg. A növénytakarónak szintén a 

párolgásban van nagy szerepe, hiszen ez a folyamat nem egyformán zajlik egy legelő területén – ahol a napsütés 

hatása sokkal közvetlenebb – és egy sűrű lombos erdőben. E két tényezőnek a mezőgazdasági termelésben van 

meghatározó szerepe. 

3.1. 4.3.1 Felszíni vizek (folyók, csatornák, tavak, víztározók) 

3.1.1. 4.3.1.1 A magyarországi folyók 
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A hazai folyóhálózatra legjellemzőbb, hogy vízhozamuk 94%-a külföldről érkezik, ami a szomszédoktól való 

függést is jelenti, mert vízkivételükkel – ami gyorsan növekszik – nagy mértékben csökkentik a hazánkba 

érkező vízmennyiséget. 

A Duna Magyarország legnagyobb folyója. Magyarország teljes egészében a Duna vízgyűjtő területéhez 

tartozik. A Duna Közép-Európának is legnagyobb folyója (folyása 11 országot érint, vízgyűjtő területe 15 

országra terjed ki). A Duna a magyarországi szakaszon 417 km hosszú. 

A Dunának évente többnyire két árvize van, a tavaszi és a kora nyári, amelyek viszonylag gyors lefolyásúak. 

Kedvezőtlen időjárási viszonyok között – egyes években – keletkezik a harmadik árvíz: a téli jeges árvíz. 

Zajló jég szinte majdnem minden évben kialakul a folyón, de összefüggő álló jég csak minden második-

harmadik évben teszi lehetetlenné a hajózást. 

Az 1990-es évekig a Duna vízminősége romló tendenciát mutatott. Az egyes országok nagy mennyiségű – 

elsősorban ipari eredetű – szennyező anyagot bocsátanak a Dunába, ill. mellékfolyóiba, amit növelnek a 

szennyvíztisztító nélküli magyar városok szennyvizei, ill. a nem megfelelő hatásfokkal tisztított közüzemi és 

ipari szennyvizek is. A 2000-es évek elejére megindult egy pozitív folyamat, ami a szennyvíztisztítók 

folyamatos fejlesztésére vezethető vissza, melynek következményeként a víz minőségére javult. 

A Tisza hazánk második legnagyobb folyója. A Tisza hazánk második (egyben az egész Kárpát-medencének 

is) legnagyobb folyója. A szintén több országra kiterjedő vízgyűjtő területének 1/3-a jut Magyarországra. A 

Tisza vízhálózata a Dunáéhoz viszonyítva ritka, különösen kevés a természetes vízfolyás az Alföld területén. A 

Tisza az ország területének mintegy feléről szállítja el a vizeket. Kanyarulatainak átvágásával a folyót eredeti 

hosszának kétharmadára rövidítették le. Magyarországi szakaszán (585 km) az esése nagyon kicsi, mindössze 30 

m. A Tisza minimális és maximális vízhozamának aránya Szegednél 25-szörös. 

A Tisza ma már egész magyarországi szakaszán szabályozott és csaknem Záhonyig hajózható. A tiszalöki 

duzzasztómű és a kiskörei vízlépcső megépítése óta a két vízlépcső lehetőséget adott a folyó komplex 

hasznosítására, energiájának villamosenergia-termelésre való felhasználására, lehetővé teszi az öntözés 

kiterjesztését (Jászsági- és Nagykunsági-főcsatorna), a hajózást. A Tiszalöknél kivezetett Keleti-főcsatorna a 

Berettyóba torkollik és szükség esetén a Köröst is képes vízzel táplálni. A Tisza vízminősége általában jó, bár a 

Romániából érkező mellékfolyók gyakran nagy mennyiségben szállítanak szennyező anyagokat. 

