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Kálmán 16. könyve:
Ablatio piscinnárium monasteriis…
„A monostoroknak és az egyházaknak ajándékozott halászó vizeket
vissza kell venni, de maradjon annyi, amennyi a barátok mindennapi
élésére szükséges és csak a felesleg valót adják vissza.”
(Forás: I. Kálmán (1095 – 1114), Corpus Juris Hungarici, I. kötet
1896).

2. BEVEZETÉS

A dolgozatom elıszavában idézett I. Kálmán magyar király
törvényszövege arra utal, hogy már az Árpád-korban megjelent a
mezıgazdasági vízgazdálkodás jogi szabályozása. A király az
egyházak halászó vizeit elvette, de meghagyta „a barátok mindennapi
élésére szükséges” mennyiséget. Ennek a jogszabálynak gazdasági
hatása volt, mert a halászó vizek haszna késıbb a király kincstárát
gyarapította.
Áttekintve az egyetemes és a magyar történelmet, tapasztalható, hogy
a természeti erıforrások birtoklásáért sok esetben küzdelem folyt az
emberek között (Bora – Korompai, 2003).
A természeti erıforrásoknak a jó gazda módjára történı használata a
fenntartható fejlıdés és a vidékfejlesztés fontos alapja. A természetben
rejlı gazdasági erıkkel történı átgondolt gazdálkodás azt jelenti, hogy
nem csak a gazdaság pillanatnyi igényeinek kielégítésére törekszünk,
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hanem arra is, hogy a természeti környezet megırizze a gazdasági
erıforrásait. A természeti erıforrások megırzése érdekében a
gazdaság olykor önkorlátozásra kényszerül (Bora –Korompai, 2003).
A természeti erıforrásokkal történı ésszerő gazdálkodás fontos eleme
az, hogy megteremtjük a gazdaság szereplıi számára a természeti
erıforrásokhoz történı hozzáférés esélyegyenlıségét, valamint ehhez
a szabályrendszert is (Tamás, 2003). A természeti erıforrások
felhasználását szabályozó szabályrendszer a gazdasági jog fontos
részterülete.

A

természetben

rejlı

gazdasági

lehetıségek

felelısségteljes használata sok emberöltın át segít megırizni a
gazdaság versenyképességét (Láng, 2007).
A gazdaság egyik legfontosabb megújulásra is képes természeti
erıforrása az édesvíz. Édesvíz nélkül nem lehet mezıgazdasági
termelést folytatni (Bacsó, 1959)! A rendelkezésünkre álló
édesvízkészlettel történı, célszerő gazdálkodás kiszámíthatóvá teszi a
mezıgazdaság jövedelmezıségét (Láng, 2007) és biztosítja a
termékek jó minıségét. Sajnos a vízbıl vagy túl sok van, és a
kártételei ellen kell védekezni, vagy túl kevés van, és akkor pótolni
kell annak hiányát. A víz ritkán éppen elég, amikor nem kell mást
tenni, mint örülni a jó minıségő és nagy tömegő termésnek (Paál,
2006).
A magyar vízügyek jogi szabályozása a honfoglalás után hamar
megjelent, és az elmúlt másfél évszázadban már példamutató
célszerőséget mutatott (Dégen, 1970). A közelmúlt években
bebizonyosodott, hogy jogszabályaink korszerőek, jól illeszkednek az
Európai Unió jogrendszerébe (Szinnay, 2007). Ezek a szabályok a
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vízgazdálkodással érintett gazdasági szereplık egymás közötti
viszonyát

szabályozzák.

A

vízgazdálkodás

szabályainak

a

megalkotása és az életviszonyokhoz történı igazítása jogalkotási
feladat (Nochta – Kovács, 2006). Ugyanakkor a jogalkotásnak
gazdasági hatásai is vannak, melyekkel mindig számolni kell. A
gazdasági

hatások

segíthetik,

olykor

gátolhatják

a

gazdaság

mőködését, fejlıdését. A jogalkotó feladata a gazdaság mőködését
segítı jogszabályok megalkotása (Bogárdi, 1975).
Kutatásaim során arra is választ kerestem, hogy a gazdaság
szereplıi között miként kerül felosztásra az édesvízkészlet, hogyan
változnak az ebbıl fakadó gazdasági elınyök, illetve gazdasági
terhek? Vizsgáltam továbbá, hogy ezek a jogszabályok hogyan
befolyásolják

a

mezıgazdasági

vízgazdálkodáson

keresztül

a

növénytermesztés eredményességét, és azt is, hogy mennyire
célszerőek a gazdaság egésze szempontjából?
A téma jelentısége mellett személyes kötıdésem is arra
ösztönzött, hogy elkészítsem ezt a dolgozatot. Belvízi hajóvezetıi
és államigazgatási múltam, jelenlegi gazdálkodói és vízügyi
szakértıi gyakorlatom alaposabb elmélyülésére késztettek ebben a
tárgykörben. Úgy látom, hogy ez a jövıben is így marad, mert ez a
témakör számomra egyre érdekesebbé, izgalmasabbá és még
inkább aktuálissá válik.

8

3.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Mindenki által köztudott és elfogadott, hogy a víz az emberi
lét alapja (Kontra – Stohl, 1967). Az összes ókori társadalom
kezdetét, fejlıdését, de a pusztulását is a víz határozta meg. (!) Az
ókorban a Nílus, a Tigris és az Eufrátesz völgyében a víz hatására
virágzó mezıgazdaság és fejlett társadalom jött létre (Gergely,
1969). Az öntözıcsatornák kiépítése, karbantartása, a kívánatos
vízszint szabályozása állami feladat és hatáskör volt, a hadsereg
után a második legfontosabb központilag irányított és felügyelt
tevékenység. Az egyoldalú öntözéses gazdálkodás hatására a
talajok idıvel tönkrementek, és egyre nagyobb területet foglalt el
a sivatag (Israelsen, 1962). Amilyen látványosan jöttek létre a
fejlett ókori társadalmak, ugyanolyan látványosan el is pusztultak
(Jócsik, 1971).
Az

emberiség

felismerve

a

víz

fontosságát

gondos

elırelátással, a társadalmak törvényekkel próbálták szabályozni a
vízzel történı gazdálkodást (György, 1985). A párizsi Louvre
értékes mőtárgya, Hammurabi (i. e. 1792-1750) babilóniai király
kıbe vésett törvényoszlopa bizonyítja azt, hogy már az ókorban is
fontos szerepe volt a mezıgazdasági vízgazdálkodásban a jog
szabályozó szerepének. A törvényoszlop 53. és 54. cikkelye büntetést
szabott ki azokra, akik az öntözı csatornákat gondatlanul használták,
az 55. cikkely pedig így hangzik: „Ha valaki csatornájában öntözı
vizet vezet, és gondatlanságból a víz a szomszédja földjét elönti, akkor
az okozott kárt terményben köteles megtéríteni”. (Szalai, 1987).
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A történeti Magyarország egykori vízépítıi jól hasznosították a
Római Birodalom valaha élt vízimérnökeinek tapasztalatait (Ihrig –
Károlyi – Károlyi - Vázsolyi, 1973). Balatonszabadi község határában
ma is láthatók a régi Sió-meder nyomai. Galerius egykori római
császár ezen a helyen vezettette ki a Balaton „fölösleges” vizét
(Szalai, 1987). Szombathelyen mesterséges csatornaként ma is
mőködik a Perint. Ezt a csatornát szintén az ókori Pannóniához tartozó
Savaria építette. A történeti kutatások igazolják, hogy a magyar
vízügy XVIII - XIX. században bekövetkezett lendületes fejlıdésének
a szakmai alapjai már az ókortól adottak voltak (Szalai, 1987). A
Szent István által alapított Magyar Királyság már az elsı
évszázadaiban nagy figyelmet fordított a felszíni vizek rendezésére.
Könyves Kálmán Elsı Könyvének XVI. fejezete rendelkezik a
monostorok, egyházak halászó vizeirıl. „Lex Kálmániensis I. –
Caput XVI. - : Ablatio piscinnarium monasteriis vel ecclesiis
datarum: Similiter decrevimus piscinas monasteriis et ecclesiae
datas, alias quidem reddere, sed nessecarias quotidiano fatrum usui
superfluas auferre.” Magyarul: „Hasonlóan végeztük, hogy a
monostoroknak és az egyházaknak ajándékozott halászó vizeket vissza
kell venni, de maradjon annyi, amennyi a barátok mindennapi élésére
szükséges és csak a felesleg valót adják vissza.” (Forrás: I. Kálmán,
(1095-1114), Corpus Iuris Hungarici, I. kötet, 1896).
A XI. és a XII. században már sorra épültek a patakok vizét duzzasztó
malomcsatornák, melyek ebben az idıszakban fontos szerepet
játszottak az energiatermelésben és a kor színvonalának megfelelı
elıkelı helyre emelték a magyar gabona-feldolgozó ipart. A
Zsigmond király korában alkotott erdıgazdálkodást is érintı katonai
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jogszabályok különös figyelemmel voltak a talaj vízerózió elleni
védelmére (Gál - Káldi, 1977). Késıbb a szintén a vízépítési
mőtárgyak közé sorolható várárkok honvédelmi funkciót töltöttek be
(György, 1985, Szalai, 1987).
A víz és az ember kapcsolata ma is egyre nagyobb jelentıségő
(Perényi, 1962). A Föld növekvı népessége mind több ivóvizet
igényel, a növény- és állatvilág létezése ugyancsak vízhez kötıdik,
nem beszélve az ipar növekvı igényérıl, a vízi utak fontosságáról (V.
Nagy, 1975).
Az elınyök mellett természetesen a víz által okozott károkról sem
szabad megfeledkezni, hiszen mind a nagyvilágban (Ázsiai Cunami,
New Orleans árvízi fenyegetettsége), mind Magyarországon (a Nagy
Pesti Árvíz, az utóbbi évek ismétlıdı árvizei a Tiszán, Szegednél és a
Dunán a Szigetközben), mutatja a „többlet víz” romboló erejét. A
fejlett társadalmak ezért hívják segítségül a vizek rendezését és
szabályozását, az ezt megalapozó célszerő jogi szabályozást, hogy
lehetıleg az elınyös vízügyi megoldások kerüljenek fölénybe a
hátrányokkal szemben (Dasmann, 1975).

3. 1. Az éltetı víz

A Föld felszínének 70 %-án óceánt és tengert találunk. Ez az összes
földi vízmennyiségnek a 82, 8 %-a. A tengervíz átlagos konyhasó
(CaCl2) tartalma 35 gramm literenként, ennek következtében ez a
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mezıgazdaság számára használhatatlan. A kızetövben 15, 3 %, a hóés jégtakaróban pedig megközelítıleg 2 % a víztömeg. Az utóbbi
elsısorban a sarkvidékeken található. Az általános éghajlatváltozás
miatt az olvadó hó és jég több méterrel képes megemelni a
világtengerek szintjét (VITUKI Kht. 2008).
Hollandiában ma is komoly mőszaki feladatot ad az emelkedı
tengerszint. A velencei Szent Márk téren gyakori a vízelöntés. 2008ban, másfél méter mély vízben gázoltak itt az emberek. Az emberiség
rövid idın belül elveszítheti ezt az értékes épített örökségét!
Azt, hogy a víz, mint alapvetı életfeltétel - mekkora mennyiségben
áll a rendelkezésünkre - az elsı ábra mutatja meg.
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1. ábra: A Föld vízkészlete
Forrás: VITUKI Kht. 2008

A Föld
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víztömeg
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Az ábra szerint a Föld vízkészletének zöme (81 %) sós, mely
közvetlenül nem hasznosítható a szárazföldi élet számára. A
kızetekben és a jégtakaróban található mintegy 18 % víz egy része
édesvíz, amely azonnal hasznosítható. Az édesvíz megoszlását mutatja
a második ábra.
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2. ábra: A Föld édesvíz készlete
Forrás: VITUKI Kht. 2008
Az ábra szerint az édesvizeink zöme (79 %) a hó és jég birodalmában
lelhetı fel, csak elenyészı része a felszíni édesvíz (1 %). A készletek
ilyen megoszlása tovább sürgeti a célszerő vízgazdálkodást. A
társadalmak kialakulásának kezdetén az aránylag kevés édesvízkészlet
is végeláthatatlanul soknak tőnt, és olykor nagy veszélyt jelentett. Az
ókorban

a

növénytermesztés

általánossá

válásával

kezdett

nyilvánvalóvá válni, hogy a rendelkezésre álló édesvízkészlet
korlátozott és kevés.
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3. 2. A magyar vízrendszer kialakulása

A magyar vízrendszerre a medencefenéki viszonyok a jellemzık.
A Bajor-medence felıl érkezı Duna kivételével minden vízfolyás a
Kárpát-medence területén ered. Az árvíztömeg 99 %-a az 1920. június
4-én diktált országhatárokon kívülrıl származik. (Szalai, 1987) Ez a
tény azt jelenti, hogy a magyar vízrendszert nagymértékben
befolyásolják

a

környezı

országok

vízügyi

szokásai

és

vízgazdálkodási gyakorlata. Mindez arra inti a magyar vízügyi
szakembereket, hogy gazdálkodjanak gondosan a lehulló csapadékkal
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Ebbıl a talajba
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300
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3. ábra: A sokévi átlagos csapadék hasznosulása Magyarországon
Forrás: Szinnay, Várallyay nyomán, 2005.
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Az ábra szerint a lehulló csapadék jelentıs hányada (mintegy 86 %-a)
a talajba jut, de ennek közel a harmada leszivárog az altalajba. Az
aktív gyökérzónában a talajba jutó csapadék kétharmada marad
(Várallyay, 1974). A lehulló csapadék közel 14 %-a a felszínen
elfolyik.
A földtörténeti újkorban a mai Magyarország területét a
„Pannóniai-tenger” borította. Ennek a tengernek a nyomait elsısorban
a mai Dunántúlon fellelhetı mészkı-, homok- és agyagrétegekben
lehet fölfedezni. Innen ered az egykori tenger elnevezése. Cholnoky
Jenı geológus-földrajztudós írja 1934-ben: „A tengerben szép nagy
kagylók is éltek. Az egyik kagylófajtát a mi osztrigánkhoz lehetne
hasonlítani.” „A Congeria - kagyló tehát némileg emlékeztet az
osztrigára.” „Ha a kagyló héját elkezdi a tenger hullámzása
hengergetni, akkor a leveles héj gyorsan elpusztul, de ez a kemény
sarok, simára kopva megmarad, s olyan alakja van, mint a kecske
körmének. A Balaton hullámai Tihany partjainál kimossák a
pannóniai rétegekbıl ezeket, a kagylósarkokat, és ezt nevezik
kecskekörmöknek. Ne felejtsük tehát el, hogy a balatoni kecskeköröm a
Congeria nevő kagyló kemény sarka.”
„De éltek ebben a tengerben más kagylók és más csigák is. Dióhéj
nagyságú Cardiumokat találni Tihany alatt is, sokat. Ezek olyan
bordás kagylóhéjak, mint a „Zarándokféső”, de sokkal domborúbbak.
A nép ezt menyecskefıkötınek nevezi, s a kecskekörmökkel együtt
szokta árulni az idegeneknek.”
Az egykori tenger szintje a koporsó alakú Badacsonyi-hegy
vulkanikus eredető „bazalt-orgonáinak” a lábáig ért, és sok

15
tekintetben hasonlított a mai Fekete-tengerhez. A Fekete-tenger latin
neve Pontus Exinus. Ezért ezt a korszakot a tudomány a hasonlóság
okán Pontusi kornak nevezi (Iglói – Németh – Tóth, 2004).
A fokozatosan visszahúzódó „Pannóniai-tenger” földtani nyomait
lehet felfedezni a tereplépcsıkre épült Balatonfüreden. A kissé a
hegyek lába felé lejtı terep-lépcsıfokok talajának termırétege alatt, az
alapkızet

felszínén

látható

kagylómaradvány-lenyomatok

a

pannontengeri eredető törmelékek jelenlétére utalnak. (Paál, 2008).
Ezek a geológiai törmelékek a visszahúzódó tenger hullámaival
sodródtak a ma is látható mészkıhegyek lábai elé (Illés, 1981).
A „Pannóniai-tenger” visszahúzódását követıen a Föld kérge lassan
mozgott, győrıdött. A Bakony mészkı és dolomit tömbje még
magasabbra emelkedett, a Balaton és a Velencei-tó medre lesüllyedt,
és így érte el mai formáját, mélységét. Balatonkenesétıl keletre
Csajág, Balatonfıkajár, Küngös, Lepsény környékén viszont nem
mozdult el az eredeti terepfelszín, és azt késıbb a szél által hordott
porból vastag lösztakaró fedte le (Vadász, 1962). Balatonkenesénél
ennek a lösztakarónak egy darabja a csapadék hatására megcsúszott és
a tó felé leszakadt. Ez ma is jól látható a kenesei partok fölött, melyet
a helybéliek a lösz világossárga színe miatt „Kenesei Fehér-partok”nak neveznek (Antalffy, 1964).
A Föld kérgének mozgásai során kialakult terepmélyedésekben a
csapadék és a vízfolyások hatására tavak keletkeztek. Így jött létre a
Balaton és a Velencei-tó is (Vadász, 1962), melyek sajátságos, a
mediterrán vidékekhez hasonló jelleget adtak és adnak ma is a
környezı tájnak. A Dunántúlon a humid, az Alföldön az arid jellegő
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tavak a jellemzıek. Humid jellegő tó alakul ki, ha a csapadék
mennyisége meghaladja az elpárolgás nagyságát (Paál, 1980). Ekkor a
tavak vízszintje, a kirívóan száraz idıjárású idıszakok kivételével,
folyton-folyvást emelkedik, egészen addig, amíg egy természetes
túlfolyást nem talál. Az arid jellegő tavak esetében a lehulló csapadék
összege kisebb, mint az elpárolgás összege. Így, ha esik is az esı, és
ennek következtében összegyőlik a terepmélyedésekben a víz, az
csakhamar intenzíven párologni kezd. Csak ritkán fordulhat elı, hogy
a terep erre alkalmas pontján át túlcsordul (Oroszlány, 1965, Paál,
2008).
A tavak vízének kémhatását a vízgyőjtı területükön jellemzı
alapkızet és a talaj minısége határozza meg (Ostebaan, 1979). Mivel
a Balatont jellemzıen mészkıbıl fölépült hegyek ölelik körül, a
Balaton vízének kémhatása enyhén lúgos (Balatoni Vízgazdálkodási
Fejlesztési Program – OVH, 1979), továbbá a Balaton humid jellege
miatt a só felhalmozódása nem jellemzı (Kovács, 1979). Az Alföld
tavaira az enyhén savas jelleg és az arid körülmények miatt a só
felhalmozódása a jellemzı. A szárazra forduló júliusi idıjárásban az
erıs elpárolgás miatt az alföldi tavak gyorsan apadnak, és a tavak
szélénél, a szárazra kerülı sávban fehér színő nátriumsók, azaz
sziksók válnak ki. Innen ered a „szikes tavak” elnevezés is (Sági,
1974).
A Föld kérgének süllyedése az Alföldön nagyobb volt, mint a
Dunántúlon. Az így keletkezett mély „tálat”, a Kárpátokból érkezı
folyók (Hernád, Bodrog, Tisza, Szamos, Körösök és a Maros,
valamint még több kisebb vízfolyás) a Kárpátok lejtıinek talajából
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származó folyami hordalékkal lassan feltöltötték (Fogarasi, 1970). A
folyók még az állóvizeknél is nagyobb hatással vannak a táj
képére és jellegére. Ennek oka, hogy környezetükben befolyásolják,
meghatározzák a talajvíz szintjét. A talajvíz szintje és annak
ingadozása viszont közvetlenül hat a növénytakaró összetételére,
minıségére, mennyiségére (Kovács, 1979). A talajvíz szintje a
termeszthetı növényekre közvetlenül, az állattenyésztésre közvetve
hat. Így dıl el az, hogy mekkora egy adott földrajzi egység
termıképessége (Lengyel, 1974), azaz agro - ökológiai potenciálja,
amely végsı soron a víz függvénye (Paál, 2008).
A Vízrajzi Intézet 1938-ban rekonstruálta a Kárpát-medence
hajdani vízborításait. A felmérés szerint a Duna völgyében 1 265 758
hektár, a Tisza völgyében 2 587 463 hektár, összesen 3, 8 millió
hektár került rendszeresen víz alá. Ennek 94 %-a a mai Magyarország
területére esik és ez a vízzel elöntött terület hazánk mai területének (9,
3 millió hektár) mintegy 40 %-át tette ki (Dóka, 2001).
A vízgazdálkodást elhanyagoló országokban az áradások és belvizek
sajnos ma is gyakoriak, így Magyarországon is. Tudomásul kell venni,
hogy a víz jelenthet „áldást” és „átkot” is. A magyar vízgazdálkodás
a feladatait a sajátos földrajzi fekvés miatt

medencefenéki

körülmények között látja el (OVH, 1965, 1984). Négy folyó, a Kapos,
a Zala, Zagyva és a Hortobágy-Berettyó forrásvidéke a mostani
magyar vízügyi igazgatás felügyelete alatt áll. A Dunántúlon található
a Zala-Balaton-Sió vízrendszer, amelynek jobb-parti mellékága a
Kapos és a Koppány völgye, bal-parti mellékága a Séd-Nádor
csatorna, a Velencei-tó vízrendszerével. A felsorolt vízfolyások
hajózási szempontból nem jelentısek ugyan, de korlátozottan
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magukban hordozzák a vízi szállítás lehetıségét (Nyári, 1979). A
Kapos kedvezı vízállásnál kishajóval hajózható Kurdig. A Siócsatorna ügye régóta megoldatlan. Ezen a vízi úton csak szők idıbeli
korlátok között lehet hajózni, ám ha igen, akkor itt 400 és 500 tonna
hordképességő áruszállító teherhajók is áthaladhatnak, tehát a Sió az
Európai Gazdasági Bizottság (EGB) által II. kategóriába sorolt vízi
út. Sajnálatos tény, hogy a Szekszárdi-árvízkapu és a Siófokizsilipkapu között 17, 5 méter szintkülönbség van (Paál, 1995). A Siócsatorna kilométerenként 14, 6 centimétert esik. Beruházási
erıforrások hiányában nem lehet megépíteni a Sió-csatornán a
szükséges vízlépcsıket és hajózsilipeket. A Séd-Nádor csatorna
jelenleg kis vízi jármővekkel sem hajózható, mert a meder elhanyagolt
(Dégen, 1970).

