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10. fejezet - Vízrendezés és 
melioráció 

1. 10.1 Bevezetés 

A víz eloszlása bolygónkon nagyon egyenetlen: 97% sós vizű óceánokban és tengerekben van; a 2,5%-nyi 

édesvízkészlet 90–95%-a pedig szilárd halmazállapotú jégtakaró, hó, vagy fagyott talajvíz. A folyékony 

halmazállapotú édesvízkészlet nagyobb hányada felszín alatti mélységi víz, talajvíz és talajnedvesség, s csak 

kisebb hányadát képezik álló- és folyóvizek, ill. az ökoszisztémák biomasszájában felhalmozott „zöld víz”. 

Érthető tehát, hogy a világ édesvízkészletei egyre inkább keresett hiánycikké, stratégiai jelentőségű tényezővé 

válnak. Különösen érvényes ez, ha figyelembe vesszük, hogy az emberiség létét biztosító biomassza-termelés 

akadályozó tényezőinek jelentős része is a vízháztartással kapcsolatos, annak oka vagy következménye 

(Várallyay, 2005). 

Magyarország természeti adottságai között is nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy az életminőség javítását 

célzó társadalmi fejlődésnek, a mezőgazdaság-fejlesztésnek és a környezetvédelemnek egyaránt a víz lesz egyik 

meghatározó tényezője, a vízfelhasználás hatékonyságának növelése pedig megkülönböztetett jelentőségű 

kulcsfeladata. 

A Vízrendezés és melioráció nevű tantárgyat akkreditált, jelenleg is érvényes tantervünk és tantárgyi 

programjaink szerint földmérő és földrendező alapszakon választható (C típusú) tantárgyként oktatjuk 2 + 2 

óra/hét-ben. A számonkérés módja: évközi jegy. 

A Vízrendezés és melioráció nevű tantárgy címszavas tartalma: 

Hidrológiai alapok: A víz tulajdonságai, vízkészlet. A hidrológiai körfolyamat és elemeinek vizsgálata. A 

vízgyűjtő. A terepről lefolyó vízhozam nagysága, vízhozam meghatározási módszerek. Felszíni és felszín alatti 

vizek. 

Hidraulika: A hidrostatika és a hidrodinamika törvényei. Folyadék áramlása nyílt felszínű és zárt csatornában. 

Csatornaméretezési eljárások. Gátak. Számítógéppel segített tervezés és oktatás a vízépítésben. 

Hidrometria és hidrográfia: A vízállás, a vízszínt esés, a vízmélység, a vízsebesség, a vízhozam és a hordalék 

mérése, mederfelvétel. A mérési adatok feldolgozása. 

Vízrendezés és melioráció: A vízrendezés tárgya, kapcsolódása a meliorációs beavatkozásokhoz. A melioráció 

fogalma, összetevői. A sík vidéki vízrendezés felszíni és felszín alatti művei: csatornahálózat és tározórendszer, 

talajcsövezés tervezése és kivitelezése. Domb- és hegyvidéki vízrendezés megoldási módjai: a vízgyűjtőterület 

rendezése és a vonalmenti vízrendezés. Kisvízfolyások szabályozása, mederbiztosítások, védőművek. 

Vízmosásrendezés. Árvízmentesítés, árvízvédelem. Vízépítési biotechnika. 

A fejezetből Ön megismeri: 

• A vízrendezés rövid hazai történetét. 

• A mezőgazdasági vízgazdálkodás rendszerét. 

• Az aszály és a belvíz tudományos hátterét. 

• A területi vízrendezés feladatait, módszerét, kapcsolatait más tudományterületekkel, felosztását. 

• A vízrendezés birtokrendezési vonatkozásait. 

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• A vízrendezés környezeti vonatkozásainak áttekintésére. 

• A vízrendezési tervek készítésénél részt vállalni a szakterületi koncepciók kidolgozásában. 
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• A vízrendezés folyamatának áttekintésére. 

• A fontosabb jogi alapok birtokában a vízfolyások tulajdoni viszonyainak rendezésére. 

A vízrendezés a vízgazdálkodási tevékenység egy különleges része, amely magába foglalja a (felesleges, 

káros) vizek elvezetését, a vízgyűjtőn történő vízvisszatartási feladatokat, a víztározásokat, a talajvízszint 

szabályozást, a területi és vonal menti erózió elleni védekezés műszaki feladatait, ezen belül a vízmosáskötési 

feladatokat, a belterületi vízrendezési feladatokat. A vízrendezés gyűjtő kifejezés, amely két fő részre osztható: 

síkvidéki területeket érintő belvízrendezésre és a hegy- és dombvidéki vízfolyások rendezésére. 

A vízrendezési témakörbe tartozik ennek megfelelően a belvízvédekezés és a hegy- és dombvidéki vízfolyások 

árvizei elleni védekezés is. 

A vízrendezés rendkívül összetett feladat, az alapadatok nagy száma, a megoldási változatok bősége, a munka 

alá vett terület, vízfolyás egyedi sajátosságai miatt. Ezeket a problémákat tovább bővíti a környezet és 

természetvédelem követelményei, a tájékoztatás követelményei, stb. 

A vízrendezési feladatoknál, a megoldási lehetőségek mérlegelésénél nem szabad arról megfeledkezni, hogy a 

vízrendezés élet és vagyonbiztonságot véd. 

2. 10.2 A vízrendezés történetének rövid hazai 
áttekintése 

A vízrendezés az emberiség történetében a szállás, a lakóhely, az élelmiszertermő helyeknek, területeknek a 

vizek kártételei elleni védelmét szolgálta, de jelentette a vizek emberi életet segítő felhasználását is, amely 

kezdetben a vízimalmok, a halastavak, stb. megépítésében, üzemeltetésében nyilvánult meg. A vízrendezés 

feladata ma is az emberi élet védelme, a vagyonbiztonság megteremtése, a kultúrterületek vízkárok elleni 

védelmének megteremtése. 

Történészeink, a megmaradt iratok, okmányok tanulságai szerint már Árpád házi királyaink idejéből nagyszámú 

tápcsatornával és lecsapoló létesítménnyel rendelkező halastóról és vízimalomról tudnak, amely létesítmények 

elválaszthatatlanok a vízrendezés fogalomkörétől. 

A vizeket hadászati célokra is felhasználták. A magyar középkori várakat - ahol erre lehetőség volt – 

vízrendezést igénylő víziművek vették körül. Ezekben az esetekben azonban nem vízmentesítésről, hanem a 

várak körüli területek vízzel történő elárasztásáról, csatornák, mocsarak létrehozásáról kellett gondoskodni. 

Példaként a szigetvári várat övező vízrendszert vagy a Székesfehérvár városát körülvevő árok hálózat említhető, 

amelyeknek ma is létező, üzemelő részei vannak. 

A vizek kártételei elleni védekezés nyomai okmányilag IV. Béla (1235-1270) óta kimutathatók. A XIII-XIV. 

században a Rába-völgyben, a XV. században a Dráva mentén voltak helyi jellegű vízrendezések. De utalások 

vannak a Körösök, a Berettyó menti munkákra is. 

Werbőczy Hármas Könyve (1515) már tartalmaz vízjogi szempontból alapvető intézkedéseket a vizek kárainak 

rendezésére. 

A török hódoltság 150 éve a hazai vízépítés fejlődését teljesen megakasztotta. 

A török hódoltság után, a XVIII. században fordulat következett be. A folyamatos hadiesemények, csaták 

megszűnése után gazdasági fejlődés indult meg. Ez szükségszerűvé tette a mocsarak lecsapolását. 

A gazdálkodási igények növekedése, a területek hatékony kihasználása már nem engedte meg az árvizek okozta 

bizonytalanságokat, a mocsarak által elfoglalt igen jelentős területek kihasználatlanságát, a közlekedési 

viszonyok elképzelhetetlen rossz állapotát. 

A Délvidéken, Bánságban történt vízrendezést, amellyel a káros vizek elvezetését, a talajvízszint csökkentését 

kívánták megoldani, sorra követték az ország más területein folyó munkálatok, a Vág, a Sió, a Kapos 

környékének vízelvezetése, a Sárvízi - Nádorcsatorna kiépítése, stb. 
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A XIX. században Gróf Széchenyi István és társa Vásárhelyi Pál mérnök tevékenysége nyomán, a vízrendezés 

országos üggyé vált. Széchenyi István szerint: "a vízbajok megszűntetésének természetes sorrendje a 

szabályozással egybekapcsolt ármentesítés és az azt követő lecsapolás, amiket azután az öntözésnek kell 

betetőznie". 

A kezdeti lelkesedést és az elhatározások megvalósítását a nemtörődömség, a szembenállás, akadékoskodás és 

az időnkénti száraz időszakok fogták vissza. A szükséges pénzügyi eszközök előteremtése mindig problémát 

okozott. 

A XIX. század nagy vízrendezési munkái közül kiemelkedik a Tisza-folyó szabályozása. Ennek nyomán 

mintegy 500 km-rel (1214 km-ről 761 km-re) csökkent a folyó hossza és a korábbi hatalmas területekre 

kiterjedő mocsárvilág helyett kialakult a Tisza-völgy többé-kevésbé maihoz hasonlító képe. 

A XIX. század végén szükségessé vált, hogy az ország területén a vízzel kapcsolatos tevékenységet egységes 

jogszabály alapján végezzék. A vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat az 1885. évi XXIII. törvény foglalta 

egységes keretbe. A törvényben foglaltak helyességét minősíti az a tény, hogy ez a törvény 1964-ig volt 

érvényben. 

A XIX. század második felében illetve a XX. század első két évtizedében élt Kvassay Jenő, a magyar vízügyi 

szolgálat megalapítója, aki szóban és írásban is nagyon sokat tett azért, hogy a közvélemény a korábbiaknál 

nagyobb érdeklődéssel figyeljen a vízrendezés, a vízhasznosítás, a melioráció kérdéseire. 

1891-től működik az Országos Vízrajzi Szolgálat. 

1908-ban készült el a folyók szabályozására vonatkozó húszéves program, amelynek végrehajtását azonban a 

bekövetkező történelmi események (I. világháború, trianoni békekötés) megakadályozták. 