A Tisza jelentősebb mellékfolyói. A Tisza mellékfolyója a Bodrog, amelynek 50 km-es alsó szakasza esik 

hazánk területére. A folyó vize nagy eséssel érkezik magyar területre, itt azonban hirtelen lecsökken. Árvizei 

összetorlódnak, ezért gyakoriak és nagyméretűek. A Sajó-Bódva-Hernád folyórendszer mindegyik tagjának 

nagyobb az esése, a folyók vízmennyisége csekély. A Sajónak, de újabban a Hernádnak is nagy szerepe van a 

Borsodi-iparvidék ellátásában. A Sajó Magyarország legszennyezettebb folyója, már az országhatáron túlról is 

így érkezik. A szennyvíztisztítás a vízgyűjtő területen még jórészt megoldatlan és nemzetközi együttműködést 

kíván. A Tarnával, Galgával és Tápióval bővült Zagyva is szegényes vízhozamú és rendkívül nagy 

vízszintingadozást mutat. 

Különösen nagy jelentőségű mellékfolyó a Körös és vízrendszere. A jól kiépített öntözőhálózat 

eredményeképpen nyáron csak kevés vizet ad a Tiszának, sőt az is előfordul, hogy onnan vízpótlásra szorul. Ez 

a több folyóból álló rendszer a Berettyóból, a Sebes-, a Fekete-, a Fehér és a (hármas) Körösből áll. Közülük 

valamennyi szabályozva, sok helyen csatornázva és töltésekkel van védve. 

A Tisza magas és hosszan tartó árvizei gyakran szinte az egész Körös-szakaszra visszaduzzasztanak, ami együtt 

jár az árvíz kockázatának növekedésével. E folyókból, a Kelet- és Nyugati-főcsatornából, a Hortobágy-

Berettyóból és a több más kisebb mellékfolyóból, valamint belvízelvezető és öntözőcsatornából tevődik össze az 

a vízhálózat, amely átszövi az ország legjobban kiépített komplex vízgazdálkodási területét, a Körösök vidékét. 

Nyugat-Magyarország folyóvizei. Az Alpokban eredő Rába vízjárása heves, árhullámai gyorsan levonulnak. A 

víz minősége Győrig jó, de a város tisztítóművének megépítéséig rontja a befogadó víz minőségét. 

Jelentős a nyugati országrészben a Zala-Balaton-Sió vízrendszer. Az ország legnyugatibb részén eredő, eróziós 

dombvidéken átfolyó Zala sok hordalékot – közöttük a Balaton eutrofizálódását okozó tápanyagokat, elsősorban 

foszfort – szállít a Keszthelyi-öbölbe, amit erősen feltölt és iszaposít. A Sió ezzel szemben a Balatonnak – 

szabályozható, csatornázott és hajózható – vízlefolyása, amelyen a Duna torkolatánál árvízkaput is építettek. 
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Az ország harmadik legnagyobb vízhozamú folyója az Alpokban eredő Dráva, amely hosszú szakaszon az 

államhatárt is megtestesíti (legnagyobb mellékfolyója a Mura, torkolata előtt szintén államhatár). Zátonyos 

medrében nagy eséssel fut. Vízjárása kiegyenlített, három árvize közül a tavaszi a leghevesebb. Hajózásra 

szabályozás nélkül alkalmatlan, vizét azonban a komplex vízgazdálkodási tervekben és a vízigényes iparok 

telepítésénél is folyamatosan figyelembe veszik. 

3.1.2. 4.3.1.2 A hazai állóvizek 

Az állóvizek geológiai újkori keletkezésűek, medencéjük sekély, s emiatt viszonylag kis vízbefogadó 

képességűek, másrészt erős a feltöltődés veszélye is. 

A Balaton. A tavak közül a legnagyobb felületű a tájilag és nemzetgazdaságilag egyaránt jelentős Balaton, 

amely elsőrendű üdülő- és idegenforgalmi terület. Ezen értékei mellett jelentős a balatoni haltenyésztés és a 

nádkitermelés is. 