Egykoron az ókori Római Birodalom részeként létre jött Pannónia
provincia regionális központja Alba Regia (Székesfehérvár) volt. A
Duna mellett, a folyásirány szerinti jobb oldali parton húzódott az
egykori limes, azaz a Birodalom keleti határa. Az ırtornyokkal
megerısített határırvidék katonaságát és lakosságát Pannónia
provincia belsejébıl látták el élelemmel. Annak érdekében, hogy a
Dunán néha áttörı barbár törzsek ne tudják felégetni a Duna-menti
gabonaföldeket, a határırvidék közelében nem termeltek semmit.
Ezért rendelte el az idıszámításunk szerinti 292-ben Galerius császár
a Sió és a Séd-Nádor rendezését. A vízrendezés a mederben található
növényzet

kiemelését

jelentette,

lehetıvé

tették

ezzel

a

szállítóeszközként használt tutajok és bárkák közlekedését. A SédNádor egészen a XVIII. század elsı évtizedéig hajózható volt. Az 50 -

19
100

tonna

hordképességő

terményszállító

bárkák

és

tutajok

Székesfehérvárig közlekedhettek (Szalai, 1987).
A Zala-folyón a Kis-Balaton rendezése következtében az alsó 6
kilométeres szakasz kis vízi jármővekkel szintén hajózhatóvá vált, de
itt a hídnyílások méretei mellett figyelembe kell venni a folyó alsó
szakaszán kiépített két hajózsilip kamraméreteit is (A hajózsilip és a
bárkák várakozását szolgáló kikötı a 7. számú mellékletben látható, a
179. oldalon). Ennek a rövid szakasznak a hajóút-méretei (hajózási
szakkifejezéssel: a gabaritjai) alapján az áthaladó vízi jármő
legnagyobb hosszúsága: 12, 48 méter, legnagyobb szélessége: 2, 98
méter, legnagyobb merülése 6 deciméter, tetıpont-magassága 1, 5
méter lehet (Saját felmérés, 2007). Még egy ilyen rendkívül
korlátozott

mérettartományban

közlekedni

képes

bárkák

hordképessége is 14 - 15 tonna bárkaként, ami 3 darab hagyományos
traktorral vontatható pótkocsi hordképességének felel meg. Egy
kisgéphajó 3 - 4 ilyen bárkát képes mozgatni egyszerre, amelyeket a
Zala-folyó zsilip-kamráiban természetesen csak szétcsatolva, különkülön lehet a zsilipen átkormányozni. Ez, ebben az esetben is 42 - 45
tonna (8 - 9 traktorral vontatható pótkocsira való) hordképességet
jelent! E rövid példa is bizonyítja, hogy még a nagyon korlátozott
mederméretek mellett is van és lehet jelentısége a közútkímélı és
energiatakarékos vízi szállításnak. Például, a holland mezıgazdaság
kihasználja a lehetıségeket, a magyar nem. Amikor a magyar
vízrendszerbıl azt a részt vizsgáljuk, amely a forrástól a torkolatig
hazánk területén helyezkedik el, látható, hogy ebben a csak 1 % arányt
jelentı részben is komoly gazdasági lehetıségek rejlenek egyfelıl a
vízi szállítás, másfelıl a szakszerő vízhasznosítás, az egyéb
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tevékenységek: az energiatermelés, a vízi sportok, valamint a
rekreáció vonatkozásában (saját kutatás, 2007).
Az Alföldön szintén két folyó, a Zagyva és a Hortobágy forrásvidéke
áll a magyar vízügyi igazgatás felügyelete alatt. A Zagyván a kishajók
közlekedése Zagyvarékasig biztosított, amennyiben a tiszai vízállás
Szolnoknál a legnagyobb hajózási vízszint közelében van. A
Hortobágy-Berettyó csatorna Mezıtúrtól fölfelé 7 folyamkilométeren
át az Európai Gazdasági Bizottság (EGB) által II. kategóriába sorolt
hajóút, amely lehetıvé teszi a 400 - 500 tonna hordképességő
gabonaszállító teherhajók közlekedését a Hármas-Körösön és a Tiszán
át a tengeri kikötık felé (Goda – Köteles, 1984). Az eddig ismertetett
folyókat magában foglaló vízrendszerek a hazai eredető vízrendszerek. Ezek függetlenek az országhatárokon kívülrıl érkezı
víztömegektıl és a hazánkat körülölelı magas hegyvidékekben lezajló
hidro-meteorológiai folyamatoktól, továbbá az ottani lefolyási
viszonyoktól. A felsorolt 4 vízfolyásra, tehát csak korlátozottan
igaz a medence-fenéki hidrológiai viselkedés, míg a másik
tizennyolc, Magyarországot átszelı folyó teljes hazai szakaszát ez
jellemzi.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar vízrendszer egy része
független a környezı országok gyakorlatától, a hasznosítás kérdése
pedig belügy. 1920. június 4-e után a Magyar Királyság
közigazgatása az ország 2/3-ad részén megszőnt. Az idegen
közigazgatás felügyelete alá került területek nagy része erdıség volt,
és a Kárpátok lejtıire esett (Keresztesi, 1968).
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A Kárpátok lejtıin, a gyors gazdasági haszon reményében
megkezdıdtek az intenzív fakitermelések. Az erdık költséges
újratelepítése azonban elmaradt, a lejtık elégtelen növényborítottsága
miatt fokozatosan lepusztult a talaj (Nagy, 1971; Sági, 1974; Salamin
- Gál – Káldi, 1977). A lecsupaszított lejtıkrıl lezúduló és a hirtelen
hóolvadásokból származó víz tavasszal a megmaradt ország síkvidéki
területein gyakran árvizeket okozott, majd súlyos nyári aszályok
következtek. A kedvezıtlen folyamat ma is tart, amit hően tükröznek
az Alföld gyakori árvizei, és az ezeket követı rendkívül száraz
idıszakok (Horthy, 1952; Antal, 1992).
Az elmúlt 89 évben sokat változtak Magyarország külpolitikai és
gazdasági lehetıségei, az inter-regionális együttmőködés, továbbá a
SAPARD és az AVOP pályázatok lehetıségei. (Lengyel, 2005, 2006).
Az Európai Unió 60/2000. számú vízkeret irányelve lehetıvé
teszi, hogy a Kárpát-medence egésze, mint nagy régió, a mainál
kedvezıbb vízgazdálkodási helyzetbe kerüljön.
A

Véleményem:

felismernék,

hogy

Elırelépés
a

lenne,

Kárpátok

ha

a

döntéshozók

hegyvonulatával

körülölelt

gazdasági térség egyben természetföldrajzi egység is, ami akkor
mőködik

hatékonyan,

ha

a

gazdaság

jól

illeszkedik

a

természetföldrajzi adottságokhoz. Ennek az oktalan feldarabolása
gazdasági

hátrányokhoz

vezet.

Ezek

a

gazdasági

hátrányok

fokozódnak a XXI. századi kiélezıdött világgazdasági versenyben. Az
Európai Unió keretei között, a Kárpát-medencén belüli gazdasági
együttmőködés lehetıségei adottak. Kérdés, az érintett tagállamok
mennyire képesek a kínálkozó lehetıségekkel élni?
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3. 3. A magyarországi vízügyek fellendülése

A vízügyekben átütı erejő, nagy dolgok születtek a XVIII.
század második felében Magyarországon. 1774. április 25-én kiadásra
kerül az elsı hajózási törvény, 1782-ben létrejött az Institutum
Geometricum, 1785-ben a Hajózási Igazgatóság (Horváth, 1999) és
1788-ban az Építési Igazgatóság. Mária Terézia, késıbb II. József
császár rendeletei alapján elkészült a tudományosan megalapozott
térképészeti felmérés, a „Josephinische Landesaufnahme” (Paál,
2007).
Az I. katonai felmérés 1763-1787 között történt. A felmérı munka
különbözı

fázisai

II.

József

uralkodása

alatt

készültek

el.

Magyarország és az Osztrák Császárság mintegy 5 400 szelvénybıl
álló, 1: 28 800 méretarányú térképe a korszak legnagyobb topográfiai
alkotása volt. A Magyar Királyságot 965-, Erdélyt 280-, a Temesi
Bánságot 208 szelvény ábrázolta. Az I. katonai felmérés viszonylag
rövid idı alatt készült el, de a pontossága a XIX. század elején már
nem felelt meg az egyre igényesebb mőszaki elvárásoknak. Nem volt
egységes felmérés, az országok és tartományok részletfelméréseinek
sorozata-, szilárd geodéziai alap-, felsırendő mérések és vetületi alap
nélkül.

I. Ferenc császár 1806. április 2-án kabinetparancsban

rendelte el a "Zweite oder Franziszeische Landesaufnahme"-t, a
második, ill. Ferenc-féle ország-felmérést, amit ma II. katonai
felmérésnek hívunk. 1910 körül került sor az Osztrák–Magyar
Monarchia utolsó nagy térképészeti vállalkozására, a Monarchia III.
katonai-térképészeti felmérésére 1: 200 000 méretarányban.
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A 267 elérhetı térképszelvény az Osztrák-Magyar Monarchia
közvetlen környékét, így a korabeli Európa nagy részét is ábrázolja,
Berlintıl Csernobilig, Nizzától Isztambulig (Forrás: Hadtörténeti
Múzeum adatai alapján, Budapest, 2007).
A katonai felmérések fontos információkat adnak Magyarország
egykori vízzel borított területeirıl, a lehetıségekrıl, az esetleges
veszélyekrıl.
A XIX. században, a dunai gızhajózás megindulását követıen a Duna
fokozatosan nemzetközi szállítási útvonallá vált. Az elsı dunai
gızhajót 1817-ben a Baranya megyei Sellye falu határában
bocsátották a Dráva víztükrére. Ezt a hajót Bernhard Antal, pécsi
órásmester építette. Bernhard a korát messze megelızve lett a
korszerő magyar folyami hajózás úttörıje (Tóth, 1963). A hajóját egy
24 lóerıs, 17, 65 KW teljesítményő gızgép hajtotta. Ez a teljesítmény
a maga korában igen jelentıs volt. A korabeli leírások szerint a
hajónak nagyon jó hajózási tulajdonságai voltak, és ezt mind a
szakértık, mind a Pesti Helytartótanács elismerte. Elsı útján, Pesten
egy 300 mázsa (30 tonna) búzával megrakott uszályt vett
vontatókötélre, és 71 óra múlva megérkezett Komáromba (Dezsényi –
Hernádi, 1967).
A krími háború után, 1856-ban megalakult az Európai Dunabizottság. A háborút lezáró béke kimondta a dunai hajózás
szabadságát. Ez a Bizottság a magyar mezıgazdasági export
szempontjából is nagyon fontos hajózási érdekek egyeztetését látta el.
A nemzetközi együttmőködés a Vaskapu-szakasz szabályozása után
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kibıvült. A Magyar Királyság állami képviselete ugyanakkor ebben a
Bizottságban nem kapott helyet!
Az Európai Duna-bizottság 1918-ban befejezte a mőködését, helyette
létrejött a Commission Internationale du Danube, azaz a CID, a
Nemzetközi Duna-bizottság, melynek székhelye ma Budapesten van.
Ennek az utóbbi szervezetnek a mőködése már kiterjedt a Duna
magyarországi szakaszán túlmenıen a Tiszának a Szamos torkolata
alatti szakaszára, a Dráva Barcs alatti szakaszára és a Marosra. A CID
1921-ben a vízmércéken mért adatok alapján egységesítette a hajózási
vízszinteket (Dóka, 2001).
A másik fontos nemzetközi szervezet a Commission Permanente
Technique du Régime des Eaux du Danubie, a CRED, magyarul az
Állandó Vízügyi Mőszaki Bizottság, amelyben vétójogunk keletkezett
a Szent Korona többi utódállamával szemben. Ezt a vétójogot Viczián
Edének, a Földmővelésügyi Minisztérium vízrajzi osztályvezetıjének
az elıterjesztése alapján az 1921. évi XXIII. törvényben kihirdetett,
294. szakasz emelte be a Magyarországra erıltetett békediktátumba
(Dóka, 2001).
(In accordance with clauses, 294 of the law XXIII. in 1921, in
accordance with regulations concerning the Permanent Committee on
Water Management Technology in the former States of the Holy
Crown! - Az 1921. évi XXIII. törvény 294. szakasza teljes
egyetértésben az Állandó Vízügyi Mőszaki Bizottsággal és az egykori
Szent Korona utódállamaival!)
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Teleki Pál gróf, kiváló földrajztudósunk - a késıbbi miniszterelnök - a
berlini egyetemen tartott elıadásában így jellemezte a középsı Dunamedencét: „Igazi földrajzi egység, mert határai túlnyomó részében,
középpontjában pedig teljes mértékben élesen kifejezésre jut egysége,
és mert határain belül az egyes országrészek gazdasági tekintetben
harmonikusan kiegészítik egymást.”
Hazánk, 1944-ben fogságba hurcolt egykori államfıje, Horthy Miklós,
1952-ben így írt errıl a portugáliai emigrációjában: „Senki sem
gondolt arra, milyen alkati elváltozások állnak elı szükségképp az
ország mezıgazdasága területén. Magyarország erdıállományának
88 %-át, ezen belül a fenyveseinek több mint 97 %-át veszítette el.
Erdıségeink

nemcsak

épületfa

és

tüzelıanyag-szükségletünket

elégítették ki, hanem döntı jelentıségő hatással voltak a magyar
Alföld vízgazdaságára is, s ezért üzemgazdaságuk szabályszerő
kezelésére a magyar állami szakfelügyelet rendkívüli gondot fordított.
Az utódállamok – a békeszerzıdés idevonatkozó rendelkezését is
figyelmen kívül hagyva – a birtokukba vett erdıségekben
rablógazdálkodást folytattak, s ennek nálunk, a megmaradt
területeinken tavasszal gyakori árvízkár, nyáron pedig szárazság lett
a következménye.” (Horthy – Antal, 1952 – 1992)
A folyamat ma sem szakadt meg. A szocializmust követı kapitalizmus
csak felerısítette e káros tendenciát. Az EU érintett tagállamainak
nagyobb felelısséggel kellene kezelni a Duna vízgyőjtı-rendszerét, és
ezt írja elı a 60/2000/EK számú Víz-keretirányelv.
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3. 4. A modern magyar vízügyi igazgatás alapjainak megszületése

A Vízrajzi Intézet 1938-ban korszerő módszerekkel rekonstruálta a
hajdani vízborításokat. Az intézet számításai szerint a Kárpátmedencében az év nagy részében vízzel borított terület 2 millió 294
ezer 764 hektár volt, az idınként elöntött terület pedig 1 millió 547
ezer 974 hektár. E két adat összesen 3 millió 869 ezer 736 hektár, azaz
38 694 km2 a síkvidéki vízborítás. Ehhez lehet még hozzáadni a
tengerszinthez viszonyított 200 méternél magasabban fekvı területek
1 millió 22 ezer 612 hektár, dombvidéki vízborítását. E felmérés
szerint együtt az ország idıszakosan vízzel borított területe
mindösszesen 48 758 km2 volt (Dóka, 2001).
1890 után a vízügyi állami feladatok zöme a Földmővelésügyi
Minisztérium V. fıosztályához tartozott. 1899-ben a Földmővelésügyi
Minisztérium önálló hivatalaként létrejött az Országos Vízépítési
Igazgatóság.

1906-ban

a

Földmővelésügyi

Minisztérium

IX.

fıosztályához került a halászati igazgatás és 1912-tıl a Halélettani
Kísérleti Állomás (Dóka, 2001).
1879 és 1885 között Kvassay Jenı kiváló szakmai elıkészítı munkája
alapján megszületett az 1885. évi XXIII. törvény a vízjogról. Kvassay
Jenı felismerte, hogy az állami, továbbá társulati keretben végzett
árvízvédelem

és

folyószabályozás

mellett

szükség

van

a

mezıgazdaság érdekében végzett kisebb vízrendezésekre is, így a
talajcsövezésre,
patakszabályozásokra,

a

szikjavításra,
lecsapolásokra

és

vízmosáskötésekre,
az

öntözés

mőszaki
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feltételeinek a megteremtésére. E feladatok ellátására létrejöttek a
kultúrmérnöki hivatalok. Egy-egy kultúrmérnöki hivatal mőködése
három megye területére terjedt ki. Az egykori területi beosztásnak
megfelelıen, változatlan területi beosztással ma is mőködik a KözépDunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. A többi hivatal
mőködési területe a XX. században történt országhatár-változások
következtében módosult, vagy megszőnt. Ezek a hivatalok készítették
a nagyobb léptékő mőszaki terveket, és irányították a nagyobb léptékő
mőszaki kivitelezési munkákat. A vízjogi törvény értelmében, a
vízrendezési

munkák

kivitelezéséhez

a

területileg

illetékes

törvényhatóságtól kellett vízjogi engedélyt kérni. Az engedélyekhez a
kultúrmérnöki hivatalok, mőszaki szempontok alapján ellenırizték a
magántervezık által készített vízrendezési terveket, és adtak mőszaki
véleményt.
1918-ban megkezdte a mőködését a Kassai Vízmester Iskola, ahol
középfokú szakemberek képzését tervezték.
1871-tıl mőködtek folyammérnöki hivatalok is. A folyammérnöki
hivatalok és a kultúrmérnöki hivatalok összevonásával születtek meg a
mai értelemben vett vízügyi- és környezetvédelmi felügyelıségek
elıdjét képezı hivatali szervezetek. A folyammérnöki hivatalok az
állami beruházásként megvalósuló kiemelt vízrendezési feladatok
irányítására építésvezetıségeket hoztak létre. Ilyen építésvezetıség
volt a Soroksári-Duna Rendezési Munkálatok Kirendeltsége, a Sajó
Csatornázási Kirendeltség, a Béga Hajózási Kirendeltség és a Balatoni
Kikötık Felügyelısége. Ez utóbbit 1948-ban szüntették meg, és
helyette létrehozták a Közép-Dunántúli Vízügyi és Környezetvédelmi
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Felügyelıség Balatoni Kirendeltségét (Kertai, 1974). Tették ezt úgy,
hogy a balatoni kikötık ügyeit a hatáskörébıl kivonták, és így ezek
bizonyos szempontból ma is rendezetlenek. A XX. század elején a
mérnökök még úgy gondolták, hogy az exportra szánt magyar gabona
legfontosabb dél-alföldi berakodó kikötıje Temesváron lesz. Ennek
mőszaki feltételeit lett volna hivatott megvalósítani a Béga Hajózási
Kirendeltség. A XX. században történt sajnálatos változások miatt ezt
a lehetıséget az idıközben megépült Szeged – Algyıi berakodó
kikötı tudná pótolni. Sajnos ez a lehetıség is kihasználatlan
(Lászlóffy, 1982).
Fontos szerepet kaptak az érdekeltek szövetségei, a vízrendezı-,
vízhasznosító- és vízkárelhárító társulatok. Az 1885. évi XXIII.
törvény kibocsátása után a társulatok két nagy csoportját különböztette
meg a magyar állami vízügyi igazgatás. Az egyik csoportba sorolták a
vízhasznosító társulatokat, a másik csoportba pedig a vízszabályozó és
ármentesítı társulatokat.
A társulatoknak a legfontosabb feladata az volt, hogy az állami
beruházásként megépült folyamszabályozásokat követıen megépítsék
a töltéseket és gondoskodjanak a karbantartásukról. Késıbb a
társulatok az állami kezeléső vízfolyások körén kívül esı vízfolyások
mellett is hoztak létre árvízvédelmi mőveket. A XIX. század 80-as
éveiben elkezdıdött a belvízvédelmi rendszerek kiépítése is.
A vízügyi szabályozásban a XIX. század végére megjelent a ma
is aktuális kényszertársulás elve. Ez az elv azt jelenti, hogy az ártér
valamennyi birtokosának kötelezı volt belépni a társulásba. A
kényszertársulás ma is az alapvetı vízügyi jogelvek része.
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Mindenkinek terület-arányos hozzájárulást kell fizetni. A fizetés
elmulasztásakor, a területileg illetékes település jegyzıje azt elızetes
felszólítás után az adók módjára hajtja be. Ennek oka az, hogy az
ártérben minden fölbirtokosnak egyformán érdeke az árvizek és a
belvizek

elleni

védekezés,

a

társulatok

pedig

a

befizetett

hozzájárulásokból képesek megteremteni a védekezés mőszaki
feltételeit (Nochta – Kovács, 2004). A vízhasznosító társulatok a
természetes

vízfolyások

felsı

szakaszainak

rendezésével,

és

vízkészlet-hasznosítással foglalkoztak, amit kultúrmérnöki hivatalok
felügyeltek.
A

történeti

Magyarország

vízhasznosító-,

vízszabályzó-

és

ármentesítı társulatai 1880-tól 1916-ig.
1. táblázat:

Megnevezés

Év

A társulatok száma

Vízhasznosító
társulatok

1880

70

1895

94

1913

135

Társulatok a Duna
völgyében

1916

38

Társulatok a Tisza
völgyében

1916

40

Magyarországon

Forrás: Dóka, 2001
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A táblázat adatai szerint Magyarországon a vízgazdálkodást
befolyásoló, meghatározó szervezeteknek már a XIX – XX. század
fordulóján komoly szerepük volt. Mőködésük eredményességét
bizonyítja, hogy a vízhasznosító társulatok a XX. század második
évtizedéig félmillió hektár termıterületet szabadítottak fel az állandó,
illetve

idıszakos

mezıgazdasági

vízborítás

értelemben

fogságából,

mővelhetıvé.

és
A

így

tették

vízszabályozó

azt
és

ármentesítı társulatok a XX. század második évtizedéig 3 millió 828
ezer 894 hektár területre terjesztették ki a mőködésüket. Töltéseik
hossza 6 380 kilométer, a csatornáik hossza 12 905 kilométer volt
(Dóka, 2001).
A terjedelmi korlátok miatt csak vázlatosan ismertetett adatokból is
látható, hogy a magyar vízgazdálkodás a XX. század elsı felére
nemcsak Európa, de talán túlzás nélkül állítható, hogy a világ
élvonalába került.
Mindehhez társult a XIX. században a világon mindenütt elismert,
kiváló magyar vízügyi mérnöki kar tevékenysége. Elkészült az elsı
tudományosan megalapozott Duna – Tisza csatorna terv, kidolgozásra
kerültek a Kiskunság öntözésének alapelvei, megvalósult a Sár-víz és
a Tisza szabályozása, a Vaskapu feltérképezése és a szikláinak a
robbantása, amit Széchenyi István 1830-as útja elızött meg a
„Desdemóna” nevő hajóval. Ezek voltak a XIX. század elsı
évtizedeinek nagy vízmérnöki alkotásai (Markó, 2007).
A fentebb vázolt elızményeket koronázta meg a korszerő vízjogi
szabályozás és állami vízügyi igazgatás megteremtése. Azóta sajnos
sok idı telt el, sok korábbi eredmény megsemmisült, vagy idejétmúlt
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lett. A vízgazdálkodás rendbe tétele és jogi szabályozásának
korszerősítése ugyanakkor ma már elkerülhetetlen.