A két világháború közötti időszakban jelentős vízépítési, vízrendezési feladatokat hajtottak végre, de az 

elképzeléseket mindig behatárolták a felhasználható pénzeszközök. A vízrendezési feladatokat, a 

kisvízfolyásokon, belvízcsatornákon a vízitársulatok végezték. 

A II. világháborút követően a vízitársulatokat megszűntették (államosították), majd 1958-tól ismételten 

megindult a társulatok szervezése. 

A vízrendezések történetében az 1960-1980 közötti évtizedeket az ún. technikai vízrendezések időszakának 

nevezhetjük. A mezőgazdasági termelési mennyiségek növelésének hajszolása, a gabonaexport fokozása, a 

szántóterületek növelését követelték. Ennek érdekében a völgyfenéki területeket is feltörték, szántóművelésbe 

állították. 

A vízfolyások rendezése során, a völgyfenéki szántóterületek védelme (árvízi elöntéstől, magas talajvíztől), a 

nagy táblák kialakításának igénye (300 ha-os táblaigény is volt) az egyenes táblahatárok követelése okán és 

számos egyéb kérdésben meghatározták a vízrendezést tervező lehetőségeit. 

A vízrendezések feltételeit, a mindenkori társadalmi, gazdasági (politikai) szempontok határozták meg. 

Az 1980-as évtized második felében fogalmazódtak meg a vízrendezéssel kapcsolatos környezetvédelmi 

elképzelések, igények, amelyeket összességében úgy fogalmazhatunk meg, hogy mesterséges jellegű 

vízfolyásmedrek helyett, a természetes állapotokat közelítő medrekkel oldjuk meg a vízrendezés feladatait. 

Ma a XXI. század elején, a vízrendezéseket az ún. természet-harmonikus szemlélettel szabad tervezni és 

végrehajtani (Kaliczka, 1998). 

3. 10.3 Mezőgazdasági vízgazdálkodás 

Többcélú vízkészlet felhasználása mellett, csökkenő és romló vízkészletek figyelembevételével a 

mezőgazdasági vízgazdálkodás célja, hogy mesterséges beavatkozásokkal úgy szabályozza a talaj 

vízháztartását, hogy az a termesztett növények vízellátását folyamatosan és az optimálist minél inkább 

megközelítően biztosítsa; teremtsen kedvező feltételeket a növények levegőigényének kielégítéséhez; 

tápanyagellátásának; a talaj biológiai életének optimalizálásához; kedvező irányban befolyásolja a talajban 

végbemenő anyag- és energiaforgalmi folyamatokat; fenntartsa, illetve növelje ezáltal a talaj termékenységét; 

mindezt anélkül, hogy az ember természeti környezetének kedvezőtlen irányú megváltozását eredményezné. 
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Ugyanakkor biztosítson minél kedvezőbb feltételeket a különböző energiatakarékos agrotechnikai rendszerek, 

termesztési technológiák kialakításához, eredményes végrehajtásához. A mezőgazdasági vízgazdálkodás további 

feladata, hogy kielégítse az állattenyésztés vízigényét a „zöld víz” felhasználáson felül, valamint 

megfogalmazzon további feladatokat a növénynemesítők és növényorvosok felé (Szinay, 2007). 

A vízrendezéssel, öntözéssel, meliorációval, talajjavítással, agrotechnikával létrehozható az ideális célállapot: 

kiegyenlített vízforgalmi mezőgazdasági táblák létrehozása a talajnedvesség mennyiségi, minőségi és 

energetikai szabályozásával térben és időben, a homogén termőképesség, a termőhelyi potenciál, valamint a víz 

és talaj – közvetve a levegő, a trágyák, a vegyszerek, a hulladékok (másodnyersanyagok) – racionális használata 

és a környezetfejlesztés végett. 

4. 10.4 Aszály és belvíz 

4.1. 10.4.1 Aszály 

A Britannica Hungarica szerint „aszály a huzamosabb ideig tartó csapadékhiány, amely miatt a hidrológiai 

egyensúly megbomlik, vízhiány, terméskiesés, a felszíni vízfolyások mennyiségi csökkenése, a felszín alatti 

víztartalékok és a talajnedvesség megcsappanása következik be. Az aszály akkor keletkezik, amikor az 

evaporáció (a földfelszínről történő párolgás) és a transzspiráció (a víz párolgása a talajból a levegőbe a 

növényeken keresztül) által együttesen okozott nedvességveszteség hosszabb időn át meghaladja a lehulló 

csapadék mennyiségét. A Föld szinte minden részén az aszály jelenti a legkomolyabb csapást a 

mezőgazdaságra” – és a globális felmelegedés miatt a szélső értékei növekedhetnek. A fogalom szélesebb körű, 

semhogy csak a növénytermesztés szempontjából értékeljük. 

A Környezetvédelmi Lexikon az aszályról a következőket közli: „természetes (vagy természetközeli) 

növényzetben, a mező- és erdőgazdálkodásban a kevés csapadék, a magas hőmérséklet és a nagy párolgás, 

valamint a nagy evapotranszspiráció következtében kialakuló tartós és káros mértékű vízhiány, amely sem a 

növény, sem a termesztés-technológia vízigényét nem elégíti ki, s így termesztést korlátozó tényezővé válik. 

Mértéke az adott terület vízigény-kielégítő képességével (hidropotenciál, AHP), illetve az ennek alapján 

meghatározott vízstresszes napok számával számszerűsíthető, de más mutatókkal (pl. aszályossági index és 

ariditási tényező) is kifejezhető.” 

Élettanilag az aszály (a mezőgazdászok szerint) a növényben az az állapot, amikor a vízhiány miatt megszűnik a 

nettó szárazanyag-képzés. Formái: 

1. Talajaszály estében a talajnedvesség-tartalom olyan alacsony szintre süllyed, hogy a növény gyökérzete már 

nem képes a megkötött víz felvételére; 

2. Légköri aszály, amelynek oka nem a talajnedvesség elégtelensége, hanem a növényt körülvevő levegő 

nagyfokú telítettséghiánya; (alacsony légköri páratartalom); 

3. Fiziológiai aszály lép fel a gyökérzóna és a transzspirációs zóna közötti nagy hőmérséklet-különbség miatt a 

gyökér vízfelvételi zavara következtében (relatív vízhiány). 

Az aszály megelőzésére, mérséklésére, illetve tűrésére biológiai (aszálytűrő fajok, fajták), ökológiai 

(talajművelés, öntözés, melioráció), termesztéstechnológiai (elővetemény, vetőmag, agrotechnika, 

tápanyagellátás, antitranszspiránosok alkalmazása) és ökonómiai jellegű (aszályterv és/vagy aszálystratégia 

gazdasági értékelés alapján) eszközök és módszerek állnak rendelkezésre. A talajvízháztartás aszályosságán 

olyan területi adottságú vízhiányt – pontosabban folyadékhiányt – értünk, melyet hosszú időn keresztül 

állandónak tekintünk. Az egyes évek aszályait valamely mérőszámának sokévi átlagával, vagy a mérőszám 

tetszőleges előfordulási valószínűségi értékével lehet jellemezni. A becsült aszály-károkra a biztosítási szakma 

nem dolgozta ki módszereit és nem köt biztosítást a termelőkkel. De hiányzik az aszálystratégia és ez alapján a 

cselekvési program is. Jellemző még, hogy a krízis idején meghozott döntéseket feltétel nélkül hajtják végre és 

nincs hatáselemzési következmény (Szinay, 2007). 

4.2. 10.4.2 Belvíz 

A belvíz definíciójára mintegy ötven meghatározás van. A hazai értelmezés teljesen egyedi és kizárólag a hazai 

szaksajtóban található meghatározás. A sokféle meghatározás már önmagában jelzi, hogy bonyolult jelenségről 

van szó és nem egyszerű meghatározásról. Szinte minden kutató, szakértő, szakember, érdekközösség 
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szükségesnek tartotta, hogy értelmezze a fogalmat és a jelenséget. Ehhez társult még a biztosítási rendszer a 

belvízkár elismerésével és egyedi értelmezésével, kártérítésével. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a belvíz-

öblözeteknek rendszerint három felügyeleti szerve van, nem ritkán összehangolatlan finanszírozással, valamint 

az új tulajdonosi összetétellel (pl. karbantartások hiánya stb.). 

A fogalomban a legfőbb eltérés, hogy megfogalmazóik egy része a belvíz fogalmát leszűkítik az árvizektől 

töltésekkel mentesített területeken (az egykori ártereken) keletkező vizekre. Egyúttal a belvíz keletkezésében 

lényeges szerepet tulajdonít az árvízvédelmi töltéseknek. A fogalom meghatározások másik csoportja az ártéren 

kívüli, de még alföldi jellegű, síkvidéki területen keletkező vizet is beleérti a belvíz fogalmába. Ma már ez 

utóbbi az elfogadott, illetve az 1970-es évektől a talajvízháztartás-szabályozás gyakorlati megoldásával a víz és 

a talaj, mint természeti erőforrások újabb és tágabb értelmezést kaptak. A beavatkozásokra a tervező-irodák, 

hatóságok különböző fogalmakat és megoldásokat alkalmaztak, bizonyítva annak célszerűségét és az állami 

támogatások elnyerését. A meliorációs viták sokszínűségét jelzi, hogy minden állami támogatásra az 1970–