A Balaton felszíne 596 km2. déli vonalát 70 km hosszú homokos part kíséri, amelyen a fürdőtelepek 

megszakítatlan, ma már teljesen összenőtt sora épült ki. A délinél sokkal változatosabb az északi – a veszprémi, 

zalai – part. Itt a Keszthelyi-hegység, a Tapolcai-öböl, Szigliget és Badacsony vulkáni hegyeivel, a Tihanyi-

félszigettel együtt színesebbé teszi a sűrűn beépült, 100 km-nél hosszabb partot. A tó átlagos mélysége 

mindössze 3,5 m, a tihanyi szorosban a legmélyebb pontja 10,2 m. legfontosabb víztáplálója a felületére hulló 

csapadék. Nyáron a víz egészében felmelegszik és a hőmérséklete a felszínen néha 25 °C-nál is magasabb. 

Délnyugati sarkában a Kis-Balaton (a tó egykori feltöltődött öble) kevés nyílt vizet tartalmazó lápvidéke terül el. 

Különleges madár- és növényvilága miatt védett terület, de a nádkitermelésnek közvetlen haszna is van. A Kis-

Balaton múlt századi lecsapolásának káros következményei a Balaton életében negatív változást okozott, mert a 

Zala folyó hordaléka és szennyezett vize így a „természetes szűrő” nélkül jutott a Keszthelyi-öbölbe, gyorsítva 

annak eliszapolódását és eutrofizálódását. A Balaton vízvédelme, vízminőségének helyreállítása nagy 

jelentőségű, komplex környezetvédelmi feladat. A víz minőségének visszaállítása érdekében folytatott 

beruházások közül a legfontosabb a Kis-Balaton szűrő funkcióit visszaállító víztároló (amelyen a Zalát 

átvezetik) és több település szennyvizeit összegyűjtő regionális szennyvíztisztítók építése, utánpótlás megoldása 

rendkívül bonyolult és érzékeny pontokat is érintő feladat. 

A Fertő-tő és a Velencei-tó. A Fertő-tó nagyon sekély, meghatározhatatlan partvonalú, nádszigetekkel sűrűn 

tarkított tó. Teljes területe 335 km2, de Magyarország határai közé csak déli negyede és a vízgyűjtő területének 

is mindössze 10%-a jut. A víz szintje az évjáratok időjárási függvényében ingadozik (ezért mesterségesen 

szabályozott). 

A 26 km2-es Velencei-tó fiatalkori süllyedésben foglal helyet. Feltöltődése előrehaladott állapotban van. A nyílt 

vízen kívül nagy területet foglal el a nádas és a vizes rét. Vízutánpótlását időszakos kis patakok, a csapadék és a 

talajvíz biztosítja. Az egyenletesebb vízszint érdekében két víztározó is épült a közelében. A fővároshoz való 

kedvező elhelyezkedése miatt számottevő, mint fürdőhely, és jelentős a vízisport, a sporthorgászat és a 

nádkitermelés is. 

A felszíni vizek kapcsán kell megemlíteni azt, hogy az alacsony tengerszint feletti magasságban (79-90 m) 

fekvő térségek egy részén (Körösök vidéke, Rétköz, Bodrogköz) – különösen csapadékosabb években – 

gyakoriak a nagyobb területekre kiterjedő belvizek, amelyek a termelőterületeket hosszabb-rövidebb ideig 

elborítják. Így ezáltal nemcsak az őszi vetésű gabonafélék kipusztulását idézik elő, hanem számos helyen a föld 

egész évi hasznosítását is megakadályozhatják. 

3.2. 4.3.2 Felszín alatti vizek 

3.2.1. 4.3.2.1 A talajvíz 

A talajvíz a termőréteg alatt, az első vízzáró réteg fölött található, többnyire ásott kutakkal tárják fel, tükrét sok 

helyütt elérik a növényzet gyökerei is. Az országban a talaj vízszintjének mélysége az egyes országrészek között 

eltérő. A közepes vízmélység Hegyeshalomnál 7 m; Jászberénynél 5,8 m; Kiskunhalasnál 2,3 m; 