3. 5. A magyar vízgazdálkodás nagy elıdei

A vízügyi feladatok sikeres megoldása feltételezi annak
személyes hátterét is, vagyis a kiváló mérnökök, jogalkotók,
politikusok, gazdasági szakemberek együttes összehangolt munkáját.
Nem volt ez másként Magyarországon sem, közülük néhányan a
teljesség igénye nélkül a következık:
Tessedik Sámuel 1742. április 20-án a Pest megyei Albertiben
született. A német anyanyelvő, de szlovákul is tudó édesapja nyomán a
cseh és szlovák nyelveket is ismerte. Középiskoláit a pozsonyi
evangélikus gimnáziumban végezte, majd a gimnázium után a magyar
nyelv elsajátítása céljából a debreceni református kollégiumban tanult
tovább. Kétéves debreceni diákoskodás után, Németországban az
Erlangeni Evangélikus Egyetemre iratkozott be, ahol a teológia
mellett tovább bıvítette orvosi és természettudományos ismereteit. Az
egyetem elvégzése után útba ejtette az észak-német városokat. Jena és
Potsdam környékén a csatornarendszereket, a vízszabályozó gátakat,
az öntözési kísérleteket, a lecsapolási munkálatokat, homokra
telepített erdıs ligeteket, a homokmegkötést, a mezıgazdasági ipart, a
közoktatás fejlett intézményeit, és az oktatás tartalmi vonatkozásait
tanulmányozta.

Visszatérve

Magyarországra,

mindezeket

a
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gyakorlatban is megvalósította. Nevéhez köthetı az Alföld tudatos
fásításának megkezdése (Vincze, 1953).
Vedres

István

mérnök,

gazdasági-mőszaki

szakíró

1765-ben,

Szegeden született. Elıször bölcsészetet tanult Pesten, majd a Mérnöki
Intézetbe iratkozott be. Szeged fımérnökeként a legkülönbözıbb
közmunkák irányítását végezte. Tessedik mellett a futóhomok
megkötésének az úttörıje volt. 1805-ben, a Soroksár – Kecskemét –
Kiskunfélegyháza – Szeged vonalvezetéső Duna és Tisza közé tervezett
hajózható csatorna és a szegedi kereskedelmi kikötı, valamint
közraktár érdekében gazdasági és mőszaki röpiratot írt. 1808-ban
Szıreg és Gyála közelében árvíz elleni védekezéssel és vízrendezéssel
mintegy 2000 hektáron országos hírő mintagazdaságot teremtett.
1830-ban, nyomtatásban adta közre a tiszántúli belvizek szintjét
szabályozó

csatorna

tervét.

Víztárolók

létesítését,

öntözéses

gazdálkodást, a rizstermelés és a tógazdálkodás fejlesztését javasolta.
Közgazdasági

írásaiban

a

reformkor

gazdaságpolitikai

elképzeléseinek elıfutára. Vízgazdálkodási javaslatainak Széchenyire
gyakorolt hatása kimutatható. Munkásságából kiemelkedı, hogy a
vízgazdálkodást

szervesen

összekötötte

annak

közgazdasági

vonatkozásaival. Az írásaiban egységes rendszerben jelenik meg a
feldolgozóipar (gyapjú) fejlesztése, a folyami teherszállítás (fa, só,
gabona) elınyeinek kihasználása és a vízre alapozott gazdálkodás
korszerő

elterjesztése.

Munkásságában

külön

kiemelendı

a

vízgazdálkodás komplex megközelítése (ellenség, barát, éltetı elem és
szállítópálya), az elmélet és gyakorlat egysége (Markó, 2007).
Vásárhelyi Pál talán a legismertebb, szőkebb értelemben vett vízügyi
szakember hazánkban és nemzetközileg is. Szepesolasziban született
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1795-ben. Kezdetben mérnökgyakornok, majd a Pesti Egyetem
Mérnöki

Intézetének

munkatársa.

1817-ben

és

1818-ban

erdırendezési munkákat kapott, majd napidíjas mérnök lett a
Helytartótanács Hivatalában. 1829-ben a szaktudása és szorgalma
alapján megbízást kapott a dunai földmérések vezetésére, és ellátta az
al-dunai hajózás mőszaki teendıit. Kitőnı munkájával 1832-ben
magára vonta Széchenyi István figyelmét. Széchenyi megbízta az AlDunát a magyar Duna-szakasszal összekötı zuhatagi hajóvontató út
tervezésével. 1833-ban Széchenyivel Angliába utazott, ahol a víz alatti
sziklák robbantását és az út-, hídépítést tanulmányozta. Az Al-Duna
felıl hajózási lehetıséget nyújtó és Széchenyirıl elnevezett zuhatagi
hajóvontató út 1834 és 1837 között Vásárhelyi tervei alapján épült
meg. 1837-ben az Országos Építési Igazgatóság hajózási mérnöke lett.
Szakvéleményére mindenütt számítottak. 1838-ban több értekezése
jelent meg a „Pest-Buda” állóhíd tárgyában. 1845-tıl a Tiszaszabályozás tervein nagy odaadással dolgozott. Világosan látta, hogy
melyek a feltétlenül szükséges vízgazdálkodási feladatok. A
rosszindulatú, kicsinyes és korlátolt embereken, véleményeken
sajnos nem tudott túllépni, így 1846. április 18-án, a Tisza-völgyi
Társulat értekezletén hirtelen szívroham érte és meghalt. Szegeden
1905-ben szobrot emeltek a tiszteletére. Élete, munkássága ma is
példamutató és egyben figyelmeztetı is (Markó, 2007).

Beszédes József vízépítı mérnök Magyarkanizsán született 1787-ben.
Egerben és Pesten, a Mérnöki Intézetben tanult. Vízlépcsı- és
hajózsilip-sor

segítségével

megvalósítható

hajózható

csatornát

tervezett Kolozsvár és Graz közé (a Kis-Szamos – Tisza – Duna –
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Dráva - Mura útvonalon). Ezt a mőszaki kivitelezési tervét 1836-ban
terjesztette föl a Helytartótanács elé. A terv magában foglalta a
Sebes-Körös és a Berettyó mocsarainak kiszárítására vonatkozó
elképzeléseket is. 1827-1828-ban a Linz-Budweis között mőködı
vasút-társaság megbízása alapján vízrendezési munkálatokat végzett
Ausztriában. Széchenyi Istvánnal elhajózott a Dunán Galatzig, és
onnét Konstantinápolyba. Megszervezte a reformkor nagy vízügyi
átalakítási munkálatait. Széchenyi István elıterjesztése alapján az
Országgyőlés 1840-ben határozott a Beszédes által felvázolt DunaTisza csatorna építésérıl. A tervet ért támadások miatt a tıke
megvonta ettıl a beruházástól a támogatását, így a csatorna építése
lekerült a napirendrıl.

Beszédes József nevéhez kötıdik 1816 és 1825 között a Sárvíz, a
Kapos, a Sió és az ezekhez tartozó folyóvölgyek szabályozása, 1820 és
1825 között Báta és Baja közötti Duna-menti árvédelmi töltések
építése. Ennek a beruházásnak az eredményeként 69 020 hektár
védelme valósult meg, mely lehetıvé tette a sárközi kistérség
gazdasági felemelkedését.
Beszédes József halála után valósult meg az Al-Duna szabályozása, a
Balaton vízszintjének mérséklése a jelenlegi 110 centiméteres
legnagyobb üzemi vízszintre, a Fertı-Hanság vízrendszer rendezése, a
Felsı-Tisza völgyének áradások elleni védelmét szolgáló KerecsenKomorói átmetszés elkészítése.
Sajnos nem valósult meg a több gazdasági célt szolgáló, a Dunát a
Tiszával összekötı hajózóható csatorna kivitelezése (Markó, 2007).
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Utóbbi az öntözés szempontjából is hasznos lenne (A 6. számú
melléklet tartalmaz egy lehetséges mőszaki megoldást a 175. oldalon).
Türr István pályája elején katona volt, elsı sikereit az 1848-49-es
magyar szabadságharcban, majd Garibaldi seregében érte el.

Az

általános amnesztia után tért vissza Magyarországra. Az 1870. évi
XXXIV.

törvényen alapuló engedély felhatalmazásával vette át a

Ferenc-csatorna

üzemeltetését.

1881-ben

engedélyt

kapott

a

Korinthoszi-csatorna létesítésére. 1888-ban a Korinthoszi-csatorna
építését szervezı társaság csıdbe jutott, ebbıl a helyzetbıl
személyesen ı vezette ki a vállalkozást. 1899-ben a VII. Nemzetközi
Béke Kongresszus elnöke lett. Türr nevét napjainkban Pápán
középiskola, Palermóban NATO katonai bázis viseli (Markó, 2007).

Kvassay Jenı köznemesi családban született 1850-ben. A Pesti
Mőegyetemen

gépészmérnöki,

mezıgazdasági

és

vízépítési

tanulmányokat folytatott. A Magyaróvári Gazdasági Akadémián,
késıbb a párizsi École des Ponts et Chaussées intézetben
tanulmányozta a francia és a német vízügyi szolgálat mőködését.
1878-tól kinevezett kultúrmérnök lett és megbízást kapott a
földmővelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezıgazdasági–
vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére.
Ennek az intézménynek a vezetıjévé 1880-ban nevezték ki. 1891-ben a
vízügyi igazgatás egységes irányító szerveként létrehozott Országos
Vízépítési és Talajjavítási Hivatal vezetıje lett. Ezt a hivatalt késıbb
átszervezte, ami 1899-tıl Országos Vízépítési Igazgatóság néven
mőködött tovább. A kultúrmérnökség mőködési köre kiterjedt a
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belvízrendezésre és a lecsapolásra, a talajcsıvezetésre és az
öntözésre, a mederrendezésre és a vízmosás-megkötésre, a halászati
ügyek felügyeletére. Kvassay nevéhez főzıdik az 1885. évi XXIII.
törvény, a vízjogi törvény megalkotása, valamint az Országos
Halászati Felügyelıség és a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat
megszervezése. Kvassay négy évtizeden át a magyar vízügy legfıbb
irányítójaként mőködve új korszakot hozott a magyar vízépítés és
vízgazdálkodás történetében. Munkássága egyértelmően bizonyítja,
hogy a szakszerő vízgazdálkodás meghatározó szerepet tölt be a
mezıgazdaság eredményességében (Markó, 2007).

Kaán Károly 1867-ben, polgári családban született. İ a korszerő
természetvédelem és erdıgazdálkodás egyik megteremtıje. 1938
decemberében az Országos Természetvédelmi Tanács elnöke lett.
Vezetésével kezdıdött el a törvényes természetvédelem hazánkban.
1939-ben jelentette meg legátfogóbb mővét: „Alföldi kérdések: Erdık
és vizek az Alföldön”. Ebben az összefoglaló mővében Széchenyi
István elvei szerint dolgozza fel a vízrendezés és az erdıtelepítés
alapvetı összefüggéseit, továbbá a felmerült kérdések megoldásához
szükséges hitel- és adópolitikai, valamint egyéb összefüggéseket
(Markó, 2007).
A magyar vízgazdálkodás néhány nagy elıdjének (Tessedik
Sámuel, Vedres István, Beszédes József, Vásárhelyi Pál, Türr István,
Kvassay Jenı, Kaán Károly) szellemi hagyatéka, munkássága
rendkívül gazdag forrást kínál az ezzel élni kívánó utókor
számára, különösen akkor, amikor az általános idıjárás-változás,
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a növekvı élelmezési gondok mind sürgetıbben vetik fel a vízzel
történı célszerő gazdálkodást.

3. 6. A társadalom igénye a többcélú vízhasználat

A lakosság-, a mezıgazdaság-, a közlekedés-, az ipar-, a
rekreáció- és a sport vízigénye egyaránt jelen van a gazdaságban. A
fenti felsorolás fontossági sorrend alapján történt (Nagy, 1971). A
lakosság lélekszáma 1920 és 2008 között a mai közigazgatási
határainkon belül több mint 40 %-kal, mintegy 7 millió fırıl 10 millió
fıre növekedett. A növekvı ivó- és használati vízigények mellett több
élelmiszerre van szükség. Az állati eredető élelmiszer elıállítása
négyszer annyi vizet igényel, mint a növényi eredető élelmiszer, de a
korszerő állatfajták vízigénye mérsékeltebb. A mezıgazdaság
vízfogyasztása jelentıs mértékben nıtt, de nem az öntözés terjedése
miatt, hanem a talajmővelés fejlıdése következtében, ami kedvezıbbé
tette a talajok vízgazdálkodását, ami nagyobb vízfelhasználást és a
terméshozamok növekedését eredményezte (Kovács, 1978).
A modern ipar is egyre több vizet igényel, de veszélyes a
környezetre,

mert

igyekszik

spórolni

a

vízminıség-védelmi

költségekkel.
Már az Árpád- korban fontos energiaforrás volt a víz. Számos
aprító- és főrészüzem, valamint malom használta a víz energiáját a
gépek hajtására. Az Ikervári Batthyány birtokon, 1896-ban kezdıdött
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meg a vízi energia villamos ipari hasznosítása (Viczián, 1905). 113
éve termel elektromos energiát ez az erımő, továbbá Budapesten a
Kvassay-, a Hernádon a Gibárti-, a Tiszán a Tiszalöki és a Kiskörei
erımő is.
Családi házak, házi kertek, majorok vízellátása ásott és fúrt
kutakból megoldható (Oláh, 1964). A felszín alatti vízkészletek
különbözı mélységő vízadó rétegekben találhatók. A kút típusát a
vízadó réteg mélysége, minısége és az igényelt vízmennyiség
határozza meg (Gerencsér, 1986). A vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény alapján a felszín alatti vízkincs állami tulajdon. Kút
létesítéséhez hatósági engedély kell. Az ingatlan határain belül a
természetes vizek, és a csapadék az ingatlan tulajdonosát illeti.
Csapadékból gyakran hiány mutatkozik, ezért azt győjteni, tárolni
célszerő. A házi kertek öntözéséhez érdemes zárt győjtıket
(ciszternákat) használni. A kiskertek igényeit kielégítheti a talajvízbıl
kiemelhetı vízkészlet is (Gerencsér, 1986). A talajvíz nagyüzemi
öntözésre nem használható, mert nagymértékben lesüllyed a
talajvízszint (Gruber – Szalóki; 1963, Szinnay, 2007). A túlzott
talajvíz-használat Kínában, a Pekingi-síkság talajvízszintjét 50
méter mélyre süllyesztette és a talajok végzetesen kiszáradtak.
A gazdasági földrajz angol irodalma a hazánkhoz hasonló
helyzető országokat a „landlocked” (szárazfölddel körbezárt) jelzıvel
illeti.
Ez azt jelenti, hogy a kontinens belsejébe „bezárt” országnak nincs
tengeri kikötıje, termékeit csak költségesebb szárazföldi szállítással
tudja piacra juttatni (Szilvássy, 2007). A XXI. században, gondos
vízgazdálkodás mellett Magyarország négy és fél millió hektár
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szántóföld-vagyona

járadék-jellegő

többletjövedelmet

képes

biztosítani. De! Javítani kell a piacra-jutás feltételeit (Paál, 1999;
2000). 1992-ben elkészült a Dunát a Rajnával összekötı Európacsatorna. A Duna-delta kikötıiben a logisztikai háttér lényegesen
rosszabb, mint a Rotterdami-körzetben. Ezért a gabona-export
elsısorban Rotterdam irányába áramlik. (MAHART – FB, saját
szakmai tapasztalat, 1998-2002).

4. ábra: Tengeri hajó Szegeden
Forrás: „T-Mobile, találkozások”, XI. évfolyam, 2007. március
Az ábrán a „Hazám” nevő tengeri hajó látható az 1960-as években a
Tisza szegedi belvárosi szakaszán, háttérben az Újszegedre vezetı
híddal.
Az agrár-külkereskedelem fontos szempontja lehetne az, hogy az
Égei- és a Földközi-tenger európai partjain, az Európai Unió
legnagyobb

idegenforgalmi

központjai

találhatók,

és

ezek

a
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nyaralóhelyek áprilistól októberig nagy mennyiségő, jó minıségő
élelmiszeripari terméket igényelnek (Bornemissza – Bartos, 1942).
Szeged ma is nagyon fontos téliszalámi-, egyéb füstöltárú-,
paprikaırlemény, valamint

palackozott bor-berakóhely lehetne,

például az Európában egyedülálló minıséget jelentı tokaji borok
vonatkozásában, de a magyar méz és a csak magyar gyümölcsbıl
elıállítható pálinka is biztos piacra találna.
A 4. ábrán látható hajó egy magyar típus-sorozat tagja. 81, 5 méter
hosszú, 10, 6 méter széles, a magas tengeri hullámok miatt az
oldalmagassága 4, 7 méter és a legnagyobb merülése, ami a folyami
hajózásra is alkalmassá teszi, 3, 1 méter. A hajón, a folyami hidak
alatt történı eredményes áthajózás érdekében a legnagyobb merülés
síkja fölött, a 6, 5 méternél magasabb felépítmények kézi
szerszámokkal
visszaszerelhetık.

könnyen
A

elbonthatók,

darutornyok

majd

hidraulikusan

a

helyükre
dönthetık,

visszaállíthatók. Ennek a hajótípusnak a hasznos teherbíró-képessége
700 tonna, raktár térfogata 2 087 köbméter. Az átlagos haladási
sebesség folyón - a szők hajóúton történı manıverezési nehézségek
miatt - 10 kilométer / óra, tengeren 12 kilométer / óra (Csák – Bárd,
1969).
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4. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŐZÉSEI

A Magyar Királyság az ókori Római Birodalomtól fejlett
vízgazdálkodást örökölt. Az Árpád-korban az áramló víz ereje eleinte
alulcsapott, késıbb felülcsapott vízikerekek segítségével biztosította a
malom- és a fafeldolgozó ipar, valamint a kıtörık energiaigényét
(Palotás, 1985). A magyar várépítés számos helyen alkalmazta a
vízzel telt árkok védelmi rendszerét (Szalai, 1987). 1817-ben a
Baranya megyei Sellye községbıl a Dráván elindult az elsı magyar
gızhajó, és a hajózás, amely az 1970 - 1980-as évekig kitőnıen
segítette a mezıgazdasági tömegáruk kereskedelmét (Dezsényi –
Hernády, 1967). 1896-ban az egykori Batthyány-birtokon üzembe
helyezték az Ikervári Vízierımővet (Viczián, 1905). A nagyszerően
megalkotott gépek ma is elektromos áramot termelnek. A Hanság
lecsapolása, a Tiszalöki- és a Kiskörei-öntözırendszer kiépítése és
mőködése jól példázza a célszerő vízgazdálkodás mezıgazdaságra és
nemzetgazdaságra gyakorolt kedvezı hatását (Lengyel, 2008).
Magyarországon a XX. század elejétıl egészen az 1970-es évek
közepéig példamutatóan fejlıdött az öntözés és a belvizek elleni
védekezés (Nagy, 1971). A magyar vízgazdálkodás nagyszerő
történeti alapokon nyugszik. Mégis az utóbbi években évrıl- évre
árvizek, belvizek és aszálykárok sújtanak. A választ arra keresem,
hogy miért van ez így, és mindez mekkora kárt jelent az egyén és a
társadalom szintjén?
A dolgozat célja a jog – vízgazdálkodás – mezıgazdaság
összefüggés-rendszerének elemzése. Az elemzés a három tényezı
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analízisét, majd együttes hatásuk bemutatását szolgáló szintézisét
követeli meg.
A cél eléréséhez a következı feladatokat kell megoldani:
- A vízgazdálkodás jelentıségének tisztázása.
- A magyar vízügyi igazgatás és vízgazdálkodás történeti áttekintése.
- A kiemelkedı hazai szakemberek munkásságának ismertetése.
- A magyar és európai vízügyi igazgatás jogrendszerének felvázolása.
- A lehullott csapadék gazdasági hatásait vizsgáló, szántóföldön
végzett konkrét üzemgazdasági kísérlet- és elemzés megvalósítása a
költségek-, a hozamok-, a hatékonyság-, az árbevétel és a jövedelemszámításokhoz.
- A természetes csapadék országos termésátlagokra gyakorolt
hatásainak az elemzése.
- A vízjogi szabályozás közvetlen és közvetett hatásainak
értékelése az élet különbözı szintjein, azaz a növény-, az állat-, az
ember- és a társadalom szintjén.
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5. ANYAG ÉS MÓDSZER
A kidolgozásra került téma, a víz – jog – mezıgazdaság
összetettsége elırevetíti, hogy a szokásos anyagok, módszerek
alkalmazása

nem

vezet

eredményre.

Mindhárom

tudományág

(vízgazdálkodás, jog, mezıgazdaság) elismert vizsgálati módszereit
kellett alkalmazni, de csak részben és a téma által megkívánt
mértékben.