1990. évek között számos gyakorlati megoldás született a belvíz teljes elvezetésétől a belvíz hasznosításáig 

csökkenő állami támogatások mellett. A talajjavítás visszaesése mellett több hangsúlyt kapott a vízrendezés, 

valamint a megalomán nagytérségi komplex melioráció. Ezek reális értékelését az 1989–90-es rendszerváltás 

tökéletesen eltüntette, bár több kidolgozott módszer készült 1987-ben. A szakemberek félreállításától a 

rendszerváltó politikai düh (pl. Bős–Nagymaros-effektus, (re)privatizált földszerzés stb.) hol jogosan, hol 

rosszindulatúan mozgatta a társadalmat és elnéptelenítette a talajjavító, meliorációs, vízrendező, öntöző 

szakterületet. A társadalmi viták és az új gazdatársadalom érdekeinek érvényesítése miatt a Révai Új Lexikon 

belvízfogalmát tartom célszerűnek használni: „egyrészt a talaj legfelső vízzáró rétege fölött elhelyezkedő és a 

talajszemcsék közötti szabad hézagokat teljesen kitöltő, a felszínen látható síkvidéki víz, amelyet a talaj nem 

képes magába szívni; másrészt a csapadékból, a megemelkedett talajvízszint következtében feltörő talajvízből a 

mélyebb területeken felgyülemlő víz. Származhat természetes (folyékony vagy szilárd halmazállapotból olvadó 

csapadékból, talajvízből, forrásvízből) és a töltések alatt átszivárgó (fakadó) vizekből. Mezőgazdasági 

szempontból a belvízi elöntés súlyos károkat okozhat, mivel a talajlevegőt kiszorítja, a talaj szerkezetét, ásványi 

összetételét felborítja, akadályozza a mezőgazdasági művelést, terméskiesést okoz és a növény pusztulását 

eredményezheti.” A belvízkár azonban kivédhető a különböző talajjavító, meliorációs, vízrendező (levezető 

csatornákkal, átemelő szivattyútelepekkel, vízháztartást szabályozó agrotechnikai és talajjavító műveletekkel 

stb.) beavatkozásokkal. De ez nem elégséges beavatkozás, mivel szélső esetben – amire mindig készülni kell – a 

főművek, szivattyútelepek is szükségesek a rendszerint folyóinkon levonuló árvizek alkalmából vagy pl. 

vésztározók megnyitása stb. 

Kétségtelen a belvíz kül- és belterületen egyaránt sok kárt okozhat, de a mezőgazdasági termelésünk alapja a 

belvíz szabályozása, a csapadékhasznosításon alapuló növénytermesztés, valamint az öntözés. 

A közölt belvíz-definícióból minden bizonnyal lehet(ne) továbbiakat, találóbbakat, egyszerűbben vagy 

bonyolultabban megfogalmazottakat alkotni. Nem feltétlen szükséges egyetlen definícióhoz ragaszkodni, mivel 

értékelésénél a teljes belvízöblözetet kell figyelembe venni, de a talaj vízháztartásának szabályozását 

mezőgazdasági táblánként kell értékelni, a beavatkozásokat megalkotni. A belvíz fogalma alkalmanként, 

különböző szövegkörnyezetben, illetve szóösszetételben, eltérő, más-más megfogalmazás is helyes lehet (pl. 

belvízkár megállapításánál stb.) (Szinay, 2007). 

5. 10.5 Területi vízrendezés 

Vízrendezés alatt a természet hidrológiai hatásai és a földfelszín, valamint a felszínközeli talajrétegek közötti 

kedvező kapcsolat kialakítását értjük, amely hatással van a terület vízháztartására. A vízrendezés során 

törekednünk kell a hasznosítható vizek visszatartására, valamint arra, hogy csak a felesleges, nem tárolható 

vízmennyiség kerüljön gyors levezetésre. A vízrendezés feladata a vízkárok megszüntetése is (Homoródi, 

1996). 

A vízrendezés elsősorban hazánk 87%-át kitevő mezőgazdaságilag művelt területét érinti, de a fennmaradó 13% 

sem nélkülözheti. A termőterületek védelme és a termőképesség fokozásának egyik láncszeme a mezőgazdasági 

vízrendezés, s mint egy fontos műszaki beavatkozás a komplex melioráció része. 

A területi vízrendezés célja: a terület vízgazdálkodásának megváltoztatása, megjavítása. A területi vízrendezési 

tevékenység befolyásolja az érintett terület összes tulajdonosának, használójának érdekeit. 

A vízrendezési ágak több szempontból osztályozhatók, így a talaj esése, a hely, a kiterjedés, a területi jelleg és a 

nedvességi alaphelyzet szerint. 
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A domborzatilag eltérő területek esésviszonyai alapján sík vidéki, valamint domb – és hegyvidéki vízrendezést 

különböztetünk meg. 

A helyük szerint kül- és belterületi, továbbá felszíni és felszín alatti rendezés tartozik ide. 

A kiterjedés a kis térségek (pl. nagyüzemi tábla, erdőrészlet stb.), a nagy térségek (pl. vízgyűjtő területek) és az 

átmeneti térségek (pl. nagyüzemi tömbök, erdőtagok stb.) rendezési feladatait vetik fel. 

A megjelenési jelleg szerint megkülönböztetünk területi, vonalmenti és pontszerű rendezési feladatokat. 

A nedvességi helyzet a szabad vízfelületek (tavak, mocsarak, tározók) és környezetük, a magas talajvízállású 

területek (öntözött területek, öntözőcsatornák melletti sávok) és a szárazgazdálkodású területek vízrendezését 

határozza meg. 

A vízrendezési művek kezelés szempontjából három csoportba sorolhatók: 

• állami főművek: fejlesztése, fenntartása és üzemeltetése a vízügyi szervek feladata, 

• helyi jelentőségű közcélú művek: önkormányzatok, vízi társulatok kezelésében, 

• üzemi létesítmények: üzemek kezelésében. 

Felszíni vízrendezést (árkos vízrendezés) akkor indokolt alkalmazni, ha a vízkárokat kizárólag vagy 

nagyobbrészt a felszíni vizek (csapadék, mederből kilépő víz, stb.) okozzák. A felszíni vízrendezés művei az 

utak, vasutak, burkolt felületek vízelvezető árkai, az övárkok, záportározók stb. A felszíni vízrendezési művek 

sajátos tulajdonsága az, hogy üzemeltetésük során a medrek mérete iszapolással fenntartható, bővíthető, 

átalakítható. 

A felszín alatti vízrendezési létesítmények, talajcsőrendszerek alkalmazására akkor kerül sor, ha a zömében 

kötött, agyag talajok vizenyősödését a talajvíz okozza. (Külvíz hozzáfolyás, magasabb vízszintű helyekről 

keletkező hozzáfolyás, duzzasztók, víztározók környéke.) 

Talajcsőhálózattal oldják meg a víztelenítést repülőterek, ipartelepek, sporttelepek, stb. területén. A 

talajcsőhálózat lehet vízszintes, függőleges és kombinált rendszerű. A vízvezető rendszereket olyan összefüggő 

rendszerként kell kialakítani, amelyek közül egyes elemek a gyűjtővezetékek, mások a szívóvezetékek feladatát 

látják el. 

A talajvízszint kellő szinten tartása feliszapolással is megoldható, úgy, hogy a magas talajvízállású területet 

feltöltjük (pl. hidromechanizációval). 

A területi vízrendezés megoldásai között gyakran ún. kombinált megoldásokat alkalmaznak (pl. nyíltárok és 

drén, vízszintes és függőleges drén, stb.)(Kaliczka, 1998). 

5.1. 10.5.1 Vízrendezés és melioráció 

A növénytermesztés évezredek óta használt természetes közege a talaj, s bár a technika fejlődése következtésben 

már más közegen is termesztenek növényi kultúrákat, a talaj a jövőben is a termesztés meghatározó tényezője 

marad. A földművelő kultúra hajnalától napjainkig az emberiség folyamatos törekvése az, hogy a természeti 

behatások és a használat miatt már leromlott talaj termelékenységét helyreállítsa, a terméseredmények további 

növeléséhez a termékenységet fokozza. 

A talaj termelékenységének – gazdálkodás meghatározott technikai és technológiai szintjének megfelelő – tartós 

fokozása, a kedvezőtlen természeti tényezők hatásainak kiküszöbölése, vagy jelentős mérséklése érdekében a 

talajra gyakorolt hatást, módszert, eljárást, vagy különböző hatások rendszerét meliorációnak nevezzük. Az 

elnevezés latin eredetű, tartalmi jelentése az utóbbi évtizedekben nagyot változott. Kezdetben egyszerűen 

talajjavítást, vagy lecsapolást értettek alatta. A fejlődés során a meliorációs tevékenységek köre egyre bővült. A 

mezőgazdaság intenzív fejlesztése során a meliorációs tevékenység azoknak az eljárásoknak az összessége is, 

amelyek a talajok racionális használatához szükséges feltételeket a hasznosított terület és a rajta levő 

létesítmények megfelelő elrendezése útján teremti meg (területrendezés, úthálózat kialakítása). A művelésre 

alkalmatlanná vált területek (pl. meddőhányók) újra termővé tétele és újra hasznosítása (rekultivációja) is 

meliorációs tevékenység. 
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A melioráció fogalmába újabban beleértjük a hiányzó víz pótlását, az öntözést is. 34/2008. (III. 27.) FVM 

rendelet meghatározása szerint a melioráció: minden olyan tartós és lényeges hatású beavatkozás, amely a 

földhasználat igényeivel összhangban és a környezet- és természetvédelem követelményeinek megfelelően 

kedvezően módosítja a termőhelyi adottságokat. 

A melioráció népgazdasági jelentősége és gazdasági hatása abban van, hogy a kedvezőtlen természeti adottságú 

területeken is lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés állandó szinten tartását vagy fokozását. A meliorációs 

munkák szükségességét számos tényező indokolja: 

• az ország sík vidéki területein időnként jelentős belvízkárok keletkeznek, 

• az ország mezőgazdasági területének 45 %-án – a domb- és hegyvidékek többségében – a termelésre 

kedvezőtlen talajtulajdonságok és más károsító tényezők hatnak, amelyeknek maradandó megváltoztatása 

csak meliorációs beavatkozás útján lehetséges, 

• a talaj termőrétegének az eróziós erők hatására történő nagymérvű lepusztulása. Hazai adatok szerint az 

eróziótól rendszeresen károsodó szántó-, gyümölcsös-, szőlő-, rét- és legelőterület az ország 

mezőgazdaságilag hasznosított területének mintegy 30%-át képviseli. 