Berettyóújfalunál 1,8 m; Siófoknál 0,7 m. A talajvíz szintjét a csapadék évi eloszlása szintén befolyásolja. A 

talajvizet felhasználják öntözésre, ivóvízként, sőt néhol szerepe van az ipari vízellátásban is. A magas 

talajvízszint gyakran jár együtt az ásott kutak vizének biológiai vagy nitrát-szennyezettségével, ezért ha 

ivóvízként kívánjuk hasznosítani, mindenképpen tisztítani kell. 
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3.2.2. 4.3.2.2 A rétegvíz 

Fontos gazdasági jelentősége van a mélyebben elhelyezkedő rétegvizeknek is. Ezek kútjai, ill. az artézi víz 

fertőző, káros anyagokat elenyésző mértékben tartalmaz. A falusi és városi lakosság korszerű ivóvízellátását 

jelentős részben a hideg rétegvíz készletekből fedezik. 

Az 500 m-es mélységig terjedő, hideg vizet legbővebben adó rétegek nagy kiterjedésben találhatók a Győri-

medencében, a Dráva és Duna völgyében, a Tisza déli mellékén, a Tiszántúlon pedig Debrecen környékén és a 

Nagykunságban. 

3.2.3. 4.3.2.3 A karsztvíz 

A hazai készletek egy sajátos fajtája a karsztvíz, amely szoros kapcsolatban van a mészkő (kalcium-karbonát) 

képződményekkel. E kőzet nagy része a felszínen van. A középhegységek (Bakony-, Vértes, Gerecse-, Pilis-

hegység, Budai-hegyvidék, a Bükk és az Észak-borsodi-karszt), valamint a Mecsek és a Nagyharsány-

hegységek legnagyobb tömegű karbonátos kőzetei ilyen felépítésűek. Egyes területeken a mészkőből álló 

rétegek a mélyben is megtalálhatók. 

A mészkőhegységek kísérője a karsztjelenség. A csapadékvíz a mészkövet oldja, a repedések, törések mentén a 

mélyebb rétegekbe beszivárog, különböző méretű üregeket, barlangrendszereket old ki (híres barlangjaink, mint 

például az aggteleki, szintén a karsztjelenség hatására alakult ki). A karsztjelenség miatt a mészkőhegységekben 

jelentős mennyiségű, ivóvíz minőségű vízkészlet gyűlik össze. A mészkőhegységek peremvidékén sok helyen a 

karsztvíz bővizű források formájában tör fel (pl. Bükk-hegység déli peremén lévő karsztvízforrás-övezet). Az 

így feltört karsztvíz számos település ivóvízszükségletét képes fedezni. 

A karsztvíz negatív hatása, hogy a szén- és bauxitbányászatban a vízbetörések zavarokat okozhatnak vagy a 

vízszint alatti készletek kitermelését akadályozzák. A megelőzés céljából csökkentik a karsztvízszintet. Ennek 

kedvezőtlen következménye, hogy a beszivárgás már nem tudja a vízkivételt pótolni és az egyensúly felborul, a 

karsztvízszint csökkeni kezd (pl. a bakonyi bauxitbányászat következtében nagy térségekben a karsztvíz szintje 

már több, mint 100 m-t süllyedt, azonban a mélyművelésű bányászat felhagyásával újra megemelkedett a 

karsztvízszint). A karsztvíz-készletek védelme ezért fontos környezetvédelmi feladat. 

3.2.4. 4.3.2.4 Mélységi víz 

Magyarország rendkívül gazdag mélységi vizekben. Ezek egy része termálvíz, hévíz, a másik része – 

összetételénél fogva – ásvány- és gyógyvíz. A források helyét a földkéreg kőzeteinek szerkezete, a mozgások, 

gyűrődések határozzák meg. A víz összetételét pedig sok esetben azoknak a kőzeteknek a minősége határozza 

meg, amelyeken át feltört vagy amelyek között képződött. A hőfok meghatározói a mélység, ahonnan felszökik 

a víz, valamint a környezetben lévő kőzetekben végbemenő, esetleges hőfejlesztő vegyi folyamatok. A mélységi 

vizek energetikai jelentőségéről a geotermikus energia fejezet kapcsán már tettünk említést. 