Az

egyes

eredményeket

kölcsönhatásukban

kell

vizsgálni, mert a gyakorlatban is azok együttes hatása érvényesül.
Külön-külön lehet eredményeket felmutatni, de az igazán hasznos az
alkotó elemek közötti összefüggéseknek és kölcsönhatásoknak a
vizsgálata.
A felhasznált adatok egyaránt származnak elsıdleges és
másodlagos forrásokból, mindig a vizsgált terület döntötte el azok
célszerőségét.
A vízgazdálkodás elméleti jelentıségéhez természetesen az
irodalomban fellelhetı (hazai és külföldi) források szolgáltak alapul.
Bemutatásra került az elvégzett munka fogalomköre: a vízjog, a
melioráció, az öntözés, a talajjavítás, a talajvíz, a fizikai blokk, a
helyes mezıgazdasági és környezeti állapot, az intercepció, a
talajvédelmi terv, a mezıgazdasági parcella, a közösségi beruházások
és létesítmények, a vízgazdálkodási társulatok, vízügyi koncesszió- és
szolgalom, a Hottelling-szabály, valamint a „közlegelık tragédiája”.
A fogalomkör bemutatásakor az egyes fogalmak definícióit vastagon
kiemelt betőkkel szerkesztett szövegrészek jelölik meg.
Az elemzés kiterjedt ezek aktualitásaira, hazai vonatkozásaira és
nemzetközi vonatkozású összetevıire.
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A magyar vízügyi igazgatás és vízgazdálkodás elemzése
másodlagos forrásokon nyugszik, mely rávilágít a történeti fejlıdés
kezdetére, lépcsıfokaira, intézményrendszerére, nemzetközileg is
elismert eredményeire és kiváló magyar szaktekintélyeire.
A jogrendszer alapjai szintén másodlagos források (hazai, külföldi
és EU), melyek elemzése azok idıszerőségére, tartalmára, hatályára és
módosításaira világítanak rá. A hazai és uniós jogszabályok
összehasonlító elemzése rámutat a napjaink vízgazdálkodásának
jogharmonizációjára. Mindez, hogy felel meg az életviszonyoknak?
Melyek a rosszul szabályozott területek, és milyen a gazdasági
hatásokkal lehet és kell számolni? Ezt követi a jogi szabályozás
mezıgazdasági

vízgazdálkodásra

gyakorolt

hatásainak

az

elemzése. A pozitív, vagy negatív (ösztönzı, támogató, tiltó, gátló)
hatások milyen konkrét, számszerősíthetı eredményeket, vagy
fiaskókat eredményeznek, (utóbbiakat az aszályról és belvízrıl szóló
6. 7. 2. pontban külön is említem a 108. oldalon).
Konkrét üzemi kísérletek alapján sikerült megállapítani a víz (a
lehullott és hasznossá váló csapadék) mennyiségét (milliméter), és a
hozamokat (tonna, illetve kg/ha) a kisújszállási 0400/4 helyrajzi
számmal jelzett 42, 6 hektár területő szántóföldön a 2003 – 2004 –
2005-ös években. Mindkét módszer részletes leírása az 1. számú
mellékletben (a 148. oldalon) található. A tényadatok elemzése
kiterjedt a technikai adatokra (kg/mm/ha), a növénytermesztés
felhasznált víz mennyiségeire (liter/kg) és a gazdasági hatékonyságra.
A

gazdasági

hatékonyság számításánál

a

tényadatok

mellett

modellszámokkal is számoltam (Balogh, 1978). Az elemzés kiterjedt
mind a hiányzó, mind a felesleges víz hatásainak a bemutatására is.
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A

csapadék-hiány

miatti

mesterséges

vízpótlás

(öntözés)

költségeit egy konkrét öntözıgép forgalmazó cégnél vizsgáltam. Ezt a
vizsgálatot részletesen a 2. számú mellékletben, (a 161. oldalon),
összefoglalóan pedig a 6. 6. alfejezet 6. 6. 3. pontjában, (a 102.
oldalon) mutatom be. Az elemzés kiterjedt néhány, a közepes mérető
gazdaságok gyakorlatában praktikusan használható géptípussal történı
öntözés költségeire.
A lehullott csapadék és növénytermesztés hozamai közötti
összefüggésre Magyarország tízéves (1996 – 2006) országos átlagként
a hivatalos statisztikában megjelent tényadatokból következtettem. Az
elemzés kiterjedt a fontosabb szántóföldi növényekre (cukorrépa,
burgonya, búza, kukorica) érintve és éves bontásban elemezve az
összes csapadék (mm/év) és az átlagtermés (tonna/hektár) alakulását,
azok minimum és maximum értékeit, továbbá ezek összefüggéseit.
A vízgazdálkodás közvetett hatásaiban egyaránt megjelennek
elsıdleges (vízügyi szakértıi, hajóvezetıi és gazdálkodói gyakorlat) és
másodlagos (vízi erımővek, hajózási lehetıségek, társadalmi elınyök
és hátrányok) tapasztalati elemei.
A vízjog hatásmechanizmusát modellen keresztül mutatom be (5.
ábra, a 82. oldalon). Ebben természettudományi (földrajzi, növény- és
állatélettani) ismeretek szolgálnak alapul, majd ezt követi a
kapcsolatrendszer irányának, nagyságának, területeinek elemzése
mikro- és makrogazdasági, végsı soron társadalmi összefüggések
alapján. A helytelen vízgazdálkodás következményeit történelmi
események bizonyítják (az ókori társadalmak tündöklése és bukása, a
dúsabb füvet termı legelık felé történı, II. és X. század közötti
népvándorlás kiváltó okai, pusztító árvizek, egyéb okok).
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6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

6. 1. A vízgazdálkodás tartalma, fogalom meghatározások

A „vízgazdálkodás” tartalma az idık során változott és
napjainkban is állandóan módosul. Az emberiség, a különféle
társadalmak

igényeinek

növekedésével

újabb

és

újabb

mezıgazdaságilag mővelhetı területek termelésbe vonására volt
kényszerítve.

Az

újabb

termıterületek

egy

részét

(például

Hollandiában) a víztıl kellett elhódítani, majd megvédeni, sıt
termıképességét fokozni. Mindezt az új és újabb igényeknek való
megfelelés motiválta. Az idık során e hármas tevékenység egységes
rendszerbe szervezıdött, amit ma a szakemberek mezıgazdasági
vízgazdálkodásnak neveznek (Szalai, 1987).
Maga a vízgazdálkodás ennél bıvebb tevékenységet jelent, hisz
magába foglalja az összes vízzel kapcsolatos tevékenységet.
A vizekkel kapcsolatban végzett emberi tevékenységek
társadalmi normarendszerét a vízjog szabályozza és foglalja
egységes keretbe.

Vízjog

A klasszikus vízjog fogalma magában foglalja a vízügyi jogalkotásra,
a vízhasználatokra, a vízi munkálatokra és szolgalmakra, a
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víztársulatokra, a vízrendészetre, valamint a vízügyi hatóságokra
vonatkozó szabályrendszereket.

A XII. század elején Könyves Kálmán még csak a halászó vizek
használatát szabályozta. Werbıczy Hármas-könyvében (Tripartitum)
már meg lehet találni a vizek, a folyók, a halászat, a halastavak, a
vízfolyások, a malmok és ezek helyeirıl szóló felsorolást, amelyek,
mint a nemesi birtok tartozékai kerültek megjelölésre (Saját levéltári
kutatás).
Az 1807. évi XVII. törvény már részletesen rendelkezett a vízi munkák
létesítésének szabályairól, késıbb ennek a korszerősítését tartalmazta
az 1836. évi XXXVI. törvény. Az 1840. évi X. törvény már a
vízfolyások kezelésérıl, karbantartásáról és a csatornák létesítésérıl
szólt.
A három közigazgatási központú (Bécs – Budapest – Zágráb)
államszervezet 1868-ban történt kialakítása után a vízügyek jogi
szabályozása felgyorsult, színvonalában pedig megközelítette a
mostani Unió, az Európai Unió normarendszerét (Saját levéltári
kutatás).
A Magyar Királyság közigazgatási határain belül, valamint a Corpus
Separatum területén az 1871. évi XXXIX. és az 1879. évi XXXIV.
törvény szabályozta a vízszabályozási társulatok létesítését és
mőködését. A gátrendırség tevékenységét az 1871. XLIX. cikkely,
továbbá a belvizekrıl az 1874. XI. valamint a Tiszának és
mellékfolyóinak rendezését az 1884. évi XIV. törvény szabályozta.
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1885-ben megtörtént a vízügy egységes szabályozása, az 1885.
évi XXIII. törvénybe foglalása. Az 1885. évi XXIII. törvény, a Tisza
és mellékfolyóinak rendezésérıl szóló 1884. évi XIV. törvény
kivételével, minden korábbi vízügyi jogszabályt hatályon kívül
helyezett.
Az 1885. évi XXIII. törvény több mint 100 évvel megelızte korát, és
ez a jogszabály ma is jól illeszkedik az Európai Unió jogrendszerébe.
Az 1885. évi XXIII. törvény a korszerő és általános magánjogi
elveket (Nochta, 2005) magában foglaló elemeken túlmenıen pontos
jogi szabályozást adott a szabad és a hatósági rendelkezés alatt álló
vizekrıl, a vízi munkálatok elvégzésének szabályairól, a vízi
szolgalmakról, a vízi társulatokról, a vízrendıri intézkedésekrıl, a
vízügyi hatóságokról, valamint az eljárásjogi részében a hatósági
eljárások rendjérıl. Végezetül - mivel a Pragmatica Sanctio is - az
1885. évi XXIII. törvény szabályozza a vízügyi jogszabályok
megsértésekor alkalmazható büntetı határozatok tartalmát és azok
végrehajtási rendjét (Corpus Iuris Hungarici).
Az 1885. évi XXIII. törvény nem szabályozta a tavi és a folyami
hajózást, a Corpus Separatum területére kiterjedı tengeri hajózást, a
tutajozást, a faúsztatást, a halászatot, a bányavizek használatát és a
révjogot. Ez utóbbiakról külön törvények, illetve miniszteri rendeletek
intézkedtek. Ugyanakkor e törvény, a rendelkezésre álló vízkészlet
közgazdasági jelentısége miatt már magán-, illetve köztulajdonban
álló

vizeket

különböztetett

meg.

Ebben

a

korban,

a

magántulajdonban álló vizeket szabad rendelkezés alatt álló
vizeknek nevezték. A szabad rendelkezés alatt álló vizek a forrásból,
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a talajból fakadó, vagy csapadékból származó vizek, amelyek
mindaddig szabadon használhatók fel, amíg a magánbirtok
határát át nem lépik. A birtok területén kívül esı és vízhasználati
jogot szerzett személyeket azonban nem károsíthatja meg a
magánbirtokon keletkezı vízkészlet szabad felhasználásának a joga.
A törvény szerint a magánbirtok határán átlépı vizek
közkinccsé és ez által köztulajdonná válnak. A köztulajdonná vált
vizek felhasználásához a vízügyi hatóság engedélye szükséges. A jogi
szabályozás 1885-ben kidolgozott alapelvei nem változtak, a mai
vízjogi rendszert keretbe foglaló, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény alapját is ezek az elvek képezik.
A körültekintı és kifinomult vízjogi szabályozás megteremtése az
egykori kiváló vízimérnök, Kvassay Jenı érdeme. Az 1885. évi és az
1995. évi jogi szabályozás hasonlósága és összhangja szerencsés és
szükségszerő, hisz a Kárpát-medence 124 évvel korábban is
ugyanaz a természetföldrajzi egység volt, mint napjainkban. Ebbıl
pedig az következik, hogy ennek a természetföldrajzi egységnek a
célszerő vízjogi keretei alapjaiban nem változtathatók meg. Ezt
tükrözi az is, hogy az Európai Unió 60/2000. számú vízkeretirányelvhez történı jogharmonizáció nem igényelte az 1995. évi
LVII. törvény érdemi megváltoztatását.
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Vízi utak

A vízi utaknak fontos szerepe van a mezıgazdasági tömegáruk
szállításában. A mezıgazdasági tömegárukat a világkereskedelem
részben tengeri hajókkal szállítja, részben a folyókon, az úgynevezett
belvízi vízi utakon (Paulus – Paál – Szalma, 1998). A belvízi
hajóutak két csoportra oszthatók. Természetes és mesterséges vízi
utakra. A folyók és a tavak természettıl alkalmasak hajózásra, a
csatornák emberi munka létesítményei. A természetes vízi utak sem
nélkülözhetik az emberi beavatkozást, mert a folyók áradáskor, de
még rendes körülmények között is sok iszapot, követ sodornak a
medrükben. Nagyon sok vízi út használhatóságát akadályozza az
elburjánzó vízi növényzet. Ez a jelenség nehezíti például a hajózást a
Sió-csatorna teljes hosszán.

Vízszabályozás, vízrendezés

A vízhálózat szabályozását két fontos szempont indokolja. Az egyik:
védekezés a mederbıl történı kilépés ellen, megvédve ezzel a
mezıgazdasági termelés egyik nagyjelentıségő természeti erıforrását,
a termıföldeket. A másik: a közlekedés érdeke, ami a folyók
hajózásra alkalmas medrének a karbantartására és a hajózás
lehetıségének a megırzésére és bıvítésére irányul.
Ezt a két fontos szempontot napjainkban a helyes vízkészletgazdálkodással

szükséges

kiegészíteni.

A

helyes

vízkészlet-
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gazdálkodás alatt az édesvízzel, mint az egyik legfontosabb természeti
erıforrással történı ésszerő gazdálkodást kell érteni. Ez az ésszerő
gazdálkodás olyan vízgazdálkodási szemléleten alapul, amely
figyelembe veszi a vízkészletek végességét (Petrasovits, 1978), az
egyes gazdasági alrendszerek vízigényét, valamint az általános
éghajlatváltozásból fakadó idıjárási jelenségeket (Láng, 2007).
A gazdasági alrendszerek közül a mezıgazdaság igényi a legtöbb
és a legjobb minıségő édesvizet, a teljes szárazföldi édesvízkészlet
70 %-át. A lakosság ivóvízellátása a legfontosabb, ezért elsıbbsége
van a mezıgazdasággal szemben. A mezıgazdaság azonban
vitathatatlanul a fontossági sorrend második helyén áll. A közlekedés
(hajózás), az ipar és az üdülés és a rekreáció vízigénye a fontossági
sorrend tekintetében a mezıgazdasági vízigények után következik
(Szalai, 1987).
A vízszabályozásnak négy fontos szintje van. Az egyik a nagy vízi
vízszabályozás, ami az állam által kezelt, állami tulajdonú fımőveket,
azaz a nagyobb folyókat és tavakat érinti. A másik a kis vízi
vízszabályozás, ami az érdekeltek társulásai, azaz a vízi társulatok
által kezelt kisebb vízfolyásokat és tavakat érinti. A harmadik szint a
helyi közösségek önkormányzatai által felügyelt helyi jelentıségő, a
csapadékból, valamint a talaj elsı vízadó rétegébıl származó vizekkel
kapcsolatos vízszabályozások és vízrendezések. A negyedik, a
magántulajdonban álló területek vízkészleteit érintı tevékenységek.
A vízszabályozás elsı és legfontosabb lépése a nagy vízi
vízszabályozás. Erre épül rá a nagyvizek egyes szakaszaihoz tartozó
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kisvízi vízszabályozás. A kis-vízi vízszabályozást követi a vizek
medrével határos termıföldek vízrendezése (Petrasovts, 1980).
A vízrendezés munkanemei a fok-gazdálkodás, a lecsapolás, a
sankolás és a talajcsövezés. A fok-gazdálkodás során a folyó nagy
vízhozamok idején elönti a mélyebb fekvéső part menti területeket.
Ekkor ott víztárolásra és halászati hasznosításra van lehetıség. Száraz
idıszakban az itt tárolt víz gravitációs úton visszaengedhetı a folyóba,
és a korábban vízzel elöntött mély fekvéső területen a sarjadó
gyepállomány

legeltetéssel

hasznosítható.

A

lecsapolás

a

legelterjedtebb vízrendezési munka, mert ott, ahol erre a geodéziai
magassági viszonyok miatt lehetıség van, azt rendkívül alacsony
költséggel el lehet végezni. A lecsapolás költségei lényegesen
magasabbak, ha a befogadó vízfolyás vízszintje magasabb, mint a
lecsapolásra szoruló termıföld terepfelszíne, illetve a talajvízszintje.
Ebben a helyzetben a befogadó vízfolyás vízszintjének a magasságáig
fel kell emelni a lecsapolásra szánt víztömeget.
Sankolást akkor lehet alkalmazni, ha a geodéziai adottságok lehetıvé
teszik egy hordalékban gazdag vízfolyás mély fekvéső területre
történı elterelését és ott a víz folyásának lelassítását, továbbá a
hordalék ülepítését. A rendszeres ülepítés lassan feltölti a mély
fekvéső területet és így az egy idı eltelte után, alkalmassá válik a
mezıgazdasági mővelésre.
A talajcsövezés költséges megoldás, de segít beállítani a talajvíz
optimális szintjét, figyelemmel a só felhalmozódásra is (!)
(Osterbaan,

1979).

A

talajcsövezés

akkor

hatékony,

ha

a

talajcsıhálózat két irányba is képes mőködni. Káros vízbıség idején a
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talajból kivezeti a vizet a szántóföld mellett húzódó árkokba. A
csapadékszegény idıjárás közeledtekor a rendszer mőködését meg
lehet fordítani (Szinnay, 1973). A szántóföldeket határoló árkok
elrekesztése után a víz visszaduzzad és a talajcsı-hálózaton keresztül
nı a talaj vízkészlete, emelkedik a talajvíz szintje. A talajcsövezés
technikája napjainkig fokozatosan fejlıdött. A kezdetleges ókori
égetett cserép csövektıl, a vakond-drénhúzó ekén át a korszerő
lézervezérléső technikával fektetett, perlit szőrızéső mőanyag
talajcsövekig.

Talajjavítás

A vízrendezett területeken a termıföldek talajának állagát, kémiai és
fizikai

tulajdonságait

javítani

szükséges

(Grúber,

1964).

A

talajjavítás: a talaj termıképességének fokozására irányuló
tevékenység (Szabó, 1973). A talajjavítás

mindig csak a

vízrendezés után következhet. A rendezetlen vízgazdálkodási
viszonyok között nem képes hasznosulni, vagy alig hasznosul a
talajjavításra fordított pénz. A rendezett vízgazdálkodási helyzet
viszont csak akkor képes a mezıgazdasági termelés hasznára válni, ha
rendezetté válik a talaj állapota is (Szabó, 1977).
Az élelmiszerek iránti igény növekedését mind mennyiségi, mind
pedig minıségi vonatkozásban ki kell elégíteni. Ehhez nagyterülető,
rendezett vízállapotú és jó termékenységő termıföldekre lesz szükség
(Erdei, 1966). Ma már világosan látszik, hogy a vízrendezést

54
követıen a talaj termıképességét fokozó talajjavítás képes a Föld
lakóinak az élelmiszer szükségletét biztosítani. Ebbıl pedig két dolog
következik. Az egyik az, hogy az élelmiszer a XXI. században
stratégiai termékké fog válni. A másik pedig az, hogy a termıfölddel
rendelkezı országok gazdasági súlya és jelentısége növekedni fog, és
így remélhetıleg Hazánké is.
A talajjavítás fizikai és kémiai talajjavításból áll. Vízrendezett
területen elıször a talaj fizikai állapotát kell megjavítani. Ennek
eszköze a mélylazítás és az öntözés. A mélylazítás növeli a talaj
hézagtérfogatát, levegı- és vízbefogadó képességét (Osterbaan,
1979). Az öntözés a talaj optimális víz-levegı arányának a
megteremtését segíti elı (Szabó, 1977). A kémiai talajjavítás a talaj
kémhatását a semleges irányba tereli, továbbá növeli annak mész és
szerves anyag tartalmát.
Az öntözés a talaj vízkészletének emberi beavatkozással történı
kiegészítése. Az öntözés képes a fizikai és kémiai talajjavítás elınyeit
egyesíteni. (Mihályfalvi – Németh, 1967). Ennek érdekében az
öntözıvízben oldjuk a talajjavító anyagot, ami lehet sertés-, baromfi-,
szarvasmarha-trágya,

vagy

egyéb

kémiai

anyag,

mészkıpor,

cukorgyári mésziszap, fahamu. Az öntözıvíz a talajban a víz-levegı
arányon belül növeli a víz mennyiségét, az öntözıvízben oldott anyag
pedig szerves-, illetve a kémiai hatású javítóanyag tartalmat,
miközben megspóroljuk a javító anyag külön menetben történı
kiszórását. A magas beruházási és mőködtetési költségek miatt
Magyarországon az öntözés igen korlátozott mértékő. Az öntözés
megkezdése elıtt vizsgálni kell annak költségeit és a várható
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eredményt (Tızsér, 1965). Az öntözés: szoláltatás, ezért az
öntözésnek, mint pótlólagos ráfordításnak, nem jövedelmezısége,
hanem gazdaságossága van. (Tehát, fontos, hogy a pótlólagos
ráfordítás vajon gazdaságos-e?). A jellemzıen száraz éghajlati
viszonyok között sok esetben szükség van a hozammentı
öntözésre is.
Az öntözés a talaj hiányzó vízkészletének mesterséges pótlásával
növeli a talaj nedvességét, és ezzel javítja a talaj minıségét.
Gazdaságossági okok miatt 312 ezer hektár, öntözésre alkalmas
termıföld alig 15 %-án valósul meg öntözés.
Fogalmak a jelenlegi mezıgazdasági gyakorlatban