A mezőgazdasági üzemek eltérő természeti, gazdasági adottságaitól, termelési célkitűzéseitől függően több, 

változó mértékű meliorációs eljárás alkalmazható. Az egyes eljárások esetenként önmagukban is hatékonyak 

lehetnek, a hatékonyságuk azonban megnő, ha ezeket komplexen alkalmazzuk. A komplex melioráció tartalma 

tehát több tényezőtől függ. Mértékét az adott területen a termőföldekből javításra, rekultiválásra stb szoruló 

területek kiterjedése, halmozódása, a talajhasználat módja, a termelésfejlesztési célkitűzések szabják meg. 

A komplex melioráció eredményes végrehajtásához szükséges főbb feltételek összefoglalva az alábbiak: 

• területrendezés, 

• mezőgazdasági úthálózatok kialakítása, 

• mezőgazdasági vízrendezés, 

• talajjavítás, 

• talajvédelem, 

• növénytermesztési és erdészeti eljárások. 

5.2. 10.5.2 Táblásítás 

A táblásítás a szántóföldi területek beosztása művelési egységekre, de célszerű a talajvízháztartási elemzéseket 

legalább ugyanilyen súllyal kezelni. A rendszerváltás előtti időszakban a gépi műveléshez igazított táblásítás, a 

hegy-völgy irányú nadrágszíjparcellák tagosítása lehetővé tette a rétegvonal menti talajvédő művelést, amit 

üzemi meliorációnak neveztek. A nagyüzemi földművelési gyakorlatra jellemző megalomán nagy táblák 

kialakítása enyhe lejtésű területeken is növelte az eróziós kártételt, mivel a komplex meliorációban ismert és 

alkalmazott esésvonalra merőleges erózióvédelmi drénezéseket megtakarították. A kis beruházási megtakarítás 

helyrehozhatatlan károkat okozott a célszerű talajvízháztartás szabályozásában, erózióvédelemben. A 

tulajdonviszonyok megváltozásával a kisebb parcellákat ismét hegy-völgy irányban jelölték ki és így is művelik. 

A traktor-munkagép hosszúságánál alig szélesebb táblákat gyakorlatilag lehetetlen a védelmi követelményeknek 

megfelelően, lejtőre merőlegesen művelni. Az új tulajdonosok tőkeszegénysége és a talaj vízháztartási 

gondolkodás hiánya miatt nem építik meg a víz útjának szabályozásához a nagy tábláknál alkalmazott 

erózióvédelmi dréneknél sűrűbb kiosztású – a talajművelés miatt – drénhálózatokat. Lehetséges a hegy-völgy 

irányú talajművelés, de a víz útjának szabályozására az új tulajdonosoknak együtt kell működniük az 

erózióvédelmi drének megépítésénél, de különösen azok karbantartásánál. 

A hegy-völgy irányú művelő-nyomok mentén, akár sűrű vetésű növényállományban, táblán belül is kialakulhat 

eróziós kár, ha a komplex meliorációból ismert a víz lejtő irányú útját szabályozó erózióvédelmi drént nem 

építik ki. A dombvidéki területeken a táblásítás előtt fontos még a táblákat veszélyeztető vízháztartási elemek 

vizsgálata is. A táblához hozzáfolyó felszíni és rétegvizek vizsgálata és meliorációs szabályozatlansága okot ad 

az új tulajdonosok közötti vitára és károkozásra. Beavatkozással a vízháztartás javítható. Sík területen a viharos 

szelek az erdősávok kiirtása és a talajok elporosodása miatt a korábbinál is nagyobb pusztítást okoznak. A 
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defláció természetéből adódóan a kár nem csak ott tetemes, ahonnan a szél a talajt elmozdítja, hanem ott is, ahol 

szétszórja vagy felhalmozza. A homokverés jelenség bármely degradált szerkezetű talajon bekövetkezhet. A 

nemegyszer messziről, nagy erővel sodródó talajszemcsék megsebzik, letarolják, beborítják a növényeket. A kár 

sokszor nem az új tulajdonosnál, hanem szomszédjánál és/vagy messzebb keletkezhet. 

A táblásítás kialakításánál figyelembe kell venni, hogy beosztása nem „csak” agrárműveleti egység, hanem: 

• hazánk területén kb. 80%-ban előforduló időszakos vízfolyásokat és azok karbantartását, 

• a megközelítési útvonalakat és azok minden időjárási viszonyok közötti használhatóságát, 

• az időszakos víztöbblet elvezetését és táblatestben való többszöri raktározását (csapadékhasznosítás), 

• az időszakos vízhiány miatti vízodavezetés lehetőségének megteremtését. 

A talajvédelem, talaj vízháztartásának szabályozása és a művelés tekintetében ésszerű mértékű és alakú tábla 

kialakítását több tényező befolyásolja. A tényezők sorrendjét a síkvidéki és dombvidéki körülmények között a 

mellékelt 10-1. táblázat mutatja be. 

10-1. táblázat - A táblák kialakítását befolyásoló tényezők és sorrendjük. 
 

Tényezők Szántó Ültetvény Gyep 

sík 

terület 
lejtős 

terület 
sík 

terület 
lejtős 

terület 
sík 

terület 
lejtős 

terület 

korlátozó tereptárgy 1 1 1 1 1 1 

időszakos vízfolyás 2 2 2 2 2 2 

talaj vízháztartása 3 4 3 4 3 4 

terület homogenitása 4 5 4 5 4 5 

lejtőhajlás mértéke - 3 - 3 - 3 

géppark összetétele 6 7 6 7 6 7 

vetésszerkezet 7 8 - - - - 

szállítási útvonalak 5 6 5 6 5 6 

A tábla egyöntetű, ha a talaj megközelítőleg homogén termékenységű és/vagy talajjavítással, meliorációval, 

vízrendezéssel azzá tehető és a termesztés-technológiai tevékenységek kivitelezése és eredményessége közel 

azonos és/vagy azzá tehető célirányosan a talaj vízháztartásának szabályozásával. A gyakorlati megvalósítás 

rendkívül nehéz, mivel elemezni kell minden egyes táblát szélső vízháztartási esetekben és minden egyes tábla-

rendszerből, mint mozaikokból áll össze a vízgyűjtő, illetve annak elemzése. Míg az üzemi melioráció kizárólag 

a táblával foglalkozik, a komplex melioráció ezt beilleszti a vízgyűjtő rendszerekbe és azok hatását is vizsgálja. 

A vízgyűjtő területi elemzés a táblák kialakításánál azért is szükséges, mivel három tulajdonos érdekeltségi 

viszonyai – gazdálkodói, társulati, állami – mellett a belterületi vízrendezések önkormányzati mezőgazdasági 

területekre való többlet-csapadék juttatása is tönkreteheti a mezőgazdasági termelés eredményét. Úgyszintén a 

mezőgazdasági tábla kialakításának szempontja a minden időjárási viszonyok közötti terményszállítást a táblától 

a raktárig és/vagy felvevő piac tároló helyeihez biztosítani kell. 

Az is nyilvánvaló, hogy az eltérő tulajdonságú talajfoltok egy táblába történő összevonása számos hátránnyal 

jár, ha ezek talajjavítását és/vagy céldrénekkel való megcsapolását nem oldjuk meg, azaz a kiegyenlített 

vízforgalmú táblákat nem hozzuk létre. A talajművelés hatása, a növényvédelem hatékonysága másként 

érvényesül, különböző módon hasznosítják a kijuttatott trágyákat, eltérő lesz a vízháztartásuk (ha nem 
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szabályozzuk), különbségek mutatkozhatnak a növények fejlődésében, érésben és a termés minőségében. 

Mindez talaj- és vízvédelmi és termesztési szempontból hátrányokkal és nagyfokú pazarlással is járhat. 

5.3. 10.5.3 A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúra 

A mezőgazdasághoz tartozó infrastruktúra kialakítását az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program 2007–13” 

tartalmazza. 

• Öntözés: mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése: (közösségi beruházás, max. 60% 

támogatás). Üzemen belüli víz- és energiatakarékos öntözőtelepek létrehozása, illetve felújítása. A termőföld 

víz- és energiatakarékos öntözéshez a szállítást, a szétosztást és a kormányzást biztosító új vízi berendezések 

és létesítmények létrehozása, meglévők felújítása. Öntözésfejlesztés közösségi beruházásai. Több termelő 

öntözésfejlesztési céljait szolgáló, öntözővíz-szolgáltató mű/művek létrehozása, felújítása. 

• Melioráció: mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (közösségi létesítményeinek 

fejlesztése, max. 70% támogatás). Üzemen belüli meliorációs beruházások. A mezőgazdasági területek 

erózió, defláció, kilúgozás elleni védelme, a vízháztartás javítását célzó meliorációs és talajvédelmi 

beavatkozások elvégzése, létesítmények építése, felújítása. Melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztése. 

Több termelő összefogásával megvalósítandó művenként több gazdálkodó területét érintő, a mezőgazdasági 

területek erózió, defláció, kilúgozás elleni védelmét, a vízháztartás javítását célzó meliorációs és talajvédelmi 

létesítmények építése, felújítása. 

• Vízrendezés: kollektív beruházási, vízkárelhárítás, belvízrendezés (a tárgyi létesítmények támogatásának 

max. 70%-os költsége a támogatás). Belvízkárok és helyi vízkárok megelőzése, csökkentése a mezőgazdasági 

termelés biztonsága érdekében, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését és megőrzését 

figyelembe véve, mezőgazdasági célú vizek és vízi létesítmények létrehozása, fejlesztése, felújítás. Térségi 

fejlesztések; Térségen kívüli fejlesztések. A felsorolt intézkedések esetén preferáltak azok a fejlesztések, 

melyek illeszkednek a komplex kistérségi vízgazdálkodási fejlesztési tervekhez. Ezek a belvízveszélynek 

leginkább kitett területek. 

• Mezőgazdasági bekötő- és feltáróutak fejlesztése (a támogatás mértéke 40%). Pormentesített vagy szilárd 

burkolatú, csak helyrajzi számmal rendelkező külterületi utak építése, felújítása. 