Magyarország földtani felépítése következtében Európának termál-, ásvány- és gyógyvizekben a lakossághoz 

viszonyítva leggazdagabb országa, szinte minden részében előfordulnak különböző összetételű, más-más 

gyógyhatású, változatos vízhozamú források (pl. Harkány, Zalakaros, Hévíz Dunántúlon; Eger, Mezőkövesd, 

Görömbölytapolca Észak-Magyarországon; Hajdúszoboszló, Cserkeszőlő, Gyula az Alföldön). Az ásványvizek 

egy részét palackozva hasznosítják. A termál- és gyógyvizek idegenforgalmi jelentőségűek is. 

3.3. 4.3.3 Magyarország vízgazdálkodása 

A víz, mint természeti erőforrás nagyon fontos és rendkívül sokféleképpen hasznosítható. A népességnövekedés, 

valamint az éghajlati tényezők együttes hatása – globális felmelegedés, savas esők – arra kell, hogy ösztönözze 

az emberiséget, hogy megfelelően hasznosítsa ezt a nélkülözhetetlen erőforrást. Mindenképpen törekedni kell a 

takarékos vízhasználatra – hazánkban a WC-ben is ivóvizet használnak öblítésre –, mely hozzájárulhat az 

erőforrás gazdaságosabb és kímélőbb felhasználásához. 

3.3.1. 4.3.3.1 A vízzel való gazdálkodás feladatai 

A társadalom és a gazdaság vízigényei rendkívül sokrétűek, kielégítésük és a vízellátás biztonsága szükségessé 

tette a vízzel való gazdálkodást, amely a következő feladatokból áll: 

• a vízkészletek felhasználásának irányítása és ellenőrzése adminisztratív módszerekkel, árakkal; 
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• a víz által nyújtott gazdasági előnyök kihasználása; 

• a vízigények és a fogyasztás növekedésének távlati előrejelzése; 

• a vizek okozta károk (árvizek, belvizek) megelőzése, az ellenük szükséges védelem szervezése; 

• a vízminőség védelme; 

• a vízkészletek feltárásához szükséges kutatások és a tudományos kutatómunka irányítása, elvégzése. 

Az előzőekhez tartozik az is, hogy Magyarországon a vízügyi tevékenység nagy múltra és nemzetközi 

elismerésre tekint vissza, amit elsősorban a Kárpát-medence folyóinak szabályozásával és az árvízvédelemmel 

érdemelt ki. 

3.3.2. 4.3.3.2 A víz felhasználásának főbb területei 

Ivóvíz. Minőségének fizikai, kémiai és bakteriológiai határértéket tartalmazó szabványnak kell megfelelni. A 

gyakorlatban többnyire a vezetékes víz az, amely az ivóvízszabályoknak messzemenően eleget tesz. Az 

egészséges ivóvíz biztosítása országos egészségügyi érdek. A 2000-es évek elején az ország lakosságának közel 

100%-a rendelkezett vezetékes ivóvízzel, ami a korábbi évtizedek elmaradottságához viszonyítva jelentős 

eredmény. Mindez sajnos nem mondható el a csatornázottság tekintetében, amelynek következtében a 

„közműolló” tovább nyílik (2008-ban a szennyvíztisztítás közel 70%). 

Ipari víz. A zavarmentes ipari termeléshez jelentős vízmennyiségre van szükség. A magyar vízfelhasználásban 

első helyen az ipar áll, minden más fogyasztót megelőzve. Az ipari vízzel szemben támasztott minőségi igény 

alacsonyabb, általában nem ivóvíz minőséget használtak fel (kivéve olyan iparágakat, mint pl. az élelmiszeripar, 

gyógyszeripar). A nagy ipari fogyasztók közvetlenül (és nem a vízvezeték-hálózaton) nyerik a vizet a 

forrásokból. A nagy vízigényű ipari ágazatok (vaskohászat, timföldgyártás, vegyipar, cellulóz- és papíripar) 

telepítése a nagy hozamú vizek (Duna, Tisza, Sajó) közelében gazdaságos és célszerű. 