Fizikai blokk: a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrıl
szóló 115/2003 (XI. 13.) FVM rendelet 1. § szerint határolt
Földfelszín.
Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot: az egyszerősített
terület-alapú

támogatások

és

a

vidékfejlesztési

támogatások

igényléséhez szükséges "Helyes Mezıgazdasági és Környezeti
Állapot",

illetve

a

"Helyes

Gazdálkodási

Gyakorlat"

feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM
rendelet 1. számú melléklete szerinti elıírások összessége.
Intercepció: Az avartakaró és az alatta lévı talaj vízbefogadó
képességét jelenti. Lejtıs területeken, ott, ahol a fakitermelés után
nem marad el az erdık újratelepítése, a víz eróziója nem pusztítja le a
talajt. A lejtıkön maradó talaj és avartakaró a lehulló csapadékot
szivacsszerően

magába

fogadja,

majd

lassan,

fokozatosan

a
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völgyfenék felé bocsátja. Mivel a lehullott csapadék lassan és
kiegyenlítetten érkezik a völgyfenékre, ott mérséklıdik a hó
elolvadását követı tavaszi árvíz és a nyári aszály.
Melioráció: minden olyan tartós és lényeges hatású beavatkozás,
amely a földhasználat igényeivel összhangban és a környezet- és
természetvédelem

követelményeinek

megfelelıen

kedvezıen

módosítja a termıhelyi adottságokat.
Közösségi beruházás: több termelı érdekét szolgáló beruházás.
Közösségi létesítmény: több termelı érdekeit szolgáló létesítmény.
Mezıgazdasági célú víz: minden mezıgazdasági hasznosítású víz.
Mezıgazdasági parcella: a MePAR (Mezıgazdasági Parcella
Azonosító Rendszer) Rendelet (115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet) 1.
§-ának a) pontja szerinti földterület (30 hektár).
Mezıgazdasági termelı: az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési
Alap

társfinanszírozásában

megvalósuló

támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet, azaz Vhr.) 3. § 12.
pontjában meghatározott termelı, valamint a termelık által saját
öntözési szolgáltatási igényeik kielégítésére létrehozott gazdasági
társaság.
Talajvédelmi terv: a termıföld védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX.
törvény szerint.
Talajvíz: a talaj hézagait teljesen kitöltı víz. Ott, ahol a víz a talaj
hézagait nem tölti ki teljesen, nem talajvízrıl, hanem a talaj
víztartalmáról beszélünk. Elméletben a talajvízbıl öntözni is lehet. A
házi kiskertekben az ásott kutakból ez lehetséges és hasznos is, de
nagyüzemi méretekben veszélyes. A talajvízbıl történı nagyüzemi
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öntözés a talajvíz szintjének süllyedéséhez és végül sivatagosodáshoz
vezet. A talaj legfelsı vízadó rétegében lévı, a talajvíztıl független
rétegvizek csıkúttal történı kitermelése viszont nagyüzemi
körülmények között is rendkívül hasznos lehet.
Ügyfél: az a vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, mezıgazdasági
termelı, TÉSZ, termelıi csoport, akinek/amelynek a tulajdonában,
használatában, kezelésében külterületi létesítmény, infrastruktúra,
termıföld van.
Vízügyi koncesszió: az állam, illetve valamely önkormányzat
tulajdonában lévı természetes víz, illetve vízi létesítmény
hasznainak gazdálkodó szervezet, illetve magánszemély részére,
megszabott feltételek teljesítése melletti, határozott idıre történı
átengedése díj fizetése ellenében.
Vízügyi szolgalom: vízvezetési és vízhasználati szolgalomból áll. A
vízvezetési szolgalom a területileg illetékes vízügyi hatóság
határozata alapján lehetıvé teszi az uralkodó telekrıl a szolgáló
telken át a vízvezetést. A vízhasználati szolgalom lehetıvé teszi a
jogosult hozzáférését a jogszerő vízhasználathoz.
A Sió-csatorna fölött, Sióagárdnál a közúti fahíd olyan alacsony, hogy
ott a legnagyobb hajózási vízszintnél (LNHV) csak 3 méternél nem
magasabb hajók képesek áthaladni. Az ilyen alacsonyra megépített
híd-mőtárgy sérti a hajózás vízhasználati szolgalmi jogát.
Vízgazdálkodási társulat: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 34. §-ában meghatározott, és az érdekeltek társulásán
alapuló társulat.
Vízi létesítmény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1.
számú mellékletének 26. pontjában meghatározott létesítmény.
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Közgazdasági alapfogalmak

A Hottelling-szabály: Az 1931-ben publikált Hottelling-szabály
szerint a természeti erıforrások optimális, jelenértékő (diszkontált) ára
minden idıpontban azonos. Egy erıforrás kitermelése akkor hatékony,
ha a társadalmi diszkontrátával diszkontált ára minden idıpontban
ugyanakkora. Ha valamely jószág hasznosságát a pénzbeli ára fejezi
ki, akkor a Hotelling-szabály értelmében valamennyi generáció
számára az erıforrás felhasználásából származó hasznosságok
egyformák.
A „közlegelık tragédiája”: Társadalmi csapda az önérdek és a
közjó ellentétében. Ez a csapda a nevét Garrett Hardin közgazdász
„The Tragedy of the Commons” - „A közösség tragédiája” címő
írása alapján kapta. Az írás egy közlegelı példáján tíz tehén
legeltetésérıl ír, ahol mindegyik tehén napi tíz liter tejet ad. Az egyik
gazda egyszer nagyot gondol és kicsap még egy tehenet a legelıre. Ez
után már 11 tehén fog legelni a legelın. Most már a tehenek 10 %-kal
többen lesznek, és ezért egy tehén részére már kevesebb fő jut. Az új
helyzetben mindegyik jószág 10 helyett csupán 9 liter tejet ad – de az
a gazda, amelyik két tehenet legeltet, 10 liter tej helyett, 18 liter tejhez
jut. Ezt idıvel észreveszi egy másik gazda is, és ı is kicsap még egy
tehenet a közlegelıre. Ekkor már minden tehén csak 8 liter tejet ad, de
a két dezertırnek 10 liter tej helyett fejenként még mindig 16 liter tej
jut. Lassan mindegyik gazda rá fog jönni, hogy akkor jár jobban, ha
még egy tehenet kihajt a közös legelıre. Nemsokára már azok is az
eredeti 10 liter tejnél kevesebb tejet kapnak, akiknek két tehenük van.
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Végül, amikor már nyolc gazda tart két tehenet, a kéttehenes gazdák
csak 6 liter tejet kapnak az eredeti tízhez képest. A kilencedik gazda
már nem nyerne semmit egy második tehénnel. Ennek ellenére, ha egy
gazda úgy döntene, hogy visszavonja az egyik tehenét, rosszul járna.
A közlegelık példája tökéletesen szemlélteti az egyéni és társas
érdekek alakulását.
Ha a szabályokat bárki figyelmen kívül hagyja, akkor minden
gazdálkodó helyzete romlani

fog. A szabály érvényes a

vízgazdálkodásra is. A megújuló természeti erıforrásokkal lehet
élni és visszaélni.
A víz megújuló erıforrás. Nem közömbös, hogy a víz, mint megújuló
erıforrás magán- vagy köztulajdonban van. A közös tulajdonnak, így
a megújulásra képes természetes édesvíz-készletnek a védelmét és
használatát a közösség érdekében szigorú szabályokhoz kell kötni.
Ennek hiányában hamar kiderül, hogy a közös tulajdon nem jó
megoldás.
Az USA és a Föld számos országa nem véletlenül sorolta a vízügyi
igazgatást a katonai közigazgatáshoz.
Természeti erıforrások: Azok a természeti, földrajzi adottságok,
amelyeket az ember (a társadalom) a termelés adott fejlettségi szintjén
sajátos tulajdonságainál fogva anyagi szükségleteinek kielégítésére
hasznosít.
A fogalmak pontos értelmezése és használata alapvetı jelentıségő
mind a jogalkotás, mind a végrehajtás, az elmélet és a gyakorlat
számára egyaránt.
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6. 2. A magyar vízügyi igazgatás

A célszerő vízgazdálkodás gazdasági elınyökkel és gazdasági
terhekkel jár. Az elınyöket és terheket a gazdaság szereplıi között
szét kell osztani. A szétosztás szabályait a vízjog tartalmazza. A
vízjog az állami vízügyi igazgatás fontos eszköze. A magyar vízügyi
igazgatás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe
tartozik.

A

közvetlen

szakmai

irányítást

az

Országos

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıigazgatóság és
annak területileg szervezett 11 regionális igazgatóságán keresztül
látja el. Az igazgatóságok mellett hatósági jogkörrel a regionális
felügyelıségek mőködnek. (Nyugat-dunántúli, Szombathelyen; az
Észak-dunántúli, Gyırben; a Közép-dunántúli, Székesfehérváron; a
Dél-dunántúli, Pécsen; a Közép-Dunavölgyi, Budapesten; az AlsóDunavölgyi, Baján; az Észak-Magyarországi, Miskolcon; a Tiszántúli,
Debrecenben; a Közép-Tiszavidéki, Szolnokon; a Körös-vidéki,
Békéscsabán; az Alsó-Tiszavidéki, Szegeden.)
A magyar vízügy területi szervezetei sohasem a megyehatárokhoz
igazodva szervezıdtek. Már Kvassay Jenı érvényesítette azt, hogy a
területi szervek mőködési területe a vízgyőjtı területhatárokhoz
igazodjon. Napjainkra a vízügyi területi szerveknél az Európai Unió
színvonalának megfelelı, úgynevezett „egyablakos ügyintézés”
folyik. Az ügyfelek egyszerre és egy idıben intézhetik a
vízgazdálkodással és vízkárelhárítással, valamint a környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos ügyeiket.
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A magyar vízügyi igazgatás már régóta a regionalitás elvét követi,
vagyis az Európai Uniónak tulajdonított „régiós elv” a magyar
vízügyi igazgatásban már akkor mőködött, amikor még az
Európai Unió nem is létezett.
A vízügyeket segíti a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet,
mely 1952-ben jött létre az egykori Vízrajzi Intézetbıl. Jelenleg
szakágazati kutatásokat és az európai integrációs folyamatok szakmai
elıkészítését végzi, közhasznú társaság formájában (VITUKI Kht.).
A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM)
hatáskörébe tartozik, a vízgazdálkodási tevékenységek közigazgatási
feladatait a Minisztérium Vízgazdálkodási Önálló Osztálya látja el. A
hatáskörébe tartozó közigazgatási tevékenységek a következık:
- Mezıgazdasági vízhasznosítás vízigényeinek biztosítása,
létesítményeinek felügyelete.
- Mezıgazdasági belvízkár-elhárítás, vízkár-rendezés, vízrendezés
és erózió elleni védelem.
- Az állam tulajdonában álló, társulati kezeléső vizek és vízilétesítmények felügyelete.
- Vízi társulatok szervezése, felügyelete. Aszálystratégia
kidolgozása.
- A Vásárhelyi-terv mezıgazdasági vonatkozásainak
továbbfejlesztése.
- Az EU Víz-keretirányelve alapján, a mezıgazdasági vízügyek
országos irányítása.
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- Kapcsolat, koordináció, a mezıgazdasági vízgazdálkodással
összefüggı miniszteri rendeletek szakmai elıkészítése.
A meglehetısen szerteágazó tevékenységek elméletileg lefedik a
szükséges teendıket. Valójában napjaink legfontosabb feladata a
mezıgazdasági vízgazdálkodás létesítményeinek helyreállítása. A
hatékony vízkár-megelızés alapja, a jól karbantartott létesítmények,
ennek

hiányában

nincs

stabil

mezıgazdaság.

Hazánkban

a

mezıgazdasági vízgazdálkodás az agrárstratégia és irányítás része,
tehát elvi akadálya nincs a helyes irányításnak.
A mezıgazdasági vízgazdálkodás területi szakmai feladatait a
megyei Agrárrendtartási hivatalok vízügyi referensei és a társulatok
koordinátorai látják el. A vízgazdálkodási társulatok végzik a helyi
közcélú és a mezıgazdasági vízgazdálkodási mővek mőködtetését,
karbantartását

és

szükség

szerinti

felújítását,

továbbá

új

vízgazdálkodási létesítmények építését.

A Minisztériumi Vízgazdálkodási Önálló Osztály kidolgozta a
társulati mővek üzemelési, fenntartási és felújítási munkáinak normáit
és ennek alapján a vízgazdálkodási munkák elszámolási rendjét. A
sík- és dombvidéki vízrendezés mőveinek nyilvántartása a vízfolyáskataszter felülvizsgálatának alapja. Stratégiai tanulmány alapozza meg
a Tisza-völgy belvízvédelmét és a dombvidéki vízrendezést. A magyar
szakmai

közigazgatás

kidolgozta

az

Európai

Unió

Víz-

keretirányelvének (2000/60/EK rendelet) várható hatásait és a
bevezetéséhez

szükséges

intézkedéseket.

A

vízgazdálkodás

feladatainak nyilvántartását minisztériumi informatikai rendszer segíti.
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Az aszálystratégia évek óta rendelkezésre áll, a megvalósítása azonban
késik.

A fentiek alapján megállapítható, hogy Magyarországon a
modern

mezıgazdasági

vízgazdálkodás

intézményi

keretei

rendelkezésre állnak. Az intézményrendszer eleve regionális
szemlélető, messze megelızve a közigazgatás ezeréves megyei
rendszerét, szemléletét. A gyakorlati megvalósítás sajnos sok
esetben a kettıs, „megye - régió” rendszer eltérı érdek- és hatalmi
harcai miatt még várat magára.

6. 3. A magyar vízügyi jogszabályok

A magyar vízügyi jogszabályok alapja, az Európai Unió által
megfogalmazott Víz-politika, ami a 2000/60/EU irányelvben került
kihirdetésre. Ennek az irányelvnek az alapján készült el a Magyar
Stratégiai Dokumentum.

A Magyar Stratégiai Dokumentum

megvalósítását 1189/2002. (XI. 7.) kormányhatározat szabályozza. Ez
a kormányhatározat a teljes hazai joganyag továbbfejlesztését tőzte ki
célul annak érdekében, hogy a magyar vízügyi jogszabályok
harmonikusan illeszkedjenek az európai vízügyi jogrendszerbe. A
magyar vízügyi igazgatás feladatai az európai integráció után a
következık:
•

Tájékoztatni kell az Európai Bizottságot a magyarországi,

hatáskörrel rendelkezı vízügyi hatóságok körérıl.
•

Fel kell vázolni a vízügyi állapotfelmérés és a vízügyi monitoring-

programok keretirányelveit.
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•

Ki kell munkálni a társadalmi és egyéb civil szervezıdésekkel

történı kapcsolattartás, a konzultáció és a véleménykérés, továbbá a
nyilvánosság gyakorlati feladatait.
A 2000/60/EU irányelv Magyar Stratégiai Dokumentuma alapján
megalkotott 1189/2002. (XI. 7.) számú kormányhatározat csak kis
mértékő igazításokról rendelkezett. Ennek az oka az, hogy a
vízgazdálkodás törvényi alapját az 1995. évi. LVII. törvény alkotja. A
vízgazdálkodásról szóló törvénynek lényeges elemeit az ezredforduló
után sem kellett módosítani, mert az 1995-ben megfogalmazott
törvényi elıírások már korábban is jól illeszkedtek a közösségi
jogrendszerbe. Ebben a törvényben, sok vonatkozásban felfedezhetı a
XIX. század történeti Magyarországán kialakult vízügyi jogrend és
vízügyi közigazgatás, mert az korábban is a világ élvonalában álló,
stabil mérnöki alapokon nyugvó jog- és közigazgatási rendszer volt. A
törvényi szabályozás kiterjed Magyarország összes felszíni és felszín
alatti vizeire, a vizekkel és a vízi létesítményekkel kapcsolatos
tevékenységekre és feladatokra. Precízen határozza meg az állami, a
társulati és az önkormányzati feladatokat.
Az állami feladatoknak két nagy csoportja van. Az egyik a
mezıgazdaságot közvetlenül nem érintı feladatok köre, amelyeket a
Környezetvédelmi

és

Vízügyi

Minisztérium

szervezetében

az

Országos Vízügyi Fıigazgatóság irányít a területileg illetékes
környezetvédelmi és vízügyi és természetvédelmi igazgatóságok
segítségével. A másik a mezıgazdaságot érintı feladatok, amelyeket a
már

elızıleg

említett

Földmővelésügyi

és

Vidékfejlesztési

Minisztérium Vízgazdálkodási Fıosztálya irányít, továbbá ez a
Fıosztály felügyeli a vízgazdálkodási társulatok munkáját. A helyi
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önkormányzatok területén a települések jegyzıinek is vannak vízügyi
igazgatási feladatai.
A magyar vízügy területi konzultatív fóruma a területi
vízgazdálkodási tanács. A vízügy területén törvényi elıírások
rendezik a tulajdonosi viszonyokat, és sorolják fel az állam
tulajdonában álló, ebbıl fakadóan forgalomképtelen természetes és
mesterséges vizeket. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényben megjelenik a vízügyi koncesszió fogalma. Szabályozásra
kerül a vízkészlet-gazdálkodás, és a vizek kártételei elleni védelem,
továbbá a vizekkel és a vízi létesítményekkel összefüggı ingatlanokra
vonatkozó gazdálkodás szabályai. A magyar vízügyi jogszabályok
fontos eleme a vízügyi szolgalom, amely a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit követi. Körültekintıen szabályozásra került a vízügyi
hatósági jogkör, ami illeszkedik az államigazgatási eljárásról szóló,
többször módosított 1957. évi IV. törvény rendelkezéseihez.
Rendezésre került az 1957. évi 48. törvényerejő rendeletben a
vízgazdálkodási- és vízi-társulatok jogállása és mőködése. A társulati
jogállást az 1995. évi LVII. törvény IX. fejezete emelte korszerő
formában törvényi szintre.
A fentiek értelmében a vízi társulatok közfeladatok ellátását
végzı jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezetek. A vízi
társulatokat intézı bizottságok irányítják, és a mőködésükhöz
érdekeltségi díjat szednek. Az érdekeltségi díj mértékét az intézı
bizottságok elnökeinek a javaslatára a társulat közgyőlése szavazza
meg. Az érdekeltségi díjat az errıl szóló értesítés alapján szedik be, a
társulat mőködési területén gazdálkodóktól. A gazdálkodók az
érdekeltségi területük nagyságával arányosan fizetik az érdekeltségi
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díjaikat. Aki nem fizet, attól a település jegyzıje a helyi adók módjára
jogosult azt behajtani.

6. 3. 1. Kormányhatározatok, kormányrendeletek
E helyen bevezetı gondolatként említésre méltó: Magyarországon a
joganyag

rendkívül

heterogén,

és

szinte

áttekinthetetlen

a

jogszabályok dzsungele. Szükség lenne az átláthatóbb, jobban
kezelhetı joganyagra, ami jobban segítené a jogalkalmazói
gyakorlatot.

A

gondos

vízgazdálkodást

a

magyar

vízügyi

joganyagnak és a vízügyi igazgatásnak körültekintıen kell
megalapozni és segíteni. Erre kell, hogy vonatkozzon a jogi
szabályozás továbbfejlesztése, jövıbeni alakítása, az Uniós vízügyi
politikának való megfeleltetése. Napjainkban azonban, csak a fıbb
vonalakban

itt

bemutatásra

kerülı

jogszabály-rendszer

áll

a

rendelkezésünkre.
A 72/1996. (V. 22.) számú kormányrendelet a vízkészletek
használatának rendjérıl szól. A vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) kormányrendelet szabályozza a
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok feladat- és hatáskörét-,
valamint azok adatszolgáltatási kötelezettségeit a védelmi szakaszok
szerinti bontásban. Védelmi szakaszonként írja elı a védelmi
erıforrásigények

meghatározását

és

a

rendelkezésre

állást.

Rendelkezik a helyi önkormányzatok, a polgármesterek és a vízi
társulatok feladatairól. Definiálja a megyei közgyőlés elnökébıl, a
területileg illetékes vízügyi igazgatóból, polgármesterekbıl, a vízi
társulatok intézı bizottságai által kijelölt képviselıkbıl és civil
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szervezeti delegáltakból álló védelmi bizottság fogalmát, valamint a
szakasz-védelemvezetı jogállását és feladatkörét. A 183/2003. (XI.
05.) számú kormányrendelet az Országos Vízügyi Fıigazgatóságról
rendelkezik. A 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet a Mezı-, erdıés vízgazdálkodási szabálysértésekrıl, annak talajvédelmi-, vízjogi-,
ár- és belvízvédelmi vonatkozásairól rendelkezik.

6. 3. 2. További fontos jogszabályok

Napjainkban is hatályban van a 4/1981 számú, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Fıigazgatóság jogelıdje, az Országos Vízügyi Hivatal által
kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat. A közokiratokról,
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi
LXVI. törvény 19. §-a rendelkezik az Országos Vízügyi Levéltárról,
az 1997. évi XLI. törvény pedig a halászatról. A vízkészlet-járulék
kiszámításáról a 43/1999. (II. 6.) számú KöViM rendelet szól.
A Balaton vízminıség-védelmét szolgáló nádgazdálkodást a
22/1999. (III. 13.) számú kormányrendelet írja elı. A csatornák,
vízlevezetı árkok tisztítását, fenntartását a 120/1999 (VIII. 6.)
számú

kormányrendelet

10.

§-a

szabályozza.

A

Balaton

vízminıségének vizsgálatát és minısítését a 16/2001. KöM-KöViMEüM együttes utasítás (K. Ért. 7. száma) tartalmazza.
A gazdasági és közlekedési miniszter a 27/2002. (II. 5.) számú
GKM rendelet 15. §-ában rendelkezik az Állami Vízrajzi Szolgálatról,
azaz a VITUKI, a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet által készített
rendszeres vízállás-jelentésrıl, ami ugyanúgy állami feladat, mint az
OMI, Országos Meteorológiai Szolgálat által készített rendszeres
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idıjárás-jelentés. A vízi utak felsorolásáról a 17/ 2002. (III. 7.) számú
KöViM rendelet ad jogi szabályozást. A 39/2003. (VI. 13.) GKM
rendelet szabályozza a vízi utak használatát, és ennek a melléklete
állapítja meg a hajózás közlekedési szabályait.

6. 3. 3. A magyar vízügyi jogszabályok rendszere
A jogszabályok egyediségük mellett a közös célt, az okszerő
vízgazdálkodást szolgálják. Közöttük kapcsolatok, kölcsönhatások
tapasztalhatók, és határozott rend érvényesül. A jelenlegi jogi
szabályozás rendszerét, elemeit, hatáskörét mutatja a 2. táblázat.
2 táblázat: A magyar vízügyi jogszabályok
Sorszám

A jogszabály
neve, kelte

1.

1957. évi 48.
törvény-erejő
rendelet

2.

4/1981.
számú OVH
utasítás

3.

1995. évi
LVII. törvény

A jogszabály
hatálya
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe,
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig

A jogszabály
tartalma
A
vízgazdálkodásiés vízi-társulatok
jogállása és
mőködése

Módosítás
1995. évi LVII.
törvény
IX. fejezete
2006. 01. 01tıl

Az Országos
Vízgazdálkodási
Szabályzat

A magyar
vízgazdálkodás
törvényi szintő
szabályozása

A 2. számú táblázat folytatása a 69. oldalon:

2008. 12. 03-ig
esedékes a
módosítása

69
Sorszám

A jogszabály
neve, kelte

4.

1995. évi LXVI.
törvény
19. §-a

5.

6.

7.

8.

9.