• Birtokrendezés (támogatás mértéke 40%). A tulajdonosok széttagolt külterületi termőföldjeinek 

összevonása, melynek keretében támogatandó tevékenység a birtokrendezést szolgáló földmérési munkák 

elkészítése, megosztási, telekegyesítési, változási stb. vázrajzok készítése. A teljes körű birtokrendezéssel 

kapcsolatos tevékenységek beépítésére a birtokrendezésről szóló törvény (és a végrehajtási rendelet) hatályba 

lépését követően kerül sor. Vagyis a birtokrendezésről szóló törvény hiánya miatt átfogó szemléletű 

tevékenység a felsorolt pontokban, létesítményekben késik, illetve késni fog. Ennek ellenére a táblásítás 

irányelvei és a talajvízháztartás összefüggései az előzőekben felsoroltakon felül röviden összefoglalhatók. 

6. 10.6 Környezetvédelem és vízrendezés 

A vízfolyások a környezet alapvető "természetes" elemei a maguk szélsőséges vagy kiegyensúlyozott életével, 

vízjárásával. Minden vízépítési tevékenység a vízfolyás életébe történő beavatkozást jelent, amellyel kisebb 

vagy nagyobb mértékben megváltoztatjuk a vízfolyás eredeti, beavatkozás előtti állapotát (vagy amit ma 

egyesek természetes állapotnak minősítenek). Vízfolyásrendezés csak a vízfolyás környezeti elemeinek részletes 

feltárásával, a várható hatások elemzésével és a következmények felmérésével történhet. 

A "természetes állapot" - kérdés vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy az emberek lakta területeken, az ún. 

kultúrkörnyezetben, így hazánkban is, természetes állapot már nem, vagy alig található. Az ember lakóhelyeinek 

kialakításával, mező- és erdőgazdasági, ipari, közlekedési tevékenységével az ún. természetes állapotot 

megváltoztatta. 

Eredeti vagy természetes állapothoz hasonló helyzet csak néhány, ember által nem, vagy alig lakott, 

mezőgazdaságilag nem művelhető, nehezen megközelíthető helyen található. A hazánk területén lévő 

vízfolyások közül a természeteshez közelinek minősíthetünk néhány vízfolyást. Ezeket a vízfolyásokat is érték 

és érik bizonyos hatások a környező területek művelése során, lakóhelyek közelében, közlekedési útvonalak 
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kialakítása vagy egyéb emberi tevékenység eredményeként. Az emberi beavatkozások azonban itt nem 

változtatják meg alapvetően a korábbi, természetesnek tekinthető állapotokat. 

Ilyennek tekinthető például a Bakony hegység vízfolyásai közül a Gerence-patak néhány szakasza Bakonybél 

község alatt és fölött, a Gaja-patak egy szakasza Bakonynána környékén, esetleg a Torna-patak Városlőd alatti 

szakaszának egy része. 

Hegy- és dombvidéki területeinken is lehet hasonló vízfolyásszakaszokat találni. A természeteshez közeli 

állapot elsősorban a meder morfológiai megjelenésére, nyomvonalára, parti növényzetére, élővilágára 

vonatkozik, mert a vízi élővilágot az időszakos vízszennyezések még a természeteshez közeli állapot esetén is 

károsan befolyásolták. 

A természeteshez közeli vízfolyás jellemzőit pontosan meghatározni a túl nagy változatosság miatt nem lehet. 

Általánosságban a következők rögzíthetők. 

• A vonalvezetés változatos sugarú ívekkel és rövid egyenes szakaszokkal jellemezhető. 

• A meder hossz-szelvényében kis vizek idején 0,05-0,50 m szintkülönbségű fenéklépcsők találhatók, 

melyeken átfolyó (rohanó) vizet, csendesebb áramló szakaszok követik. 

• A keresztszelvényekben a szűkületeket kiszélesedések (kiöblösödések) követik. 

• A kialakult kis- középvízi medret árvízi levonulást mutató terepalakulat követi, padka jelleggel. 

• A meder rézsűjében és a parti sávon spontán kialakult facsoportok, bokrok találhatók. Általában a terepen, 

különösen a szélesebb völgyekben a medret követő facsoportok, a tájra meghatározó jelleget adnak. A fák 

elsősorban vizet kedvelő éger - illetve fűzféleségek, de a nyárfák is jellemzőek. Az említetteken túl nem 

jelentős mértékben, de számos egyéb fafajta is megtalálható. A bokrok között az ún. rekettye bokor, de 

számos egyéb fajta bokor is megtalálható. 

• A vízfolyás árterén rétgazdálkodás folyik. A rét látványát bokrok teszik változatossá. A fák, bokrok között 

madarak fészkei, tanyái találhatók. A fácán, a fogoly a bokrok között él, táplálkozik. Az élővilág nagyobb 

egyedeit az őzek képviselik, de találkozhatunk szarvasokkal, vaddisznókkal is. A hagyományos 

rétgazdálkodás során, évente két esetben, június-augusztus hónapokban lekaszálták a területet (széna, illetve 

sarjú termék), majd augusztus közepétől legeltetés folyt kb. szeptember végéig. Októbertől már nem zavarta a 

helyi élővilágot különösebb tevékenységgel az ember. 

A fenti "természetes állapot" leírás a korábbi 50-70 ével ezelőtti helyzetet próbálta vázolni. 

A XX. század második felében kialakult társadalmi igények, gazdasági követelmények miatt az évszázadosnak 

minősíthető rétgazdálkodás megszűnt, feltörték a rétek nagy részét, szántóművelésbe fogták a területeket. Az 

állami irányítás a rétek, vizes területek szántóművelésbe fogását ún. meliorációs támogatással segítette. 

A vizes élőhelyek és a vízterek, valamint partszakaszaik a hozzájuk kötődő növény-társulások mellett a 

vízkészlet megőrzői is, ezért az ökológiai hálózatban betöltött sze-repük különösen felértékelődik, hiszen 

feladatuk sokrétűbb, mint az egyéb élőhelye-ké. A vizeket, vizes élőhelyeket ért károsodások a leginkább 

tovaterjedőek a konkrét szennyezések szállításával és a környező területekre gyakorolt hatásaikat tekintve (ki-

száradás, talajvízszint-csökkenés, árvíz, belvíz) is. Az itt sorolható konfliktusok ezért nem pusztán a vízivilágra 

hatnak, hanem minden táj egészének élőhelyrendszerére. A károsítások, veszélyeztetések, amelyek a vizes 

élőhelyek megszűnését eredményezik a lecsapolás, vízelvezetés, melioráció, amelynek jól ismert 

következménye a kiszára-dás, a talajvízszint süllyedése. A vízrendezések alapvető beavatkozása a holtágak le-

vágása, elzárása az élővizektől, amely által megváltoznak a lefolyási viszonyok, átala-kul a vízdinamika és a 

társulás, számos faj tűnik el. A kiszárított területeken gyakran elsőként a ligeterdők tűnnek el, a helyükön 

maradt gyepeket feltörik és teljesen meg-szűnik az eredeti vegetáció. A víztereknél a mederszabályozás, 

mesterséges burkola-tok létesítése a természetes szegélyek és szűrőzónák eltávolítását eredményezi. Ennek 

következménye a vízminőség romlása, amit fokoz a szennyvizek bevezetése és a be-mosódó műtrágyák és 

növényvédő szerek terhelése. A vízhasználattal összefüggő ter-helések a túlhalászat (elektromos halászat), 

beetetés és túlhorgászat, az idegen halfa-jok telepítése, az intenzív turisztikai használat szennyezése, zavarása 

(Konkolyné, 2003). 

6.1. 10.6.1 Környezetvédelmi hatástanulmány 
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A környezeti hatásvizsgálat olyan összetett becslési eljárás, amely a különböző beruházások környezetre és 

emberre gyakorolt hatását tárja fel és értékeli. A környezeti hatásvizsgálatok a vízimunkákra is kiterjedő 

kötelezettséget jelentenek (Kaliczka, 1998). 

A környezeti hatásvizsgálatoknál a várható hatásokat a következőkben kell vizsgálni: 

A tervezett munkák elvégzése és maga a feladat végrehajtása is hogyan hat a létesítmény hatásterületén a: 

• földre (termőtalajra, altalajra, alapkőzetre), 

• a felszíni vizekre, 

• a felszín alatti vizekre, 

• a levegőre, 

• az élővilágra, 

• az épített környezetre, 

• a teljes ökoszisztémára. 

A vizsgálatok, elemzések részleteiben és összességében értékeljék a várható hatásokat. 

Környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni új, önálló létesítményre, meglévő mű bővítésére, egy létesítményre, 

több létesítmény összességére, meghatározott terület esetén. 

A vízimunkák vonalas létesítményeinél a nyomvonal teljes hosszára ki kell terjeszteni a vizsgálatot. 

A környezeti hatásvizsgálat a megelőzés eszköze, ezért a beruházás előkészítési szakaszában kell elkészíteni. 

A környezeti hatásvizsgálattal, módszereivel, eszközeivel részletesebben foglalkozik a 15. modul. 

7. 10.7 Víz Keretirányelv vízrendezési vonatkozásai 

A Víz Keretirányelv (2000/60 EK Direktíva) körülbelül öt évig készült, ha a szükségességét igazoló előkészítő 

tanulmányok idejét is beleszámítjuk, még néhány évvel hosszabb ideig. A Víz Keretirányelv (VKI) 2000. 

december 22.-én lépett hatályba. Európa nagyszámú, kiváló szakértője mindent megpróbált belefoglalni a Víz 

Keretirányelv előírásaiba, ami ahhoz szükséges, hogy a vizek - ritka és nagyon indokolt kivételektől eltekintve - 

2015-ig jó állapotba kerüljenek, és utána ez a jó állapot fenntartható legyen. 

A Víz Keretirányelv részletes előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan kell megállapítani azt, hogy 

milyen állapotban vannak jelenleg a vizek, és hogy mit jelent vagy jelentene az, hogy jó állapotban vannak. 

Előírja azt, hogyan kell megvizsgálni, hogy milyen emberi hatások rontják vagy veszélyeztetik a vizek állapotát 

és előírja azt is, hogy intézkedési tervet kell kidolgozni arra, hogy a vizek jó állapotát elérjük, biztosítsuk, illetve 

fenntartsuk. Az előírások nagyon sok feladat megoldását teszik szükségessé (pl. a szükséges monitoring 

rendszer megtervezése, a vízgyűjtő gazdálkodás területi egységeinek kijelölése, a vízgyűjtő gazdálkodási tervek 

készítése, a társadalom bevonása a tervezési folyamatba stb.). 