A mezőgazdaság vízfelhasználása sokoldalú. Legnagyobb mennyiséget az öntözéshez használnak fel. A hazai 

éghajlati feltételek mellett számolni kell az egyre szárazabb nyarakkal és tavaszokkal. A magyar mezőgazdaság 

növénykultúrái között nem egy olyan található, amelyeknek a vízigénye (zöldségfélék, gyümölcsök, 

dísznövények stb.) nagy. Ezen túlmenően fontos kiemelni az öntözés kockázatcsökkentő és minőségalakító 

szerepét is. Az öntözés az ezredfordulón a termelés feltétele és hozzájárul a magasabb terméshozam eléréséhez. 

A csapadékeloszlás függvényében alakították ki a nagy öntözőrendszereket, amelyeket többek között a már 

említett tiszalöki és kiskörei vízlépcsők és az innen kiinduló csatornák látják el vízzel. Ezeken kívül még számos 

öntözőrendszer is működik. Az öntözés a legnagyobb kiterjedésben Jász-Nagykun-Szolnok megyében folyik 

(ahol egykor kiterjedt rizsföldek voltak), továbbá a Felső-Tisza vidékén. A Körösök vidékén és az Alsó-Tisza 

völgyében is jelentős öntözési kapacitás található. A Duna-Tisza köze hagyományos zöldségtermelési területei 

szintén az intenzíven öntözött tájegységek közé tartoznak, továbbá a Hanság és a Szigetköz is. 

3.3.3. 4.3.3.3 A vízi energia hasznosítása 

A vízi energia a megújuló elsődleges (primer) energiaforrások közé tartozik. Kinetikai és mechanikai 

energiaként jelenik meg és a vízi erőművekben villamos energiává – tehát másodlagos (szekunder) energiává – 

átalakítva használják fel. A vízi energiát korábban, mint a környezettiszta energiaforrást tartották nyilván, mert a 

korábban tárgyalt energiaforrásokkal ellentétben nincs levegőszennyező hatása, nem termel szén-dioxidot és 

nitrogén-oxidokat. Az utóbbi évtizedekben azonban számos eset bebizonyította, hogy a vízenergia nem 

körültekintő kitermelése szintén számos negatív környezeti hatással járhat. 

Az ország síkvidéki jellege miatt a folyóinkon csak alacsony és közepes esésre lehet számítani, ami a 

gyakorlatban korlátozott energia-kihasználással párosul. A vízi erőművek építése a gyakori árvízveszély miatt a 

gátak megerősítését, nagy földterületet igénybe vevő víztárolók építését, a hajózható folyókon a hajózás 

fenntartása érdekében pedig emelőzsilipek építését követeli meg. Mindezek megnövelik a beruházási 

költségeket. Legjelentősebb vízienergia-kapacitások a Dunán, a Tiszán és a Dráván találhatók. Bonyolítja a 

helyzetet, hogy a Dunán és a Dráván lévő lehetőségek döntő hányada határszakaszokra esik, amelyeket így csak 

nemzetközi együttműködésben lehet kiépíteni. 

Korábban a kisebb vízhozamú folyókra (Hernád, Rába stb.) épített, elavult, kiskapacitású vízi erőműveket 

bezárták, ezért jelenleg két kisebb vízierőmű működik a Tiszán Tiszalöknél és Kiskörénél. Mindkettő az Alföld 
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öntözését elősegítő beruházás keretében épült. Napjainkban is politikai vita tárgyát képezi a magyar-csehszlovák 

együttműködés keretében elkezdett közös Bős (Gabčikovo)-Nagymaros vízierőmű-rendszer a Dunán. A bősi 

erőmű szlovák területen a Duna vizének egy 25 km-es üzemvíz csatorna segítségével elterelt, mesterséges 

Duna-mederben épült. A szükséges vízmennyiséget a szlovákiai Dunacsúnynál épült zárógát és víztároló 

szolgáltatja. A nagymarosi erőmű – amelyek építését leállították – folyamatos erőműként működött volna. Az 

erőműrendszer megépítése jelentős negatív környezeti hatásokat is okozna (a Szigetköz és a Csallóköz alatti 

rendkívül nagy édesvízkészletek elszennyeződésének kockázata, a Szigetköz talajainak kiszáradása és 

természetes növényzetének kipusztulási veszélye stb.). 