72/1996. (V. 22.)
számú kormányrendelet

72/1996. (V. 22.)
232/1996. (XII.
26) számú
kormány-rendelet

1997. évi XLI.
törvény

22/1999.
(III. 13.)
kormányrendelet

120/1999.
(VIII. 6.)
kormányrendelet

A jogszabály
hatálya
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig

A 2. táblázat folytatása a 69. oldalról:

A jogszabály
tartalma
Az Országos
Vízügyi Levéltárról

A vízkészletek
használatának
rendjérıl

Vízkészlethasználat,
hatósági jogkörök,
adatszolgáltatás,
védelmi szakaszok
szerinti bontásban

A halászatról

A Balaton
vízminıségét
szolgáló
nádgazdálkodás
rendjérıl

A csatornák,
vízlevezetı árkok
tisztításáról,
fenntartásáról

Módosítás
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

A jogszabály
neve, kelte
218/1999.
(XII. 28.)
kormányrendelet

16/2001.
KöM-KöViMEüM
együttes
utasítás
276/2002. (II.
5.) számú
GKM rendelet
15. §

17/2002. (III.
7.)
KöViM
rendelet

1189/2002.
(XI. 7.)
kormányhatározat

183/2003.
(XI. 05.)
számú
kormányrendelet

A jogszabály
hatálya
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
A Magyar
Köztársaság
területe
Idıben:
visszavonásig

A jogszabály
tartalma
A mezı-, erdı-, és
vízgazdálkodási
szabálysértések,
azok talajvédelmi-,
ár-, belvízvédelmi
vonatkozásai
A Balaton
vízminıségének
vizsgálatát és
minısítését
szabályozza
Állami Vízrajzi
Szolgálatról, és a
Vízügyi
Tudományos
Kutatóintézet
vízállásjelentései
A Magyar
Köztársaság
területén
használható
hajóutak
felsorolása
A 2000/60/EU
irányelv
magyarországi
megvalósításáról
szóló stratégiai
dokumentum
Az Országos
Vízügyi
Fıigazgatóságról

Módosítá
s
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A 2. számú táblázat folytatása a 70. oldalról:
Sorszám
16.

A jogszabály
neve, kelte
29/2008. (III.
20.)
OGY
határozat

A jogszabály
hatálya
Térben:
A Magyar
Országgyőlés
Idıben:
visszavonásig

A jogszabály
tartalma
A hazai
klímastratégia
feladatairól

Módosítás

Forrás: CD jogtár, 2008
A táblázat adatai szerint a magyar jogalkotás széleskörően foglalkozik
a vízgazdálkodás kérdéseivel. Nem mellızhetı a mezıgazdasági
vízgazdálkodás aspektusából fontosabb változások (ösztönzı,
támogató, gátló, tiltó) véleményezése. 1995-ben fontos lépés volt a
vízgazdálkodási- és vízi társulatokról szóló 1957. évi 48. számú
törvényerejő rendelet beépítése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvénybe, ami a korábbi jogi szabályozást magasabb és
korszerőbb törvényi szintre emelte, megtartva a korábbi pozitív
elemeket. Szintén pozitív elem, hogy az 1981-ben, az Országos
Vízügyi Hivatal (OVH) által megalkotott Országos Vízgazdálkodási
Szabályzat mind a mai napig nem változott meg. Az Országos
Vízgazdálkodási Szabályzat a vízügyi jogrendszer jól megalkotott,
stabil eleme, amely megkönnyíti az öntözés tervezését is. A korszerő,
az Európai Unió vízügyi jogrendszeréhez ma is jól illeszkedı, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és az Országos
Vízgazdálkodási Szabályzat alapján a mindenkori magyar kormány
kötelessége a vízkészlet-használat rendjének szabályozása. Ezt a
72/1996. (V. 22.) számú kormányrendelet teljesíti, ami a vízkészlethasználat rendjét a napi gyakorlat szintjén szabályozza. Ugyancsak
az 1995. évi LVII. törvény adott felhatalmazást a csatornák,
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vízlevezetı árkok tisztításáról, fenntartásáról szóló1 20/1999. (VIII.
6.) kormányrendelet megalkotására, továbbá az állami vízrajzi
szolgálatról szóló 276/2002. (II. 5.) a gazdasági és közlekedési
miniszter által megalkotott (GKM) rendelet 15. §-ának, továbbá a
magyarországi hajóutak felsorolásáról szóló, a közlekedési és
vízügyi miniszter által alkotott 17/2002. (III. 7.) számú (KöViM)
rendelet kibocsátására. A magyar és az Európai Unió vízügyi
jogrendszere közötti ok- és okozati (kauzális) összefüggést mérnöki
pontossággal foglalja keretbe a 2000/60/EU Víz-keretirányelv
magyarországi stratégiai dokumentumát kihirdetı 1189/2002. (XI.
7.) számú kormányrendelet és a klímaváltozással kapcsolatos
teendıket felsoroló 29/2008. (III: 20.) OGY. határozat. A jogalkotás
számára is nagy jelentıségőek az AGRO-21 füzetek utódjaként
megjelenı

KLÍMA-21

füzetekben

megjelenı

tudományos

kutatási eredmények, továbbá Kondorosi Ferenc „Klímaváltozás és
az emberi jogok” címő munkája és a Magyar Katolikus Püspöki Kar
(MKPK) által 2008-ban kibocsátott „Felelısségünk a teremtett
Világért” címet viselı körlevél (Kondorosi, 2008; MKPK, 2008).
A jog oldaláról sok minden adott. A megvalósítás terén viszont
még

sok

a

teendı,

de

ez

már

nem

csak

jogi,

hanem

gazdaságszervezési, politikai, közhatalmi, érdekeltségi, szervezési és
végrehajtási problémák hosszú sora. Az általános éghajlat változás
hatásai, a szőkössé váló édesvíz-készlet, Magyarország földrajzi- és
termıföld adottságai egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy
komoly gazdasági elıny származik a célszerő vízgazdálkodásból. (!)
Fontos az, hogy a gondos vízgazdálkodást a jogrendszer és az
állami igazgatás körültekintıen megalapozza.
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6. 4. Vízügyi jogszabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió vízügyi jogszabályai keretet adnak. Az egységes
kereten belül minden tagország egyedileg szabályozza a vízügyeket.
Így valósul meg az egységes rendszeren belül az egyedi szabályozás.
Az Európai Unió vízügyi jogszabályait a 3. táblázat tartalmazza.
Az Európai Unió vízügyi jogszabályai

3. táblázat:
Sorszám

1.

2.

3.

4.

A
jogszabály
neve, kelte
76/160/EG
K irányelv,
1975. 12.
8.

A jogszabály
hatálya

80/68/EGK
irányelv,
1979. 12.
17.

Térben:
az Európai
Unió területe
Idıben:
2006. 02. 15.
Térben:
az EU területe
Idıben:
visszavonásig

80/686/EG
K
irányelv,
1980. 06.
25.
76/464/EG
K
irányelv,
1988. 06.
16.

Térben:
az Európai
Unió területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió területe
Idıben:
visszavonásig

A jogszabály
tartalma

A jogszabály
módosításai

A fürdıvizek
minıségérıl

206/7/EK
irányelv
2006. 02. 15.

A felszín alatti
vizek védelmérıl

A tengeri
szénhidrogénszennyezés
ellenırzésérıl és
csökkentésérıl
A veszélyes
anyagok
kibocsátására
vonatkozó
határértékek

2006/11/EK
határozat
2006. 02. 15.
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A 3. táblázat folytatása a 74. oldalon:
Sorszám

A jogszabály
neve, kelte

5.

91/271/EGK
irányelv,
1991. 05. 25.

6.

91/676/EGK
tanácsi
irányelv
1991. 12. 12.

7.

98/83/EK
irányelv
1998. 11. 03.

8.

850/98/EK
rendelet
1999. 12. 14.

9.

2000/60/
EU irányelv
10. 23.

A jogszabály
hatálya
Térben:
az Európai
Unió területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió területe
Idıben:
visszavonásig

Térben:
az Európai
Unió területe
Idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió
Mediterrán
térségei
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig

A 3. táblázat folytatása a 75. oldalon:

A jogszabály
tartalma

A jogszabály
módosításai

A települések
szennyvízkezelésérıl
A vizek
mezıgazdasági
eredetérıl szóló
nitrátszennyezésérıl

Az emberi
fogyasztásra
szánt víz
minıségérıl
A Mediterrán
térség egyes vízterületeinek a
hálóval történı
halászattal
szembeni
védelmérıl
Az európai
vízpolitika
irányelvei

2005/294/EK
2004. 04. 05. 2007/697/EK
2007. 10. 22. 2007/697/EK
2007. 10. 22.2007/863/EK
2007. 12. 14. 2008/64/EK
2007. 12. 14.
határozatok
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A jogszabály
neve, kelte

10.

2099/2002/EK
rendelet
2002. 11. 05.

11.

2005/294/EK
rendelet
2005. 04. 05.

12.

2005/667/IB
keret-határozat
2005. 07. 02.

13.

2005/35/EK
irányelv
2005. 09. 07.

2005/880/EK
határozat
2005. 12. 08.

A jogszabály
hatálya
Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig

A jogszabály
tartalma
A tengeri közlekedés
biztonságáról és a
hajókról lekerülı
szennyezések
tilalmáról
A vizek
mezıgazdasági
eredető nitrát
szennyezése elleni
védelmérıl

Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig

A hajók által okozott
vízszennyezésekre
vonatkozó
büntetıjogi
keretekrıl
Szankciók a hajók
által okozott
szennyezések és
egyéb jogsértések
esetére
A Holland Királyság
területén
engedélyezett eltérés,
a vizek
mezıgazdasági
eredető nitrátszennyezésérıl szóló
2005/294/EK
irányelv
határértékeihez
képest

14.

A 3. táblázat folytatása a 76. oldalon:

A jogszabály
módosításai
2005/667/IB
kerethatározat
2005. 07. 12.
2005/880/EK
határozat
2005. 12. 08.
és
2006/118/EK
irányelv
2006. 12. 12.
2005/35/EK
irányelv
2005. 09. 07.
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A jogszabály
neve, kelte

15.

2006/7/EK
irányelv
2006. 02. 15.

16.

17.

18.

19.

20.

2006/11/EK
határozat
2006. 02. 15.
2006/113/EK
irányelv
2006. 12. 12.

2006/118/EK
irányelv
2006. 12. 12.

2007/697/EK
határozat
2007. 10. 22.

2007/863/EK
határozat
2007. 12. 14.

A jogszabály
hatálya
Térben:
az Európai Unió
területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai Unió
területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai Unió
területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai Unió
területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai Unió
területe
idıben:
visszavonásig
Térben:
az Európai Unió
területe
idıben:
visszavonásig

A 3. táblázat befejezése a 77. oldalon:

A jogszabály
tartalma
A fürdıvizek
minıségérıl,
egyidejőleg hatályon
kívül helyezte a
76/160/EGK
irányelvet
A vízi környezetre
veszélyes anyagokról
szóló rendelkezések
korszerősítése
A vízben élı
mészhéjú állatok vízi
környezetének
megóvásáról
A felszín alatti
vizeknek a
szennyezés és
állapotromlás elleni
védelmérıl
Írország kérésére a
vizek mezıgazdasági
eredető nitrátszennyezésére
vonatkozó elıírások
mérséklése.

A jogszabály
módosításai
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Sorszám

21.

A jogszabály
neve, kelte

A jogszabály
hatálya

2008/64/EK
határozat
2007. 12. 21.

Térben:
az Európai
Unió területe
idıben:
visszavonásig

A jogszabály
tartalma

A jogszabály
módosításai

(Forrás: CD jogtár, 2008)

Az Európai Unió vízügyi jogszabályairól elmondható, hogy sokrétően
(fürdıvizek minısége, felszín alatti és feletti vizek védelme,
szennyvízkezelés, veszélyes anyagok korlátozása, tengeri és folyami
hajózás, stb.) tételesen érintik a vízgazdálkodást, a vízvédelem mellett
kitérnek a jogsértések kezelésére, a büntetıjogi szankciókra, de az
egyes országok sajátos kéréseit is méltányolják (pl. Holland
Királyság, Írország nitrát szennyezıdéssel kapcsolatos kérései).
Magyarország szerencsésnek nevezhetı az uniós elvek átvételénél,
mivel lényegi változásokat nem kellett végrehajtania. A „szerencse”
alapja viszont a már a csatlakozásig is kiválóan szervezett és mőködı
magyar vízügyi igazgatásban, jogalkotásban keresendı.
6. 5. A Víz Keretirányelv
A növekvı vízigények és a globális klímaváltozás - a továbbiakban:
az általános éghajlatváltozás - fokozódó hatásai az 1990-es évek
közepén módosították az európai vízügyi politikát. Az európai
döntéshozók megértették, a vizeinket egységes elvek alapján kell
kezelni. A folyamat fontos állomása volt az 1996-os brüsszeli Víz
Konferencia, ahol az EU intézményein és a tagországok képviselıin
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kívül számos helyi szervezıdés, civil szervezet vett részt. A
konferencia ajánlásait elfogadva az Európai Bizottság megkezdte az
EU vízügyi szabályainak átalakítását. Ennek a munkának az lett az
eredménye, hogy 2000. év decemberében érvénybe lépett a Vízkeretirányelv. (A jogszabály száma: 2000/60/EK). A munkában a
tagjelölt országok szakértıi is szerepet kaptak, és ezzel elsı ízben volt
módjuk befolyásolni a Közösség környezeti politikáját.
Az új, európai szintő szabályozás célja az, hogy 2015-ig a felszíni
és felszín alatti vizek jó állapotba kerüljenek, és ennek a jó állapotnak
a fenntartása is biztosítva legyen. A feladatok végrehajtásáért az
Európai Unió tagállamai felelısek. Széleskörő dialógusok segítik a
vízügyi és környezeti célkitőzések eredményes megvalósítását és a
helyi sajátosságok figyelembe vételét.
Magyarországon

Földmővelésügyi

és

Vidékfejlesztési

Minisztérium Vízgazdálkodási Önálló Osztálya csatlakozott ehhez a
dialógushoz. A vízgazdálkodási társulatok tevékenyen vesznek részt a
Víz-keretirányelv megvalósításában. A Víz-keretirányelv 14. cikke
arról rendelkezik, hogy az Európai Unió tagállamai bevonják az ebben
érdekelteket a Víz Keretirányelv megvalósításába, és az érdekeltek
véleményének a figyelembe vétele mellett ütemezik a sorra kerülı
feladatokat.
szakemberek

Az
az

Európai

Unió

1996-ban

tagállamait

megrendezésre

képviselı
került

vízügyi

Brüsszeli-

konferencián megértették azt, amit Kvassay Jenı vízügyi mérnök a
XIX. század végén, és gróf Teleki Pál földrajz tudós a XX. század elsı
felében már világosan látott. A gazdaság tervezését a természeti, és
ezen belül a vízügyi adottságokhoz érdemes igazítani. A gazdaság
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akkor

képes

hatékonyan

mőködni,

ha

jól

illeszkedik

a

természetföldrajzi adottságokhoz.
A XXI. század kiélezıdı gazdasági versenyében kiemelt szerep
jut a fenti felismerésnek. Ebbıl fakadóan a természet által kijelölt
természeti és ezen belül a természetes vízrajzi egységeket sem
célszerő oktalanul feldarabolni, ahogy a Kárpátok hegyvonulatai által
körülölelt természetes medencét sem. Az Európai Unió létrehozta a
Vízgyőjtı Gazdálkodási Szakértıi Csoportot, amely elkészítette a
Duna vízgyőjtı egészére, a Víz-keretirányelv bevezetésének alapját
adó stratégiai tervet.
Magyarországon „… a víz-politika területén, a közösségi
cselekvés kereteinek meghatározásáról” szóló 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hazai megvalósítását megalapozó
Magyar Stratégiai Dokumentum elkészítését a 2329/2001. (XI. 21.)
számú kormányhatározat írta elı. Ez a kormányhatározat az Európai
Unió által a Duna vízgyőjtı területének egészére kidolgozott stratégiai
tervet tekinti alapnak, és erre épülve rendelkezik a magyar stratégia
kialakításáról és annak a magyar jogrendszerbe történı illesztésérıl. A
1189/2002. (XI. 7.) számú kormányhatározat az elkészült magyar
stratégia alapján rendelkezik a magyar vízügyi igazgatás és az
irányítása alá rendelt ágazat teendıirıl.
Az elıirányzott feladatok megvalósítását segíti a tájékoztatás, a
meghallgatás és az érintettek aktív részvétele. A tagállamoknak
támogatni kell az érintettek tervezésben és döntéshozatalban
történı részvételét. A szemléletükkel, véleményükkel, ötleteikkel és
észrevételeikkel elısegítik a kitőzött célok megvalósítását. Az aktív

80
részvétel magasabb szintjén az érintettek az elért eredményekért a
felelısség egy részét is átvállalják. Az érintettek közremőködése
során a gondjaik is közvetlenül eljutnak a kormány tisztviselıihez.
A

2003.

és

2009.

közötti

idıszak

a

Duna-vízgyőjtı

gazdálkodási tervezésének az idıszaka.
A VKI (60/2000/EK Víz Keretirányelv) legfontosabb eleme,
hogy

felismerte

a

vízgyőjtı-rendszerek

természetföldrajzi

egységét. Azt, hogy a Duna vízgyőjtı rendszere egy egységes
természetföldrajzi- és vízgyőjtı rendszer is.
Ebben az egységes vízgyőjtı rendszerben a Kárpát-medence
két fontos öblözetet alkot, egy a folyam folyási iránya szerinti
jobb- és egy bal-parti rész-vízgyőjtıt. A természetföldrajzi egység
gazdasága akkor a leghatékonyabb, ha azon belül a gazdaság
szereplıi - függetlenül a politikai és közigazgatási határoktól -, jól
össze tudják hangolni a tevékenységüket, és így a gazdaság jól tud
alkalmazkodni a természeti adottságokhoz.
A

jogszabályok

ismerete

segíti

a

jogrendszerben

a

tájékozódást, és a jog életviszonyoknak megfelelı használatát és
fejlesztését.
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6. 6. Víz és gazdaság

A mezıgazdaság szempontjából nélkülözhetetlen édesvíz egyre
korlátozottabb mértékben áll a gazdaság rendelkezésére. A korlátozott
vízkészletek szétosztásában a jogrendszernek fontos szerepe van. A
mezıgazdaságra gyakorolt hatások közül nem közömbös az, hogy a
növénytermesztés és az állattenyésztés milyen mértékben és milyen
feltételek mellett jut hozzá a létfontosságú édesvízkészletekhez.
Az EU szakemberei és jogalkotói elıtt már világos, hogy a XXI.
században a gazdaság szők keresztmetszete nem az energia,
hanem az édesvíz (60/2000 EK Víz Keretirányelv).
A kiegyensúlyozott vízgazdálkodás nem más, mint a természeti
adottságok és a társadalmi igények összehangolása és a gazdaság,
valamint a jog eszközeivel történı szabályozása. Ebben az ember
nem külsı szemlélı, hanem a folyamat résztvevıje (MKPK, 2008).
Az édesvízkészlet, mint megújuló természeti erıforrás gazdasági
értelemben hasonlóan viselkedik, mint a termıföld. Ára, tıkeértéke
és

tıkehozadéka

van.

Esetenként

externális,

járadékjellegő

többletjövedelmeket eredményez. Közgazdasági értelemben hasonlóan
viselkednek a vízgazdálkodás mőszaki létesítményei is. Pótlólagos
járadékot eredményeznek.
A társadalom számára nem közömbös, hogy a vízgazdálkodás
milyen hatást gyakorol a gazdaságra. A víz és a gazdaság
alapösszefüggéseit mutatja az 5. ábra.
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4. ábra: A rendelkezésre álló vízkészlet hatása
Forrás: saját kutatás, 2008
Az 5. ábra azt szemlélteti, hogy a rendelkezésre álló
édesvízkészlet közvetlenül hat a növények fejlıdésére, de a
növényeken keresztül közvetetten hat az állatokra, továbbá az
állatokon keresztül az emberek életére és az embereken keresztül
szintén közvetetten, de még fokozottabb mértékben a társadalom
egészére.
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Az édesvíz hiánya nem csak a növények, hanem az állatok és az
ember, továbbá az egész társadalom pusztulásához is vezet. A túlzott
vízbıség esetén az árvizek szintén, a növényeken túlmenıen
elpusztítják az állatokat, és az embert, így végsı fokon a társadalmat
is.
Így tehát az 5. ábra sematikusan vázolja a víz gazdasággal, azon belül
a mezıgazdasággal kapcsolatos hatásmechanizmusát. Laboratóriumi
körülmények között pontosan és egyértelmően kimutatható, hogy a víz
megléte eleve feltétele minden élı szervezetnek. Az élılények
(növény, állat, ember) mindegyikére jellemzı a minimális és a
maximális, valamint a két határ között az optimális vízigény. Az
optimálistól eltérı vízmennyiség (mind a többlet, mind a hiány)
elıször hozamcsökkenésben, ezt követıen minıségromlásban, majd
a kritikus értékeket (minimum, illetve maximum határokat) átlépve
halálhoz, az élet megszőnéséhez vezet.
A

vízkészletek

legelıször

a

növényvilágban,

a

növénytermesztésben fejtik ki kedvezı, vagy káros hatásukat. Víz
nélkül nincs élet, ezt a történelem eseményei igazolják vissza
(Dasmann, 1975). Az Ókorban a Tigris és az Eufrátesz folyók völgye
a legfejlettebb mezıgazdálkodást tette lehetıvé. Ma ez a terület
homoksivatag, növényzet nélkül (Hédervári, 1967). A marokkói
ásatások során növényevı dinoszauruszok csontváza került elı, ma ez
a terület a Szahara része (Metropol, 2008).
A szélsıségektıl eltekintve az optimum körüli, illetve a tőréshatáron
belüli vízkészletek gazdasági hatásait részletesen a következı
alfejezetben tárgyaljuk.
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Az állatvilág az ivóvízen keresztül közvetlenül függ a víztıl, míg
a növényzeten keresztül közvetett, de karakteres a függése. Mindkét
kapcsolat hiánya a pusztulásához vezet. Sajnos ez utóbbira is bıven
található példa. Gondoljunk csak Afrika, vagy Ausztrália sivatagaira,
ahol nem ritka a víz hiánya miatti több tíz-, illetve százezres
állatelhullás.
A modern-kor állattenyésztése még egy közvetlen kapcsolatot tart
a vízkészlettel, ez a technológiai

víz (tisztítás,

vízöblítéses

trágyaeltávolítás, stb). A modernnek nevezett technológiák mind több
vizet igényelnek, ami sok esetben ivóvíz minıségő. Így fordulhat elı,
hogy egyes országokban trágyaeltávolításra használják a vizet, máshol
szomjaznak az emberek (?)!
Az emberek megırizve a növény- és állatvilágon keresztüli
közvetett kapcsolatokat még több szálon közvetlenül kötıdnek a
vízhez. Az ivóvíz technológiai (tisztálkodás, főtés, mosás, stb.)
használata mellett a rekreációs és sporttevékenységek is mind több
vizet igényelnek. Az elégséges víz hiánya elvándorlásra készteti az
embereket.
Valószínő, hogy a honfoglaló ıseinknek az İshaza elhagyásában
a hiányos vízkészletnek meghatározó szerepe volt. İseink nomád
állattenyésztésének legelıkre volt szüksége. Az ázsiai sztyeppék
szerény vízkészletei és csapadéka nem adott elég növényzetet a
növekvı lakosság állatállományának, így kénytelenek voltak a
gazdagabb legelıjő nyugati irányba elindulni (Jócsik, 1971). A
jelenség sajnos ma sem ismeretlen. Afrika országaiból ugyancsak
vízhiány miatti éhezés indítja az embereket Európába.