Magyarország számára különösen fontosak a Víz Keretirányelvnek a nemzetközi vízgyűjtő gazdálkodásra és 

vízgyűjtő gazdálkodási tervezésre vonatkozó előírásai. Ezek legfontosabb jellemzője az, hogy kötelezővé teszik 

az EU tagállamok (és így a csatlakozásra készülő országok számára is) a vízgazdálkodási tevékenységek 

koordinálását az egész vízgyűjtőn, ami többek között közös nemzetközi vízgyűjtő gazdálkodási tervek 

készítésére kell, hogy irányuljon. 

Víz Keretirányelv a vízgazdálkodás teljes egészére, annak minden szakterületére, minden vízhasználatra és 

vízgazdálkodási szolgáltatásra és minden olyan emberi tevékenységre vonatkozik, amelyek a vizek állapotát 

befolyásolhatják. A Víz Keretirányelvben előírt gazdasági elemzéseket minden vízgazdálkodási tevékenységre, 

illetve a vizek állapotát befolyásoló minden tevékenységre el kell végezni, és a költség-visszatérülés elvének 

érvényesítését is valószínűleg minden vízgazdálkodási szolgáltatás esetén számon fogja kérni az Európai Unió. 
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A Víz Keretirányelvben nincs benne minden olyan szabályozás, ami ahhoz szükséges, hogy a vízkészletekből a 

társadalom minden igényét, illetve a társadalomnak minden a vízgazdálkodással kapcsolatos igényét a 

leghatékonyabban kielégítsék. Ehhez minden országban létezik, illetve léteznie kell az adott ország saját 

nemzeti vízgazdálkodási szabályozási rendszerének. 

Mindebből az következik, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási terveknek is foglalkozniuk kell minden 

vízgazdálkodási tevékenységgel és a vizek állapotára hatást gyakoroló minden tevékenységgel. 

A Víz Keretirányelv fő célkitűzése az integrált, fenntartható vízgazdálkodási politika kidolgozása és 

megvalósítása kereteinek biztosítása. 

A Víz Keretirányelv egyik nagyon lényeges előírása az, hogy a társadalmat a folyamat kezdetétől a végéig be 

kell vonni a vízgyűjtő gazdálkodási tervek készítésébe és a tervek megvalósításának ellenőrzésébe is. A 

társadalom elé nem lehet kiállni azzal, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási tervek csak a költséges vízvédelmi 

intézkedésekkel foglalkoznak. A hazai irányelvek alapján az elmúlt években készült vízgyűjtő gazdálkodási 

tervek társadalmi vitái is azt mutatták, hogy a társadalom képviselői a tervekben a számukra legégetőbb 

vízgazdálkodási problémák (árvízvédelem, belvízvédelem, öntözés, vízparti szabadidő eltöltés, víztáj-védelem 

stb.) megoldására tervezett intézkedéseket keresték, és csak ezekkel együtt fogadták el a vízi- környezeti károk 

elhárítására/megelőzésére tervezett intézkedéseket. 

Az egyik kulcsterület a vizek jó állapotának és különösen jó ökológiai állapotának biztosítása. A vizek 

állapotára minden fajta vízgazdálkodási tevékenység hatással van. Ezért fel kell tárni azt, hogy a jelenleg 

folyamatban lévő vízgazdálkodási tevékenységek mivel jellemezhetők, és mire lehet számítani a jövőben. Ha a 

tevékenységek a múltban a vizek állapotának romlásához vezettek, illetve a jelenben vagy a jövőben a vizek 

állapotának romlásához vezetnek, vagy vezethetnek, akkor meg kell tervezni a Víz Keretirányelv előírásainak 

megfelelően azokat az intézkedési programokat, amelyek biztosíthatják a vizek állapotának javulását, illetve 

megelőzhetik, megakadályozhatják a vizek állapotának romlását. 

A belvízrendezés eddig elsősorban a gazdasági és szociális célkitűzések kielégítését, a belvíz elvezetését, a 

belvízkárok csökkentését szolgálta. A belvízrendezés elvezeti a mezőgazdasági termelés szempontjából káros 

vizeket, és ugyanakkor kárt okoz az élőhelyeknek, ha annyi vizet vezet el, ami már káros a vizes élőhelyek 

szempontjából. 

A belvízrendezésnek a jövőben sokkal nagyobb mértékben kell figyelembe vennie a belvízrendszerekben lévő, 

azokhoz kapcsolódó vizes élőhelyek állapotát. A Víz Keretirányelv nem csak a jogilag védett területeken, 

hanem az ország egész területére előírja azt, hogy 2015. év végéig el kell érni a vizek (és a vizek környezetének, 

a vizes élőhelyeknek) a jó ökológiai állapotát. Ezt a belvízrendezés fejlesztésének tervezésénél, a belvíz-

rendszerek fenntartásánál és működtetésénél figyelembe kell venni. 

A vízrendezés kiszárítja a területeket, csökkenti a vizes élőhelyek kiterjedését, összegyűjti a mezőgazdasági 

területekről a szennyeződéseket, és ezzel rontja a befogadó vízfolyások vízminőségét. A művek karbantartása 

(növényzet irtása, iszapkotrás) megzavarja a vízi élővilágot. A belvízelvezető művek vízszállító-képességének 

biztosításához gyakran és alaposan meg kell tisztítani a medreket. Ez ellentétes az élővilág igényeivel. 

A vízfolyások rendezése általában a gyors és kiöntésmentes vízelvezetést szolgálta. A művek azonban sok 

helyen alkalmasak az élővilág érdekeit is figyelembe vevő vízkormányzásra. 

Ha a területtulajdonosoktól illetve használóktól a vízi élővilág védelme érdekében az általánosan elvárhatónál 

nagyobb ráfordításokat várnak, akkor érvényesíteni kell az EU környezeti politikáját, amely szerint ilyen 

esetekben a többletet az államnak központi forrásokból meg kell térítenie. 

Az időszakos vízfolyásokban és a kisvízfolyásokban drága a jó ökológiai állapotot biztosító feltételek 

kialakítása. Ezt a földhasználók illetve földtulajdonosok finanszírozásában nem lehet megoldani. 

A területhasználók, a földtulajdonosok illetve használók és a természetvédők közötti párbeszéd a 

legmegfelelőbb módszer a gazdasági szektorok és az élővilág eltérő vízzel kapcsolatos igényeiből származó 

konfliktusok kezelésére. A konfliktusok feloldásának megvan a lehetősége, ehhez azonban a megfelelő állami 

támogatási rendszert is ki kell alakítani (1). 

7.1. 10.7.1 Vízgazdálkodás és természetvédelem 
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A VKI, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló (221/2004 (VII.21.) sz. Kormányrendelet 

előírja, hogy 2009. év végéig vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteni az ország teljes területére. A 

vízgyűjtő-gazdálkodási terveket (VGT) 42 vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységre kell elkészíteni, 

amelyekből az egyik ilyen alegység a Velencei-tó vízgyűjtője. 

A Víz Keretirányelv egyik nagyon lényeges módszertani követelménye az, hogy az érintett társadalmi 

csoportokat a folyamat kezdetétől a végéig be kell vonni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésébe és a tervek 

megvalósításának ellenőrzésébe is. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv egy szabályozási és intézkedési program, amely biztosítja, hogy az ezek alapján 

végrehajtott beavatkozásokkal a környezeti célkitűzések megvalósíthatók legyenek. A VGT a társadalmi 

igények és a környezeti tényezők összehangolása mellett tartalmazza a finanszírozhatóság, a társadalmi 

elfogadottság elemzéseit is, de nem tartalmazza a beavatkozások konkrét kiviteli terveit. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar és a Fejér Megyei Agrárkamara együttműködésben vett 

részt egy Európai Uniós projektben, a WAREMA (Water resources management in protected areas)(EU 

INTERREG IIIB CADSES) projektben, amelynek célja: 

A vízgyűjtő terület olyan fenntartható regionális fejlesztését megalapozni, amely a helyi erőforrások fokozott 

kihasználása és védelme mellett egy közösségi részvételen alapuló tervezési folyamat során biztosítja a 

vízgyűjtő integrált terület- és vízgazdálkodását, elősegítve ezzel a Víz Keretirányelv teljesülését, a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv elkészítését. 

A fentiekben meghatározott fejlesztési cél eszköze a vízgyűjtő-gazdálkodási terv hosszú távú célkitűzéseihez 

(2015) igazodó, olyan területfejlesztési koncepció elkészítése, amely szintén hosszú távra határozza meg a 

fejlesztés stratégiai céljait és prioritásait a védett területekkel és a vízgazdálkodással kapcsolatos szakmai 

összefüggések tekintetében. 

A VGT és a WAREMA projekt keretében készülő terv mind célkitűzésében, mind módszertanában nagyon 

hasonló. Nem egyezik a tervezési műfaj, és nem egyezik a határidő. 

A WAREMA projekt keretében egy fenntartható (környezeti, társadalmi gazdasági szempontból) hosszú távú 

térségfejlesztési koncepció készült, amely a távlati cél eléréséhez meghatározza az alapvető prioritásokat és 

elérési módokat. A Velencei –tó vízgyűjtő területére a VGT keretében pedig egy intézkedési terv készült. 

7.1.1. 10.7.1.1 A vízgyűjtő terület védendő természeti erőforrása, a víz 

A Velencei-tó szikes, lápos tóként olyan természeti adottság, amely évszázadok óta keresett üdülés-

idegenforgalmi vonzerő, ugyanakkor nyugati medencéje, a Madárrezervátum, és a hozzá csatlakozó Dinnyési 

Fertő nemzetközi védettségi kategóriájú Ramsari-területek. Sérülékenysége szempontjából elsősorban a 

vízminőség szorul védelemre. 