A vízierőmű létesítésekor kedvező természetföldrajzi körülmények által kihasznált hatékonyságtöbblet (járadék) 

abból ered, hogy a vízi energia kiaknázása a többi energiahordozókhoz képest olcsóbb vagy rövidebb a 

megtérülési idő vagy nagyobb járadékot jelent. 

Ha vizet ipari, mezőgazdasági célokra termelik ki, a víznyerést szolgáló beruházások megtérülését és a normatív 

hasznot meghaladó árbevételi rész a vízjáradék. 

3.3.4. 4.3.3.4 A vízi közlekedés 

A következőkben a víz, mint közeg játszik szerepet a gazdasági hasznosításban (vízi közlekedés). 

Az állandóan hajózható vízi utak hossza 1170 km (ebből 40% a Dunára, 34% a Tiszára jut), az időszakosan 

hajózható vízi utaké 386 km. A Duna az országon keresztül teljes hosszában hajózható, a Tisza Dombrád és 

szeged (országhatár), magas vízállás esetében Vásárosnamény és Szeged (országhatár), a Körösök Kőröstarcsa 

és Csongrád, a Bodrog az országhatár és Tokaj, a Sió-csatorna Siófok-Szekszárd és a Sió-Duna torkolat között. 

A folyók imént felsorolt hajózhatósági adatai mindössze lehetőségeket jelentenek. A ténylegesen és 

rendszeresen hajózott folyók hossza rövidebb ennél, hiszen (pl. a Körösökön hajózás nem folyik). 

A hajózásnak az előnyeit nehéz jól hasznosítani, mert a két legfontosabb vízi út, a Duna és a Tisza egymáshoz 

közel és párhuzamosan folyik az országon keresztül. A forgalom növekedését gátolja, hogy a két nagy hajózható 

folyam a magyar államhatáron belül nincsen mesterséges vízi úttal (csatornával) összekapcsolva. 

A közlekedési ágazatok közti versenyben a hajózás háttérbe szorult. Hazánkban a vízi útvonalak kihasználása 

nem megfelelő, mert mind a személyi-, mind az áruforgalom a Dunára koncentrálódik. A vízi szállítások 

alacsony költségei az esetleges többszöri átrakodási költségek, valamint a hosszú idő miatt nem tudnak 

érvényesülni. A hajózás igénybevételének a fokozására nincs megfelelő érdekeltségi rendszer. 

A személyhajózás Magyarországon mindenekelőtt turista célú. A Dunán a hajózási időszakban menetrendszerű 

személyhajójárat Budapest és Dunakanyar között maradt fenn. Minden bizonnyal, ha korlátozott időszakban is, 

de lenne igény a déli országrészt érintő hajójárat működtetésére is. 

A Tiszán a nagyobb áruforgalom kialakulását hátráltatja a gyakori nyári alacsony vízállás és a folyam mentén 

elterülő országrészek közötti gazdasági kapcsolatok hiánya. 

A magyar hajózás fellendítésére is lehetőséget kínál az 1992-ben megnyílt Duna-Majna-Rajna vízi út, amely 

Budapestet közvetlenül összekapcsolja a Majnán és a Rajnán keresztül Rotterdam kikötőjével. A 

külkereskedelmi forgalom egy része tehát megoldható lenne vízi úton, de ezt a lehetőséget az ország nem 

használja ki megfelelően. A vízi út kiteljesítése belföldi viszonylatban újra felveti a Duna-Tisza csatorna 

megépítésének igényét, amely az Alföld öntözésére is kedvezően hatna, továbbá a Tiszát is aktívabban 

bekapcsolhatná a hajózás vérkeringésébe. 