85
Az elıbbi hatások együttesen jelennek meg a társadalom
szintjén, hisz az emberek reakcióiban felszínre jutnak mind a
növénytermesztés, mind az állattenyésztés közvetett hatásai. Ehhez
járulnak még a vízkészletekkel közvetlen kapcsolatba kerülı
iparágak, a kereskedelem, a folyami- és tengeri hajózás, halászat,
vagyis mindazon tevékenységek, melyek alapfeltétele a víz. A
társadalom szintjén szintén nincs lehetıség kísérletek beállítására, de a
történelem bıven hozza a példákat pozitív és negatív értelemben
egyaránt.
A közelmúlt eseményei – a New Orleanst ért súlyos árvizek és a
Csendes-óceánon keletkezett cunami – bıven bizonyítják a kelleténél
több vízmennyiség társadalomra gyakorolt káros hatásait. Hollandia,
Velence, az ázsiai szigetországok heroikus küzdelme a vízzel
alapjaiban érinti az ottani országok társadalmának egészét. A bibliai
özönvíz, Atlantisz elsüllyedt világa pedig arra figyelmeztet, hogy a
társadalmak, megszőnését okozhatja a fölösleges, majd túlságosan is
bıségessé váló víz. Ellenpéldaként az ókori Egyiptom tündöklése és
bukása hozható fel, ahol a fénykort megalapozó csatorna- és
öntözırendszer elhanyagolását szárazság, éhség, majd a társadalom
bukása követte.
A kellı mennyiségő víz (tengeri hajózás) meglétével hozható
összefüggésbe a Portugál-, majd Spanyol-, késıbb a Holland- és
Angol birodalom létrejötte, majd virágzása. Ugyanezen birodalmak
hanyatlása és szétesése ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a
víz szükséges, de nem elégséges feltétele egy társadalom létrejöttének,
fejlıdésének.
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Összefoglalva: a víz lételeme az összes élı szervezetnek, az
egyes

tényezık

között

határozott

közvetlen

és

közvetett

kapcsolatok léteznek. Az egymással kapcsolatos elemek – növény,
állat,

ember,

társadalom

–

„dominóelven”

kapcsolódnak

egymáshoz, bármelyik „kocka” dılése az „egész” megszőnését
vonja maga után. A vízkészletekkel lehet élni és visszaélni (az
ókori öntözı kultúrákon alapuló birodalmak tündöklése és bukása).
A társadalom fejlettsége dönti el, hogy a pillanatnyi elınyöket,
vagy a hosszú távú fejlıdést választják. Ez viszont elırevetíti,
hogy a vízre „áldozni” is kell, ami egyértelmő szellemi, anyagi,
pénzügyi, idıbeli áldozatokat jelent.
A jogrendszer szerepe: a vízkészletek ésszerő szétosztása a
gazdaság szereplıi között, továbbá a gazdasági szereplık felelıs
magatartásának kikényszerítése.
Mezıgazdasági

reláció:

a

lakossági

vízigények

után

a

növénytermesztés és az állattenyésztés igényei a legfontosabbak.
Az ipar, a közlekedés és a rekreáció igényei csak ez után
következhetnek,

mert

ez utóbbi három gazdasági ágazat

alkalmazkodó képessége nagyobb. (Az ipar kevésbé vízigényes
technológiával dolgozhat, a közlekedés csökkentheti a vízi jármővek
merülését, a rekreáció más irányúvá válhat).

6. 6. 1. A víz és a növénytermesztés hozamai
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A növénytermesztés hozamai közvetlenül reagálnak a vízellátásra
(Antal, 1969). A további vizsgálat azt kutatja, hogy a fıbb növények
hozamai, valamint a lehullott csapadék mennyisége között milyen
összefüggés van.
Az összefüggés vizsgálatánál természetesen számolunk azzal,
hogy a hiányzó víz, öntözéssel pótolható. A talajnak is mindig van
természetes vízkészlete (Hajósy, 1952), és a víz mellett a tápanyagutánpótlásnak, az agrotechnikának is lényeges szerepe van, valamint a
lehullott csapadék idıbeni eloszlása sem azonos minden esztendıben.
Az egyes tényezık konkrét helyeken és bizonyos években változó
szerepet játszanak, viszont országos átlagban, hosszabb távon ezek
mégis csak kiegyenlítıdnek és a csapadék dominanciája marad meg.
Hazánkban a ténylegesen öntözött területek nagysága 1999-re már
45 000 hektár alá, az összes szántóterület 1 százaléka alá csökkent, és
szinte alig haladja meg a teljes mezıgazdasági terület bı fél
százalékát. A mesterséges vízpótlás szerepe jelentéktelenné vált
Magyarországon. Ezen a tényen rendeletalkotással nehéz változtatni,
mert ennek a valódi oka, a terményárakhoz viszonyított magas
öntözési

költség.

Természetesen,

az

öntözéshez

szükséges

gépbeszerzések kedvezményeirıl, a vízdíj elengedésérıl, és az
öntözés során felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszatérítésérıl
szóló rendeletek sokat javíthatnak a kialakult állapotokon (Gazdag,
2009). (Magyarország öntözött területeinek a nagyságát a 3. számú
melléklet mutatja be a 171. oldalon). A fıbb szántóföldi növények
termésátlagait és a lehullott csapadék mennyiségét mutatják a 4.
táblázat adatai, valamint a 6. és 7. ábrákon látható grafikonok.
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A fıbb növények termésátlagai (t/ha), és az éves csapadék
alakulása (mm) Magyarországon
4. táblázat

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A
tízéves
átlag

Évszám

1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.

Az éves
Csapadékátlag
Magyar
országon
(mm)

Búza

Kukorica

Cukorrépa

Burgonya

514
734
808
441
610
669
570
686
748
584

4, 21
4, 14
3, 59
3, 60
4, 31
3, 51
2, 64
5, 12
4, 50
4, 07

6, 41
5, 95
6, 38
4, 15
6, 22
5, 05
3, 95
7, 00
7, 56
6, 82

37, 68
41, 96
44, 54
34, 35
43, 78
41, 08
35, 12
56, 72
57, 04
52, 41

16, 28
18, 85
18, 39
15, 29
21, 28
18, 28
15, 66
22, 76
23, 02
23, 45

636, 4

3, 97

5, 95

44, 47

19, 33

Országos termésátlag
tonna/hektár

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal hosszú távú agrár-idısorai, és
az Országos Meteorológiai Intézet 2008-ig közzé tett csapadék
adatai.
A 6. és a 7. ábrán látható grafikonok vízszintes tengelyén az évek
olvashatók le, a rajzi korlátok miatt, 2 évenként felírva. A függıleges
tengelyen pedig a csapadék-adatok és a termésátlagok, ahol a
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csapadék-adatok esetében egy osztásköz 100 millimétert, a cukorrépa
és burgonya hozama esetében 10 tonna/hektárt, a búza és kukorica
hozama esetében 1 tonna/hektárt jelent.

A következı, 6. ábrán látható grafikon mutatja a cukorrépa és a
burgonya átlagtermését, valamint a lehullott csapadék átlagát
országosan, majd az ezt követı 7. ábrán ugyanezek az adatok láthatók
az ıszi búza és a kukorica vonatkozásában.

Cukorrépa
Burgonya
Éves csapadék

19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6. ábra: A cukorrépa és a burgonya országos termésátlagai és a
lehullott csapadék éves alakulása
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9
8
7
6

Búza

5

Kukorica

4
Éves
csapadék

3
2
1

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

0

7. ábra: A búza és a kukorica országos termésátlagai és a lehullott
csapadék éves alakulása
A 4. táblázat, valamint a 6. és 7. ábra adatai érdekes
összefüggésekre hívják fel a figyelmet. A vizsgált 10 év átlagos
csapadéka 636 milliméter, ami hően tükrözi az országra jellemzı 600
– 700 milliméteres sokéves átlagot. A minimum (441 milliméter), a
maximum (808 milliméter) között viszont majd kétszeres a különbség,
amely szélsıségesnek nevezhetı. A helyzet komolyságát fokozza,
hogy a két szélsı érték két egymást követı évben (1999 és 2000)
fordul elı, vagyis hazánkban a csapadék nem kiegyenlítetten
jelentkezik, szélsıségekre hajlamos. A megbízható termeléshez ezért
mesterséges vízpótlásra, öntözésre van szükség. A fıbb növények
termésátlagaiban egyértelmően felfedezhetı a csapadék befolyásoló
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szerepe. Két legfontosabb növényünk a búza és a kukorica
termésátlagai a csapadék mennyiségével szinte teljesen megegyezı
tendenciákat mutatnak. A vizsgált tíz év során a termésátlag a búza
esetében: 3, 97 tonna volt hektáronként, és a kukorica esetében pedig:
5, 95 tonna volt hektáronként. Ezek a hektáronkénti átlagos
hozamadatok széles határok között, a búza esetében 2, 64 és 5, 12
tonna, a kukorica esetében 3, 95 és 7, 56 tonna között ingadoztak.
Matematikailag szinte megegyezıen a csapadék mennyiségével,
(majd’ kétszeres a különbség). A gyakorlat nyelvére lefordítva ez azt
jelenti, hogy a megbízható tervezés szinte lehetetlen, a hozamok és
ennek függvényében az önköltség az ár és a jövedelem, így a
jövedelmezıség is szélsıségesen ingadozik. Így fordulhatott elı a
2007-es esztendı 50 - 60 000 forint/tonna búza és kukorica árai után
2008-ban a 20 – 26 000 forint/tonna átlagár. Ez a jelenség hatalmas
gondot okoz a gazdálkodóknak.
A cukorrépa és burgonya hektáronkénti termésátlagai valamivel
kisebb határok között, a cukorrépa esetében 35, 12 és 57, 04 tonna, a
burgonya esetében 15, 29 és 23, 45 tonna között ingadoznak. Ezért
ennek a két növénynek az esetében kiegyenlítettebb termelésrıl
beszélhetünk

(„csak”

1,

6-szeres

a

különbség).

Ha

a

termeléstechnológiákat is megvizsgáljuk, kiderül, hogy az abszolútméretben szerény hazai öntözés elsısorban a cukorrépa- és
burgonyatermesztésben

fordul

elı,

és

ezt

nem

a

vízügyi

jogszabályok befolyásolják! A burgonya és a cukorrépa esetében
ugyanis az öntözıvíz látványosabban növeli a fıtermék tömegét,
mint a gabonafélék esetében. Könnyő belátni a mesterséges
csapadékpótlásnak,

az

öntözésnek

nagy

jelentısége

lehetne
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Magyarországon. Ehhez azonban a makrogazdasági környezet, a
növényi termékek felvásárlási árainak alig kiszámítható ingadozása és
a terményfelvásárlási árakhoz viszonyítottan magas öntözési költségek
most nem kedveznek. Néhány miniszteri rendelet képes az öntözés
helyzetén javítani, - öntözési beruházások támogatása, vízdíjak
elengedése, az öntözıgépek motorjaiban felhasznált gázolaj jövedéki
adójának visszatérítése -, de a probléma végleges megoldásához a
mezıgazdaság és ezen belül a növénytermesztés közgazdasági
helyzetén és az érdekeltségi viszonyokon kell javítani (Gazdag, 2009).
A 4. táblázat adatai, valamint a 6. és 7. ábrákon látható grafikonok
további lényeges összefüggésekre mutatnak rá. A termésátlagmaximumok (2004-2005) nem követik automatikusan a csapadékmaximumokat (1999-ben 808 milliméter), de mindenképpen a
nagyobb csapadékú évekre (686 – 748 milliméter) koncentrálódnak. A
minimumok hasonlóan viselkednek, vagyis nem a legkisebb
csapadékú

évekhez

(2000-ben 441 milliméter) kötıdnek, de

mindenképpen az alacsonyabb csapadékmennyiséghez (2003-ban 570
milliméter). Kivétel a burgonya, ahol 2000-ben a csapadék és a
termésátlag-minimum egybeesik. Az alapvetı tendenciák mind a négy
növénynél azonos irányba mutatnak, a növekvı csapadékot magasabb,
a csökkenıt alacsonyabb termésátlagok kísérik (Erdélyi; Ferenczy;
Boksai, 2008).

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az országos szinten
lehullott csapadék mennyisége határozottan megjelenik a fıbb
növények fajlagos hozamaiban pozitív és negatív irányban
egyaránt.
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A nem öntözött kultúrák (búza, kukorica) termésátlag ingadozásai
(majdnem kétszeres különbség) megegyeznek a csapadékingadozással,
míg az arányaiban nagyobb öntözött területő kultúrák (cukorrépa,
burgonya) kisebb eltéréseket mutatnak (1, 6 szeres). Magyarország
600 – 700 milliméteres csapadékellátottsága mellett a többletcsapadék
(víz) káros hatásaival viszonylag ritkábban kell számolni, viszont a
csapadék hiányát öntözéssel lehet és kell pótolni, különösen az
intenzívebb

kultúrákban

(cukorrépa,

burgonya,

szántóföldi

zöldségtermesztés). A 10 év adatai arról tanúskodnak, hogy a
vízbıség, vagy hiány nem automatikusan idézi elı a fajlagos hozamok
növekedését, illetve csökkenését. Az okszerő talajmővelés és
agrotechnika, a jó tápanyagellátás egy bizonyos pontig képes
kompenzálni a víz hiányát, vagy annak megléte esetén segíteni annak
hasznosulását. Nem véletlen, hogy a fejlettebb mezıgazdasággal
rendelkezı országokban (például Hollandia a XVIII – XIX. század
fordulóján és Magyarország az 1970 – 80-as években) a magas
színvonalú vízgazdálkodás együtt járt korszerő agrotechnikával és jó
tápanyagellátással.
A többletvíz és annak káros hatása Magyarországon két
alkalommal fordulhat elı.
Az egyik esetben a káros vízbıség okozója a nagy kiterjedéső
árvíz, például a dunai árvizek a Szigetköznél és a tiszai árvizek
Szegednél. Ennek a kiküszöbölése meghaladja hazánk lehetıségeit,
csakis a környezı országokkal együtt védhetı ki, vagy mérsékelhetı.
E terület mindenképpen állami szintő feladat- és jogkört jelent.
A másik esetben a káros vízbıség a pangó belvizekbıl származik,
és sajnos mind gyakrabban fordul elı. 2009-ben tavaszi belvizek

94
jelentek meg a Kisalföldön és a Balaton délnyugati partja mentén,
veszélyeztetve az M 7-es autópálya állagát is. Az ok egyértelmően
helyben keresendı

(árkok, vízelvezetı csatornák, vízátereszek

elhanyagolása), így a megoldást is helyben kell megtalálni. E feladat
az adott területen gazdálkodó emberek, és a mezıgazdasági
vízgazdálkodás

helyi

feladatainak

ellátására

szervezıdı

vízgazdálkodási társulatok feladata és jogköre. Ennek terheit és
elınyeit szükségszerően az adott területen érdekelt gazdálkodók
viselik, illetve élvezik.

6. 6. 2. A víz szerepe a termelıüzemi gyakorlatban

A víznek a hozamokat befolyásoló szerepe biológiai, élettani
alapokon nyugszik (Mihályfalvi – Németh, 1967). Magyarországon a
hozamfokozás a gazdasági növekedés lehetséges alternatívája, mert
erre az emberiség növekvı élelmiszerigénye, és hazánk kedvezı agroökológiai adottságai adnak lehetıséget. Az alapkoncepció az, hogy
az általános összefüggések mindig érthetıbbek, ha konkrét
kísérleti

eredményeken

keresztül

mérhetıen,

az

egyének

vállalkozásainak mindennapi életében közvetlenül érzékelhetıen
és számszerően jelennek meg.

A kísérlet helye a saját tulajdonomban álló kisújszállási Rétdőlıben fekvı 0400/4 helyrajzi számú, 42, 6 hektár területő
szántóföldi tábla volt. Három éven keresztül (2003 – 2004 – 2005) a
lehullott csapadék, az ennek következtében kialakult talajnedvesség és
a megtermelt terméstömeg közötti összefüggést vizsgáltam. (A kísérlet
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részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza a 148. oldalon). A
kisújszállási Rét-dőlı talaja réti talaj. Fizikai félesége középkötött
vályog. Erre a talajra jellemzı a ragacsos, szemcsés és poliéderes,
azaz sokszöglető szerkezet, ami a „B” szint felé fokozatosan hasábos
szerkezetővé válik. A humusz a „B” szintben a mélységgel arányosan
csökken. Elıször az ıszi búza elméleti vízigényét hasonlítottam össze
a tényleges csapadék összegével (5. táblázat).
Az ıszi búza elméleti (élettani) vízigénye és a tényleges csapadék
összege (mm)
5. táblázat:
Megnevezés

Az elméleti, élettani
vízigény
(milliméter)
A mért
2003
csapadék
2004
(milliméter) 2005
Az ıszi búza
tényleges
vízfogyasztása
2004-ben, a
lehullott téli
csapadékból és a
talaj tartalékából.
(milliméter)

Idıszakok
(hónapok)

Július 11-ig, a
betakarításig
összesen

IV.

V.

VI.

98

147

133

VII.
hó
elsı
dekád
21

38
36
47

36
108
71

28
126
152

9
6
38

111
276
308

96

143

129

19

387

399

Forrás: Balogh-, valamint saját mérési eredmények, 2003 –
2005
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Az 5. táblázat szerint a három vizsgált évbıl csak egy, a 2004-es
év csapadékmennyisége fedezte megközelítıleg optimális módon a
búza vízigényét. Itt kell megjegyezni a téli, a vegetációs idın kívüli
csapadék

fontosságát,

hisz

a

vízigényt

a

talaj

meglévı

nedvességtartalma és a lehullott csapadék együtt fedezi. Az öntözéssel
a hiányt lehet pótolni.

A kísérlet során 2003-ban jelentıs csapadékhiány (165 mm), míg
2005-ben többlet (32 mm) jelentkezett. Sajnos a nagy számok
törvénye és a gyakorlat is azt mutatja, hogy három évbıl csak egy
„ideális” a növények számára, legalább ennyi a száraz vagy túl
csapadékos évek száma. Mivel az idıjárás nem befolyásolható,
azonnal adódik a feladat, a hiányzó csapadékot öntözéssel lehet
pótolni, illetve a felesleget kell az arra alkalmas mőszaki megoldással
elvezetni. Mindkét feladat technikai szempontból megoldható. A
kérdés csupán az, hogy megéri-e, vagy sem?

A vízkár-elhárítás és a mesterséges vízpótlás, azaz az öntözés,
szolgáltatás, aminek gazdaságossága van. Az öntözés, pótlólagos
ráfordítás, ami többlet hozamot eredményezhet. Tehát, a valódi
kérdés az, hogy a pótlólagos ráfordítás költségét fedezi-e a keletkezı
többlet hozam révén megszerezhetı többlet jövedelem. A pótlólagos
ráfordítás hatékony, ha lendületesen segíti ennek a többlet
jövedelemnek a képzıdését. És! Van, amikor nem számolunk,
hanem hozammentı öntözésre van szükség. Akár azonnal az
aszállyal sújtott Dél-alföldön! (Csajbók, 2007; Lengyel 1967, 1976,
2001, 2005).
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A továbbiakban a tényleges hozamokat, és a lehullott csapadékot
hasonlítom össze. Az 5. táblázat szerint a 2004-es talajnedvesség jól
közelítette meg a búza „elméleti” vízigényét. Így ez az év
megközelítıleg

ideálisnak

tekinthetı,

ezért

ezt

tekintettem

viszonyítási alapnak.

Az ıszi búza hozama és a csapadék összefüggése
6. táblázat:

Évek Termésátlag

Csapadék

Különbségek

Eltérés az
ideális értéktıl

04. 01. és 07. 10. Hozam Csapadék kg / csapadék
t/ha kg/mm
eltérés eltérés
mm/ha
között
t/ha
mm/ha
/ha
mm/ha liter/kg
2003. 4, 1
2004. 5, 6
2005. 4, 8

36, 9
20, 3
15, 6

111
276
308

270, 7
492, 9
641, 7

-1, 5
0, 0
-0, 8

-165
0, 0
+32

–

azonos

-9
0, 0
-25

Forrás: saját vizsgálat, 2003 – 2005
Az

egyes

évek

hozamadatai

agrotechnika-,

tápanyagellátás-, fajta-, és egyéb tényezık alkalmazása mellett –
jelentıs különbségeket mutattak. 2003-ban a 165 mm vízhiány
hektáronként másfél tonnával (1 500 kilogrammal) csökkentette a
hozamokat hektáronként. Ez annyit jelent, hogy egy milliméter
csapadékhiányra 9 kg/ha (9, 0910001 kg/ha) hozamkiesés esett.
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2005-ben a felesleges víz +32 mm volt és hasonlóan veszteséget,
számszerően

800

kilogramm

hozamcsökkenést

eredményezett

hektáronként, tehát egy milliméter csapadéktöbbletre 25 kg/ha
hozamkiesés jutott.

A további vizsgálat arra ad választ, hogy a hozamok változásának
milyen pénzügyi hatásai vannak? A mai magyarországi helyzet arról
tanúskodik, hogy a magas hozamok mellett, nı az árú- (a gabona-)
kínálat, csökken a kereslet, és drasztikusan alacsonyak lesznek a
felvásárlási árak és fordítva, (figyelemmel éppen a 2007-es és 2008-as
átlaghozamokra, valamint az ezekhez tartozó felvásárlási árakra).

A termelıüzemek, és az egyéni gazdák számára nem feltétlenül a
hozamfokozás a lényeg, ık jövedelemérdekeltek. Ez viszont sokszor
azt jelenti, hogy az alacsonyabb hozamok mellett (és az ezért
kialakuló magasabb felvásárlási árak következtében) nagyobb a
jövedelmük, vagyis a nemzetgazdaság és a termelık (a gazdák)
között ellenérdekeltség lép fel.