A kis kiterjedésű, sekély mélységű Velencei-tó vízminőségének jellegzetessége, hogy a nádasokkal tagolt nyílt 

vizek egymástól fizikai, kémiai és biológiai tekintetben igen eltérők lehetnek. 

A tó vízminőségének ellenőrzésére monitoring rendszer működik, amelynek üzemeltetője 1991 óta a Közép-

dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Összesen 21 mintavételi ponton 

végeznek rendszeres vizsgálatot, azon kívül a strandok vízminőségét évtizedek óta az ÁNTSZ is vizsgálja. 

A térség változékony csapadékeloszlása miatt a tavon időszakos vízhiány mutatkozik, ami kihat a vízminőségre. 

A tó szabályozott vízszintek között üzemel, ami mindig függvénye a térségben rendelkezésre álló 

vízkészleteknek. A vízminőség szinten tartása az aszályos időszakokban még így sem biztosítható. A 2004-től 

érvényben lévő „Velencei-tó és tározóinak együttes üzemelési szabályzata” szerint: 

• A Velencei-tó vízszintjét a + 130 és + 170 cm-es szintek között kell tartani. 

• A pátkai és a zámolyi tározók alapvető rendeltetése a Velencei-tó vízszintszabályozása, minden más érdek 

másodlagos és alárendelt a tó vízszintszabályozásának. 

• Aszályos időszakokban felülvizsgálat alapján, rendkívüli éves korlátozásra kerülhet sor a Császár-vízen 

engedélyezett vízhasználatok vonatkozásában. 
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• Vízhasználati érdekből a tározó eresztésre nem kerülhet sor. 

A környezetvédelmi és vízügyi hatóságok véleménye szerint a tó vízminősége érdekében kotrási munkákra 

nincs szükség. A kotrásigény csak lokálisan van, a kikötők bejáratánál (állami feladat), valamint a strandokon, 

csónak és kishajó kikötőkben (tulajdonos, üzemeltető) feladata. A zagyterek elhelyezésére vonatkozó 

tanulmányt a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005-ben elkészíttette. 

A tó vízminőségére a tavat közvetlenül tápláló vízfolyások vízminősége is közvetlenül hatással van, ezért ezek 

figyelése is kiemelt feladat. A vízfolyások vízminősége a mezőgazdasági területekről, valamint a települések 

belterületéről a vízrendezés hiánya miatt bekerülő szennyeződéstől függ. 

A tó vízfelületét mintegy 40 %-ban borítják nádasok, döntően a természetvédelmi területen. A nádasok szerepe 

a tó vizének öntisztulásában kiemelkedő fontosságú. A nádak téli aratását továbbra is a természetvédelmi és 

vízvédelmi szempontok figyelembe vételével kell végezni. 

A felszín alatti vizek állapotát elsődlegesen a talajvizek talajszinthez viszonyított mélysége illetve annak 

ingadozása, továbbá minőségük jellemzi. Mélységi vízkitermelésnél a legjellemzőbb az agárdi termálvíz, illetve 

a mélyfúrású kutak. 

A vízgyűjtő sérülékeny földtani felépítése miatt a felszín alatti vízbázisok védelme érdekében hidrológiai 

védőterületek lehatárolása van folyamatban Csákvár, Szárliget és Zámoly térségében. 

A Velencei –tó vízgyűjtőjén, Velence és Gárdony térségében termálvíz készleltet tártak fel. A gyógyvíz 

minőségű termálvíz hasznosítására Gárdonyban és Velencén indultak meg fürdőfejlesztések. Mindkét esetben 

kiemelt fontosságú környezetvédelmi probléma a sókban gazdag, magas hőmérsékletű hulladékvizek 

hasznosítása, elhelyezése a természeti környezetben. 

7.1.2. 10.7.1.2 Térhasználati konfliktus 

A Velencei –tó vízgyűjtő területe egy dinamikusan fejlődő térség, ugyanakkor a térségben kiemelkedő 

védettségű természeti értékek vannak. A vízgyűjtő területén a védelmi kategóriát a természet- és tájvédelem, a 

legfontosabb erőforrások vonatkozásában pedig a vízvédelem és termőföld védelem képviseli. Az adottságok 

vonzataként megjelenő fejlesztési lehetőség elsődlegesen az üdülés- idegenforgalom, de hasonló súllyal szerepel 

a térségben az agrárgazdaság. A gazdasági funkciók fejlődése mellett a kiegyenlített térszerkezeti fejlődés 

fontos eleme a települési környezet fejlesztése, amely magában foglalja a lakossági, települési infrastrukturális 

és szolgáltatási fejlesztéseket. A védelmi kategóriák, és fejlesztési lehetőségek, igények összefüggései egy 

mátrixba (10-2. táblázat) rendezve vizsgálhatók. 

10-2. táblázat Térhasználati konfliktus mátrix a vizek szempontjából (WAREMA).. 

táblázat - Térhasználati konfliktus mátrix a vizek szempontjából (WAREMA). 
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4. Termálvíz 

további 

hasznosítása 

5. Golfpályák 

vízigényének 

biztosítása 

telepek nitrát 

szennyezése a 

talajvízben 
4. Belterületi 

vízrendezés 

hiánya 

5. Hulladéktárolók 

biztonsága 

A vízvédelem és az üdülés-idegenforgalom kérdéskörében elsőként a Velencei-tó védelmének és üdülés-

idegenforgalmi funkciójának összhangját kell elemezni. A Velencei –tavon egy igen koncentrált igénybevétel 

jelentkezik a nyári szezonban részben a vízi sportolás kielégítése, részben a nyaraló ingatlanok infrastruktúra 

igénye szempontjából. A Velencei-tó sekély volta miatt többször voltak vízminőségi problémák, amelyet most a 

tó vízszint-szabályozásával oldanak meg. A tó megfelelő vízszintjének biztosítása első rendű feladat a térség 

vízhasználásának mérlegében, ezzel biztosítva a tó vízminőségi követelményét az üdülés- idegenforgalmi 

funkció betöltése mellett is. Fontos azonban, hogy az üdülés- idegenforgalmi igényeket is mennyiségileg 

korlátozzák. Ezt részben a minőségi turizmus irányába történő elmozdulással, részben az idény széthúzásával 

lehet szabályozni. Az utóbbi években erre konkrét eredmények születtek.(pl. kempingek helyett szállodai 

férőhelyek bővítése, valamint a termálvízre alapozott fürdőfejlesztések) Ennek ellenére a minőségi turizmus 

fejlődése érdekében még nagyon sok teendő van, elsősorban az üdülő épületek felújítása terén, valamint a 

programok kínálatfejlesztésében. 

A tó körüli településekben a vízi közműfejlesztések kérdése is fontos szerepet tölt be a tó vízminőségének 

biztosításában. 

A közüzemi vízhálózat lényegesen nem növekedett 2000 és 2006 között, pozitív elmozdulás Nadapon, 

Pákozdon Velencén és Kápolnásnyéken történt. Pákozd és Sukoró magasan fekvő területein különösen a nyári 

csúcsidőszakban időszakos vízhiány léphet fel. A Dunántúli Regionális Vízmű kapacitás hiányára a Rákhegyi 

vízbázisból a Császár vízig kiépített nyomóvezeték meghosszabbításával lenne lehetőség az elkészült tervek 

alapján, de forrás hiány miatt ez még nem valósult meg. Az említett megoldás jelenleg kivitelezés alatt áll. 

A 2000-es adatok szerint a vízgyűjtő terület 9 települése nem rendelkezett közüzemi szennyvízcsatornával. 2000 

és 2005 között három ellátatlan területen történt fejlesztés Csákberényben, Lovasberényben és Zámolyon. 

Székesfehérvár kivételével a többi településben lényeges csatornaépítés nem zajlott. A hálózatba bekapcsolt 

lakások arányának növekedése azonban kedvezőbb képet mutat, szinte az összes csatornahálózattal rendelkező 

település esetén 10%-nál nagyobb növekedés zajlott. 

A mezőgazdaság és vízvédelem kapcsolatában egyrészt a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos 

vízszennyezés vizsgálandó, másrészt a mezőgazdaság vízigénye szempontjából a vízhasználat mennyiségi 

tényezői. 

A mezőgazdasági termelés során használt kemikáliák csökkenésével a talaj, és ezen keresztül a felszín alatti 

vizek szennyezettsége is csökken az utóbbi időszakban. Nagyobb veszélyt jelent az állattartó telepek 

környezetében a talajvizek nitrát szennyeződése. Ez különösen a felszín alatti vízbázisok területén lehet kritikus. 

A vízgyűjtő területen már több állattartó telepet megszüntettek, de a fennmaradóknál is fokozott ellenőrzésre 

van szükség. 

A felszíni vizek szennyeződését a mezőgazdasági területekről bemosódó kemikáliák, egyéb szennyező anyagok 

okozhatják. A Zámolyi- és Pátkai –tározó jelenleg nem szennyezett, és a Velencei-tó vizének állapotában sem 

jelez mezőgazdasági eredetű szennyeződést a folyamatos monitoring. 

A vízgyűjtő térségében a mezőgazdasági terület aszályra hajlamos, ezért az öntözési igény jelentős mértékben 

növekszik. Megyei szinten úgy tűnik, hogy az öntözésre engedélyezett terület nagyobb a tényleges öntözött 

területnél. Tekintettel arra, hogy az öntözésre használható vízmennyiség döntően a Zámolyi- tározóból, illetve a 

Pátkai –tározóból történik, a mezőgazdasági öntözési igényt össze kell hangolni a Velencei-tó 

vízszintszabályozásával. 

A vízgyűjtő vízkészletét 1996-ban szabályozták és a vízgyűjtő vízhasználatát 3,2 millió m3/évről 1,5 millió 

m3/évre csökkentették a tó vízállás szabályozásának érdekében. Ez a szabályozás a jelenlegi társadalmi és 

gazdasági környezeti változások igényei szerint nem megfelelő, ezért szükséges a most készülő vízgyűjtő-
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gazdálkodási terv kapcsán a felülvizsgálata. Olyan –az agrár és vidékfejlesztés szempontjából támogatott 

fejlesztések zajlanak a térségben, amelyek a vízkészletek felosztásának újragondolását teszik szükségessé. 