A Dunát hazánk legnagyobb tavával – a Balatonnal – a Sió-csatorna köti össze. A csatornán a hajóforgalom nem 

jelentős. Ritkán építő- és fűtőanyagokat szállítanak rajta. A Balatonon a nyári idényben az északi és a déli part 

üdülőhelyei között jelentős a személyforgalom. 

3.3.5. 4.3.3.5 Árvízvédelem 

Feladata a folyók és a vízfolyások síkvidéki szakaszai mentén fekvő területeknek az elöntések elleni megóvása 

folyószabályozással, különböző műtárgyak építésével (gátak, árvízkapuk, szükségtározók stb.), ill. szükség 

esetén az aktív beavatkozás. Az árvízveszély az ország földrajzi helyzetéből adódóan – elsősorban a 

medencefenéki fekvés miatti – a tavaszi gyors hóolvadás, kora nyári csapadékmaximum idején gyakori. 
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Folyóink és vízfolyásaink többségénél gátak épültek (az összes fővédvonalak hossza 4200 km) széles árteret 

fogva közre; az árvíz által szállított vízmennyiség befogadása. A gátak magasságát az ország valamennyi 

folyójára számított mértékadó árvízszint (száz év alatt előfordult legmagasabb árvízszint) alapján határozzák 

meg úgy, hogy a töltéskorona többletmagassága a mértékadó árvízszintet 1-1,5 m-rel haladja meg (ezt az 

árvízvédelem biztonsága követeli meg). Mivel a víz az árteret elborítva hosszabb idő alatt vonul le, ezért a 

gátakat úgy kell méretezni, hogy az a tartós víznyomásnak is ellenálljon. 

A gátakat időről időre karban kell tartani, ha szükséges, újjá kell építeni. Az árvízvédelemhez gépeket, 

építőanyagokat kell tárolni. Az utóbbi években (pl. 1999; 2010) a korábbinál magasabb árvízszintek is 

előfordultak, ezért elsősorban a Tisza gátrendszerét szükséges magasítani, erősíteni. Mivel a Tisza vízgyűjtő 

területén a felvízi szomszédaink nagymértékű erdőirtást hajtottak végre – ezért a letarolt lejtőkön a víz 

gyorsabban fut le – az árvíz kockázata megnövekedett. 

Az ármentesítés, a folyamatos fenntartás, valamint a nagy árvizek idején a védekezés ráfordításait szembe kell 

állítani azokkal a humán és tárgyi értékekkel, amiket az árvíztől megmentenek. Ez a költség-haszon viszony 

társadalmilag és gazdaságilag az árvízvédelem szükségességét bizonyítja, azonban a kormányzat még mindig 

nem ismerte fel, hogy a gátak és a vízmagasság versenyében a víz a nyertes. A nyári gátak zavarják a víz 

gyorsabb elfolyását, melyben szintén egy nemzetek közötti összefogás szükséges. 

4. 4.4 Összefoglalás 

A negyedik fejezet a légköri erőforrások és a vízvagyon ismereteit rendszerezi. Bemutatja a négy alapvető 

légköri tulajdonságokat és velük összefüggésben a hasznosítási lehetőségeiket. Tárgyalja az ország 

vízviszonyait és vízgazdálkodási adottságait. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen természeti feltételek határozzák meg hazánk vízháztartását? 

2. Mit ért a légköri erőforrások fogalmán, melyek az alapvető tulajdonságai? 

3. Milyen előnyös és hátrányos adottságai vannak hazánk éghajlatának a mezőgazdaság szempontjából? 

4. Milyen természeti feltételek határozzák meg hazánk vízháztartását? 

5. Rendszerezze a felszíni és felszín alatti vizeket! 

Gyakorló feladat: 

A meglévő forrásmunkák alapján végezzen vizsgálatokat egy kistáj vagy kistérség természeti erőforrásaira, és a 

vízvagyon hasznosítására vonatkozóan. 
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