A Csíkvarsai réten, valamint Lovasberény térségében vizes élőhelyek kialakítása, rekonstrukciója zajlik, amely 

a térség fenntartható fejlesztési koncepcióját erősíti. 

A Velencei –tó körül, de elsősorban a déli parton erőteljes települési, beépítési koncentráció jött létre, részben az 

üdülési, részben a lakófunkció következtében. A tó vízszint-szabályozásával kapcsolatban a partfalak 

rekonstrukciója jelent nagy feladatot. 1995-ben már elkészült egy partfal-rekonstrukciós terv (KDT-VIZIG), 

amelynek alapján 2004-ig, az állami kezelésben lévő partfalak munkálatai 26,2%-ban, míg az önkormányzati 

kezelésben lévő partfal munkálatok 11, 4 %-ban készültek el. Problémát jelent, hogy az önkormányzati 

kezelésben lévő partfalak esetében új tulajdoni és használati funkciók alakultak ki (strand, kikötő, vízisí pálya), 

amelyek a tervben szereplő megoldásokat megváltoztatták. Ezért a partfalak eddigi intézkedéseit értékelni kell, 

míg az 1995-ös koncepciót felül kell vizsgálni az új igények szempontjából. Ahol lehetséges, ott a rekonstrukció 

során a természet közeli állapotok megtartására kell törekedni, a rövid, fövenyes partszakaszok kialakításával, a 

parti létesítmények vagyonvédelmi szempontjainak figyelembe vételével. 

A belterületi vízrendezés a Velencei-tó vízminőség védelmének egyik sarkalatos problémája. Az 

önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladata a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, de a 

forráshiánnyal küzdő önkormányzatok ezen a téren nagy lemaradásban vannak. Jelentős előrelépésnek számít, 

hogy a Velencei-tó parti településeinél, a Velencei hegység és a Zámolyi- medence egyes településeinél 

komplex vízrendezési pályázati anyagok készültek, de vízjogi engedélyezési tervek még nem, ami a 

beruházások alapját képezhetné. 

A tó körüli települések helytelen csapadékvíz elvezetése miatt a záporok idején kiöblíti a csatornahálózatot, és a 

szennyezést a tóba mossa. A vízvédelem és településfejlesztés szempontjából fontos a vízi közműfejlesztés, 

amelyről az üdülés- idegenforgalom és vízvédelem kapcsolatának elemzése során szóltunk. 

A talaj szennyezését fokozzák az illegális hulladéklerakók, amelyek felszámolása kiemelten fontos feladat. A 

legális hulladéktárolás terén előrelépés történt, a vízgyűjtő területén a korszerűtlen lerakókat megszüntették, a 

települési hulladékot Székesfehérvárra szállítják, a Pénzverő-völgyi korszerűen kialakított lerakóba. Potenciális 

veszélyt jelenthet katasztrófák esetén ez a megoldás, mivel a lerakó a vízgyűjtő területére esik. Veszélyes 

hulladéklerakó a térségben nincs. A dögkutakat 2005-ig fel kellett számolni. 

7.1.3. 10.7.1.3 Stratégiai programok 

• A Velencei- tó vízminőségének megőrzése, a vízkészlet-gazdálkodás szabályozásával: a korábbi (1996) 

vízszintszabályozás elsődlegesen a tó, üdülés, idegenforgalmi igényeihez szükséges vízmennyiséget határozta 

meg, ami, az azóta történt szemléletváltás miatt, konfliktusba került a tágabb térség társadalmi, természeti és 

környezetvédelmi igényeivel. A vízszintszabályozás a Pátkai és Zámolyi tározókból történő vízpótlással 

oldható meg. A tó vízminőségének biztosítását szolgáló vízszintszabályozást a tározók műszaki állapotának 

karbantartásával, a halgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem igényeit is figyelembe véve szükséges 

újra gondolni. 

• Part- és mederszabályozási feladatok: a partvédelmi művek csak részben készültek el, ennek folytatása és 

korszerűsítése indokolt, amit össze kell hangolni a minőségi üdülési és idegenforgalmi igények szempontjából 

kialakuló funkciókkal, a túlzott beépítés és a természet-közeli állapotok figyelembe vételével. Kotrási igény 

természetvédelmi szempontból nem jelentkezik, ezért csak a hajózás és fürdés biztosításához szükséges 

lokális kotrásokat kell elvégezni. 

• A gyógy-turizmus koordinált fejlesztése: a feltárt termálvizek bázisán, a Velencén és Gárdonyban kialakult 

gyógy-turizmus további fejlesztése indokolt, de, figyelembe kell venni a kiaknázható termálvíz mennyiségét, 

és ehhez kell szabni a kialakítandó funkciók ésszerű megosztását. 

• A vízfolyások minősége védelmében művelési ágváltások szükségesek: a vízfolyások és egyéb vizes 

élőhelyek mentén a mezőgazdasági szennyeződések terjedésének megakadályozására talajvédelmi erdők, 

gyepek telepítése szükséges. 

• Megfelelő agrotechnikák kialakításával a talajok víztartó képességének javítása: a vízhiányos térségben ez is 

lehetőség a talajok víztároló képességének megőrzésére. 
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• A mezőgazdasági vízigények kielégítése: az öntözési igények és a tervezett vizes élőhelyek kialakításához és 

fejlesztéséhez szükséges beruházásokkal a megfelelő vízigény biztosítása. 

• Kül- és belterületi vízminőség-védelmi vízrendezések: a tó vízminőségét nagymértékben meghatározza a 

vízgyűjtő területéről, vízfolyásokon át bejutó szennyeződés. Ezért fontos feladat a belterületi 

csapadékelvezetés megoldása a vízfolyások megfelelő karbantartása. Egy aktuális felmérésre alapozott 

vízminőség-védelmi akciótervet szükséges kidolgozni az elvégzendő feladatok végrehajtási sorrendjére. 

• A települések szennyvízelvezetésének és megfelelő tisztításának megoldása. 

• Illegális hulladékelhelyezés felszámolása. 

8. 10.8 Vízfolyások tulajdoni ismeretei 

A vízfolyások tulajdoni, kezelői ismeretei nélkül vízrendezési tevékenységet végezni (a rendkívüli kárelhárítást 

kivéve) nem szabad. A vízfolyások kezelőinek kérdését a múltban is és a jelenben is jogszabály tisztázza, 

rendezi. 

Az érvényes vízügyi törvény (1995. évi 57. törvény) három kezelői kategóriát állít fel: 

• Állami kezelésű (jelentősen közcélú) vízfolyások azok, amelyek torkolatánál a vízhozam Q1% = 20 m3/s 

vagy azt meghaladó érték. Ezeket a vízfolyásokat miniszteri rendelet (11/2009 (VIII.5.) KvVM rendelet), 

sorolja fel. Kezelőjük az illetékes vízügyi igazgatóság. 

• Helyi jelentőségű közcélú vízfolyások azok, amelyeknél a torkolati vízhozam Q1% = 20 m3/s-nál kisebb, 

melyek nem tartoznak az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízi létesítmények jegyzékébe 

(11/2009. VIII.5. KvVM rendelet). Ezek kezelése az illetékes önkormányzatok, illetve, ha vízitársulat alakult, 

annak feladata. 

• Magánterületeken lévő vízfolyások, amelyek mások tulajdonát, érdekeit nem érintik, magánkezelésben lévő 

vízfolyások. 

A tulajdoni nyilvántartások sajnálatosan sok esetben nem egyértelműek. Lehetnek oly vízfolyások, amelyek 

önálló helyrajzi számmal rendelkeznek, tulajdonosuk a tulajdoni lapon meg van jelölve, lehetnek oly esetek, 

amikor nincs önálló helyrajzi szám, a mederrészek az érintett ingatlanokhoz tartoznak. Ez esetben a 

tulajdonosok az ingatlantulajdonosok. Előfordulhatnak más változatok is. Minden esetben egyértelműen meg 

kell határozni a tulajdonost. 

A vízrendezés iránti igényt, a tulajdonosoknál kell a tervező felé meghatározni és a tulajdonos(ok) viselik a 

vízrendezés költségeit. 

A tulajdonosok vízitársulatot hozhatnak létre a vízfolyás kezelésére. A társulat, a tulajdonosok által, területük 

arányában befizetett összegekből végzi feladatát. (A társulat ezen felül állami támogatási összegeket kaphat 

feladatai végrehajtásához.) 

Önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyás rendezéséről, karbantartásáról az önkormányzatnak kell 

gondoskodnia. Az önkormányzat is kaphat vízügyi alapból vagy egyéb alapokból (pl. területfejlesztési alap) 

támogatást (Kaliczka, 1998). 

9. 10.9 Összefoglalás 

A modulból a hallgatók megismerhették a vízrendezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: vízrendezésről, 

jogszabályi környezetéről, tulajdoni viszonyairól, vízrendezés és környezetvédelem kapcsolatáról, a 

vízfolyásokat érintő környezeti hatásvizsgálatról, aszályról és belvízről, meliorációról. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Milyen jogszabályrendszer támogatja Magyarországon a vízgazdálkodást, vízrendezést? 

2. Milyen módon kapcsolódik egymáshoz a vízrendezés és környezetvédelem? 
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3. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a vízfolyások környezeti hatásvizsgálatánál? 

4. Mi a vízrendezés feladata? 

5. Mi az aszály és belvíz definíciója? 

6. Mi a mezőgazdasági vízgazdálkodás feladata? 

7. Hogyan csoportosítaná a vízrendezési folyamatokat, elemeket? 

8. Hogyan kapcsolódik a vízrendezés a birtokrendezéshez? 

10. 10.10 Tárgymutató, fogalomtár 

édesvíz 

vízrendezés 

technikai vízrendezés 

táblásítás 

vízfolyás 

vízitársulat 

mezőgazdasági vízgazdálkodás 

melioráció 

komplex melioráció 

aszály 

belvíz 

vízkár 

vízrendezési mű 

drén 

természetes állapot 

környezeti hatásvizsgálat 

hatásterület 

vízügyi törvény 
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