A gazdasági elemzés alapját az adja, hogy öntözetlen viszonyok
között a termelési költségek, azonos agrotechnika alkalmazása mellett
évrıl-évre hasonlóan alakulnak. Az árbevétel „csapadékfüggı”, a
hozamok és árak függvénye.

A következı 7. táblázat azt szemlélteti, hogy a kedvezı, illetve
kedvezıtlen hozamváltozás különbözı árak mellett hogyan hat a
termelési értékre és ezen keresztül a jövedelemre.
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A

2004-ben

lehullott,

és

ideálisnak

tekinthetı

csapadékmennyiségtıl eltérı csapadék gazdasági hatása:
7. táblázat:

Megnevezés

1 mm csapadékeltérés hozamcsökkentı
hatása
mm/kg/ha

Értékvesztés és
jövedelemkülönbség
(Ft/mm/ha)
25
40
55
Ft/kg búzaár mellett

Hiányzó
csapadék (– 165 mm)
Többlet
csapadék (+ 32 mm)

-9

225

360

495

- 25

625

1 000

1 375

Forrás: saját kalkuláció, 2007
A táblázat adatai szerint magas termény-felvásárlási árak mellett nı,
alacsony termény-felvásárlási árak mellett csökken a víz szerepe és
jelentısége.
Például 50 milliméteres csapadékkülönbség, (ami ma szinte
minden évben elıfordul) a csapadékhiány 25 forintos búzaár mellett
hektáronként 11 250 forint az árbevétel-kiesést okoz. Ugyanekkora
csapadéktöbblet pedig 31 250 forint árbevétel kiesést. Ezek a
különbségek a mezıgazdasági vízgazdálkodás erıforrásai lehetnek és
két célra használhatók fel. Egyrészt fedezetet nyújthatnak a felesleges
vizek elvezetésére (vízgazdálkodási társulati tagdíj), másrészt
fedezhetik az öntözés költségeit.
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Felmerül a kérdés: mi a teendı?
A jogi szabályozás kétirányú lehet. Egyfelıl közraktározás
további támogatását segítı rendelkezések a piaci viszonyok
kiegyensúlyozását segíthetnék. Másfelıl a vízkárelhárítás, illetve a
mesterséges

vízpótlás

növénytermesztésben

támogatását

segítı

rendelkezések

kiegyensúlyozottabb

a

hozamokat

eredményeznének.

6. 6. 3. Az öntözés szerepe
Az öntözés közvetlen célja a növények számára hiányzó víz
pótlása (Mihályfalvi – Németh, 1967; Petrasovits – Balogh, 1975).
Az okszerő vízfelhasználást és az öntözhetı területek növelését az EU
Bizottsága
kibontakozó

is

szorgalmazza
élelmiszerhiány,

(Lengyel,
a

2008).

A

mezıgazdasági

Világban
termékek

áremelkedése, az általános éghajlatváltozás elırevetíti az öntözés
jelentıségének a felértékelıdését. Az öntözésfejlesztést, több
tényezı mellett, leginkább az általános éghajlatváltozás fogja
kikényszeríteni (Láng, 2005; Lengyel, 2008). Magyarországon 1975ben 451 ezer hektár öntözhetı terület volt, és 155 ezer hektáron (35
%-os kihasználtság) öntöztek is. Az öntözött terület 1975 és 1979
között az alábbiak szerint oszlott meg: szántó 58 %, zöldség, gyümölcs
17 %, rét, legelı 16 %, rizs 8 %, egyéb 1 % (Szilárd, 1999). Az
öntözött területek nagysága 2005-ben 45 ezer hektár! (Lengyel, 2008).
Új nemzeti öntözésfejlesztési programra van szükség (Láng, 2005).

Az öntözés közvetett hatásairól sem szabad megfeledkezni,
említésre méltók a következık:
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- hozamok stabilizálása, (frissítı öntözés)
- hozamfokozás,
- hozammentés (idıszakos és kiegészítı szereppel aszály idején),
- fagyvédelem (gyümölcsösökben),
- tápanyag kijuttatás (folyékony mő- és szerves híg-trágyák),
- speciális növények termesztése (például rizs),
- egyéb gazdasági és kulturális igények kielégítése (például közparkok
öntözése) stb.
Az öntözés gazdaságossága a többlet-, vagy megtakarított
hozamokkal és azok értékével, valamint az öntözési ráfordítások és
költségek nagyságával, illetve arányával mérhetı. Mindezekbıl
látható, hogy az áraknak meghatározó szerep jut. (Tóth, 1970)
A

csapadék-hiány

miatti

öntözés

(mesterséges

vízpótlás)

költségeit egy konkrét öntözıgép forgalmazó cégnél vizsgáltam. Ezt a
vizsgálatot részletesen a 2. számú mellékletben, (a 161. oldalon),
összefoglalóan pedig itt a 6. 6. 3. pontban, a következı 102. oldalon
mutatom be. Az elemzés kiterjedt néhány, a közepes mérető
gazdaságokban praktikusan használható géptípussal történı öntözés
költségeire. A géptípusok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy
a költségelemzés a kis- és középüzemi gyakorlatban gyakran
elıforduló, elérhetı áron beszerezhetı, a tényleges öntözési
igényekhez jól igazítható (minimálisan 10 milliméter egyszeri
kiöntözése), könnyen kezelhetı géptípusokra terjedjen ki.
Ehhez a költségelemzéshez a megfigyeléseket egy öntözıgép
forgalmazó cég bemutató területén, továbbá a referenciaüzemi
parcelláin, üzem közben végeztem el. (A cég nevének említése
adatvédelmi és reklámtilalmi okokból nem lehetséges).
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A kiválasztott gépekkel történı öntözés költségei: 8. táblázat:

Géptípus
Vízátemelı
képesség
(köbméter/óra)
Meghajtómotor
teljesítménye
(kilowatt)
Tényleges
üzemanyag
fogyasztás
(gázolaj
liter/óra)
Motor- és
szivattyú
üzemóra
költsége (forint)
Öntözıcsövek
üzemóra
költsége (forint)
Öntözıgép
üzemóra
költsége (forint)
Munkaóra bérés járulékainak
költsége (forint)
1 milliméter
mesterséges
csapadékra jutó
költség (forint)

Bauer Rainstar
T 51 90-350

Bauer Rainstar
T 90-450

Bauer Rainstar
E 41 125-400

46, 9

67, 3

77, 3

23

32

40

4, 4

6, 1

7, 6

661

661

661

229

563

743

739

910

1 083

1 294

1 294

1 294

1154

1114

1078
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Az

öntözés

költsége

a

fentiek

alapján

1 100

forint/milliméter/hektár körül alakul. A költségelemzés 2008-ban
készült. Ekkor a gépek beszerzése szempontjából jelentıséggel bíró
’EUR’ árfolyam 250 forint körül volt. Az árfolyam idıközben
változhat, és mivel az általam vizsgált gépeket Ausztriából lehet
beszerezni, az árfolyamváltozás módosítja a költségeket. Arra a
következtetésre
közelében

jutottam,

alakuló

hogy

gabona

kilogrammonkénti

felvásárlási

ár,

30

30

forint

milliméteres

mesterséges csapadék kijuttatása mellett, mintegy 1, 1 tonna
többlethozam

esetén

fedezné

az

öntözés

miatt

keletkezı

többletköltséget. Az elvégzett szántóföldi vízháztartási vizsgálat azt
mutatja, hogy 2003-ban 165 milliméter csapadékhiány 1, 5 tonna
hozamkiesést eredményezett. Ennek a mesterséges pótlását, 30 forint
körül alakuló kilogrammonkénti felvásárlási árak mellet, körülbelül 6
(!) tonna többlethozammal lehetett volna ellensúlyozni. Tehát, irreális
lett volna az öntözésbe belefogni. Ez túl nagy ráfordításigény lett
volna. A búza nem tartozik Magyarországon a tipikusan öntözött
kultúrák közé. Az elemzéseimben csak azért vagyok kénytelen az ıszi
búzát említeni, mert a szántóföldi vízháztartási vizsgálataimat ebben a
növénykultúrában állt módomban elvégezni, és saját adatokkal csak
ebbıl

a

vizsgálatból

rendelkezem.

A

következtetést

viszont

egyértelmőnek gondolom: csak a nagy jövedelmet biztosító
növények (szántóföldi zöldség, cukorrépa, gyümölcs) termesztése
során, és csak magas felvásárlási árak esetén javasolható az öntözés.
Fontosnak gondolom azt is, hogy az öntözésnek a gazdaságosságon
túlmenıen lehetnek egyéb szempontjai (hozammentés, tápanyag
kijuttatás, fagyvédelem és egyebek) is.
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6. 6. 4. A többletvíz elvezetésének gazdaságossága
A

többletvíz

elvezetése

levezetı

árkok

létesítése,

tisztítása

segítségével történik. Ott, ahonnan nehéz lenne a tábla széléig a
felszínen elvezetni az összegyülekezı csapadékvizet, mélylazítást
alkalmazunk (Petrasovits, 1978, 1980). Sem a mélylazítást, sem az
egyéb fizikai, illetve kémiai talajjavítást, (gondolok itt a cél-drénként
alkalmazott vakond-drénre, illetve egyéb beépített talajcsıre és a
kémiai módszerek közül például a meszezésre), soha sem a tábla teljes
területén végezzük, hanem csak ott ahol ez feltétlenül szükséges
(Mados, 1940). Tesszük ezt azért, mert a beavatkozás költség, pénzbe
kerül, és ezt a pénzt a gazdálkodónak kell kifizetni. A táblán belüli
vízkárelhárítás éves költsége a saját gazdálkodási gyakorlatomban
átlagosan 18, 3 aranykorona értékő, közepesen jó vízgazdálkodású,
középkötött réti talajon a 2006. évben 5460 forint volt hektáronként,
amit kilogrammonkénti 25 forintos takarmánykukorica áron kellett
ellensúlyozni. Az ellensúly, a ráfordításigény 218 kilogramm és 40
dekagramm volt hektáronként, azaz ennyi kukoricahozam fedezte
2006-ban, a saját gazdaságomban a vízkárelhárítást hektáronként.
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a vízkárelhárítás
inkább megvalósítható, mint az öntözés. Fontos dolog, hogy legyen
hova levezetni a fölösleges vizet a tábláról. Ezért lényeges, hogy
karbantartottak legyenek a közcélú vízlevezetık, vagyis a
regionális és az országos érdekek és lehetıségek összehangolása a
termelık (gazdák) számára elengedhetetlen.
Ami ajánlható, amit tenni érdemes: a jogrendszernek
jutalmazni kell a vízkárelhárítást, és szankcióval sújtani annak az
elhanyagolását.
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Ezért akik a kezelésükben álló vízlevezetı rendszereket, az
árkaikat

karbantartják,

ágazati

miniszteri

rendeletekben

meghatározott gazdasági elınyökben, kedvezményekben kell, hogy
részesüljenek.
Akik

viszont

elhanyagolják

ezt,

joghátrányokban

(szankciókban) kell, hogy részesüljenek.

6. 7. A vízhasznosítás egyéb lehetıségei

A gazdaság szereplıit sokszor a saját gazdasági érdekeik
motiválják, a közösségi érdekekre kevésbé figyelnek (Nochta, 2005).
Az állam a hatalma erejével teremt a társadalom egészét szolgáló
szabályrendszert.
A

mezıgazdaságon

túlmenıen

a

lakosság,

az

ipar,

az

energiatermelés, a hajózás és a rekreáció vízigényét is ki kell elégíteni.
Elsı látásra úgy tőnik, az egyes gazdasági ágazatok között
érdekellentét van, mert mindegyik ugyanazt a vízkészletet igényli. A
valóság az, hogy a felsorolt ágazatok feltételezik egymás eredményes
mőködését, továbbá egy adott gazdasági terület csak akkor lehet
sikeres, ha a többi is az, tehát a gazdaság egésze is sikeresen mőködik.
A tiszta, egészséges víz, egy olyan völgyfenéki országban, mint
Magyarország, általában elég (Láng, 2007). De! Ahhoz, hogy elég
vízhez jussanak a gazdasági ágazatok, magas színtő vízgazdálkodás
szükséges (Boda, 2003; Virágné Kohári-Kiss, 2008).
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6. 7. 1. Víztárolás
A magas színvonalú vízgazdálkodás lényeges eleme a
víztárolás. A domb- és hegyvidéki víztárolás a célszerő eszköze a
völgyzárógátas-, továbbá a zápor-tározók, síkvidéken a körgátastározók (Balogh, 1966; Bauer - Weinitschke, 1976).
A Tiszán levonuló árvizek esetenként másfél milliárd
köbméter többletvizet is képesek hozni. Ez annyi, mint a Balaton
víztömegének a kétharmada. A tiszai árvizeket mérsékli az Új
Vásárhelyi-terv,

és

az

egykori

fok-gazdálkodás

újbóli

megvalósítása. Kiemelten említésre méltó az 1998 és 2001 között
levonult tiszai árvizek tapasztalatai alapján elkészült Cigánd tiszakarádi ár-apasztó tározó. A Cigándi – tározó 24 kilométer gát
megépítése után az árvízi szintet 25 centiméterrel csökkenti a
bevezetés szelvényében (Yozuri, 2008). A Cigándi - tározó nem csak
az árvízvédelmet, de a mezıgazdaságot, és a vidékfejlesztést is jól
szolgálja. A Tisza magas vízállásakor kivezetett vízzel, Cigándtól
Tiszakarádig megvalósulnak az ártéri gazdálkodás feltételei (Gazdag,
2009).
Hasznos lenne Csongrádnál a régen tervezett mérsékelt
mederduzzasztás és hajózsilip megépítése, a dél-alföldi talajvízszint
szabályozása céljából (Paál, 2005). Világossá vált, az árvízvédelmi
rendszer védelmi képessége nem növelhetı a töltések vég nélküli
emelésével.

107

8. ábra: Zápor-tározó Veszprémben
Forrás: saját fotó, 2008
A mezıgazdaság a talajmővelés segítségével a lehullott csapadékot a
talajban tárolja (Sipos, 1966; Várallyai, 2008, Gazdag 2009). A
másik lehetıség a folyók medrében történı, mérsékelt medertározás.
(A mérsékelt medertározás kedvezı hatására az 1. mellékletben, a
159. és a 160. oldalon mutatok be egy példát.) Duzzasztó-mővekkel a
folyók medrét (Soroksári-Duna, Kvassay és Tasi zsilip, Rába Ikervár, Hernád - Gibárt, Tiszalök stb.) olyan vízszintre lehet
szabályozni, amely optimálisan befolyásolja a folyók környezetében
a talajvíz szintjét. Ez kedvez a mezıgazdaságnak, segíti a hajózást,
lehetıvé teszi a rekreációt, biztosítja a lakossági és ipari vizet,
valamint a duzzasztóknál lehet elektromos áramot termelni. A
turbinán a forgató nyomatékot és forgási sebességet nem csak a
vízszintkülönbség határozza meg, hanem a mechanikai áttétel és a
turbinalapátok felülete, kiképzése és alakja (Viczián, 1905).
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6. 7. 2. Aszály és belvíz

A magyar vízügy nagyszerő tradíciói ellenére az utóbbi évek
visszatérı problémája az aszály, és a belvíz. A 2003-as száraz
esztendı után 2004-ben éppen elég csapadék hullott, majd 2005-ben
túlságosan sok. A 49 000 kilométer közcélú vízfolyásból 37 000
kilométert a helyi érdekeltségő társulatok kezelnek. A 312 belvízi
átemelı felújításra szorul. Ma már csak a mőszakilag indokolt
feladatok egyharmadára jut pénz (Reich, 2005). A vízgazdálkodási
társulatok állami támogatása 2003-ban 4, 9 milliárd forint volt, 2004ben 1, 5 milliárd, és az idıjárási szempontból kritikus 2005. évben
elérte a nulla forintot. A „megtakarítás” 2004-ben 50 000, 2005-ben
70 000 hektáron okozott, összesen 119, 1 milliárd forint belvízkárt
(Forrás: A Magyar Köztársaság Költségvetése, 2003 – 2004 – 2005
évek; Éves beszámoló, Vízi Társulatok Országos Szövetsége, 2006).
Igényes, célratörı vízrendezés nélkül a talajjavítást, az öntözést,
de még évenkénti tápanyag utánpótlást sem lehet hatékonyan
elvégezni. A jogalkotók 1957-ben felismerték, hogy a helyi
vízgazdálkodási feladatokat a szubszidiaritás elve szerint, a helyi
érdekközösségekre kell bízni. Így került sor a vízgazdálkodási
társulatokról

szóló

1957.

évi

48.

törvényerejő

rendelet

megalkotására. A társulati mozgalom gyökerei a XIX. századig
nyúlnak vissza és az érdekeltek önkéntes társulásának jogszokásából
jött létre (Tamás, 2003).
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6. 7. 3. Az éghajlat változása
Az általános éghajlatváltozás miatt fontos az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentése (mitigation). A szélsıséges
idıjárás, hatást gyakorol a környezetre és a társadalomra (impact). A
káros hatások mértékét a sebezhetıség (vulerability) fejezi ki. A
megelızı intézkedések (responses) és az alkalmazkodás (adaptation)
arra irányul, hogy a károkat mérsékelje. A hazai klíma-stratégiát a
VA-HA-VA kutatások két fontos célja határozza meg (Láng,
2007).
- Magyarország felkészítése egy valószínően bekövetkezı
melegebb és szárazabb idıszakra.

- Olyan gyorsan reagáló technikai-, pénzügyi-, szervezési
feltételek megteremtése, amelyek alkalmasak a váratlan és
szélsıséges idıjárási események káros hatásainak megelızésére,
illetve kezelésére. (4. számú melléklet a 172. oldalon).
A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ
Éghajlat-változási Keretegyezménye, és annak Kiotói Jegyzıkönyve
végrehajtási keretrendszerérıl szóló 2007. évi LX. törvény 3. §-a írja
elı (Szlávik, 2008).
A

fentiek

alapján

megállapítható,

hogy az

eredményes

vízgazdálkodás a többcélú hasznosítás. A víztárolók a víztárolás
mellett jelentıs szerepet kapnak a tájkép formálásában, a rekreációs
lehetıségek bıvítésében. A folyami duzzasztók lehetıséget adnak a
talajvíz

optimális

energiatermelésére

szintre
és

a

történı
hajózási

szabályozására,
feltételek

továbbá

javítására.

Az
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éghajlatváltozás kedvezıtlen iránya (a hımérséklet emelkedése,
szárazság, árvizek, kiszámíthatatlan csapadékeloszlás), az ezt követı
élelmiszer- és vízhiány mind arra utalnak, hogy az állam nem mondhat
le a jog (néha kényszerítı erejő) vízgazdálkodást befolyásoló
szerepérıl (Nochta – Juhász – Szécsényi, 2008). A természeti
erıforrások, a gazdaság és a jog által alkotott háromtagú
„zenekarban” szükségszerően az állam a „karmester”.
A jog nem mindenható eszköz. A felnövekvı generációk iránti
felelıs vízgazdálkodás egyben környezetetika is. A környezetetika
pedig a morálteológia része (Kondorosi, 2007; Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK), 2008).
A természeti tényezık a gazdaság elsıdleges erıforrásai
ugyanúgy, mint a „kimővelt emberfık milliói”.

Ha, egy adott

természetföldrajzi egység lakosságának birtokából kikerülnek a
természeti erıforrások, akkor ık - a gazdasági helyzetüket tekintve a gyarmati sorban élıkhöz lesznek hasonlóak. Ez arra alapozható,
hogy a természeti erıforrások birtokosa képes a gazdaság egészét
befolyásolni.
A fentieket a gazdaságtörténet számos eseménye igazolja. A múlt
béli tudományos, szakmai, gyakorlati eredményeink megismerése
és hasznosítása napjaink munkáját és döntéseit is segítheti
(Lenygyel, 2008). Ezért, az édesvíz-készletek, (és ilyen a termıföld is),
mint

megújuló

természeti

erıforrások

birtoklásáról

lakossága semmilyen körülmények között sem mondhat le.

Hazánk
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7. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
7. 1. Következtetések
Mindenki által köztudott és elfogadott, hogy a víz az emberi
lét alapja. Az összes ókori társadalom kezdetét, fejlıdését és végét
is a víz határozta meg. Késıbb az egyoldalú öntözéses gazdálkodás
hatására
mértékővé

a

talajok
vált

a

kezdtek

tönkremenni,

sivatagosodás.

Ezt

egyre

nagyobb

követıen,

amilyen

látványosan jöttek létre a fejlett ókori társadalmak, ugyanolyan
látványosan el is tőntek.
A fejlett társadalmak segítségül hívják a vizek szabályozását, a
célszerő vízgazdálkodást segítı jogi szabályozást, azért, hogy
lehetıleg

az

elınyös

tulajdonságok

kerüljenek

fölénybe

a

hátrányokkal szemben.
Az elmúlt 88 évben, sokat változtak Magyarország külpolitikai
lehetıségei. Az Európai Unió 60/2000. számú víz-keretirányelve
lehetıvé teszi, hogy - az Európai Unió keretei között -, a Kárpátmedence egészét egy nagy régiót alkotó vízgazdálkodási- és
természetföldrajzi egységként, az inter-regionális együttmőködések
segítségével a mainál kedvezıbb vízgazdálkodási helyzetbe
lehessen hozni (Lengyel, 2005 – 2006).
Az igazán nagy elırelépés az lenne, ha a döntéshozók
felismernék, a Kárpátok hegyvonulatával körülölelt gazdasági térség,
egyben természetföldrajzi egység is, és ez akkor mőködik
hatékonyan, ha a gazdaság jól illeszkedik a természetföldrajzi
adottságokhoz.

112
A vízügyi szabályozásban a XIX. század végére megjelent a ma
is aktuális kényszertársulás elve. Ez az elv azt jelenti, hogy az ártér
valamennyi birtokosának kötelezı volt belépni a társulásba. Az
érdekeltséggel arányos kényszertársulás ma is az alapvetı vízügyijogelvek része.
1885-ben az eddigi munkálatokat koronázta meg a korszerő
vízjogi szabályozás és állami vízügyi igazgatás megteremtése. A
körültekintı vízjogi szabályozás megteremtése az egykori vízi
mérnök, Kvassay Jenı érdeme. Azóta ismét sok idı telt el, sok
korábbi

eredmény

vízgazdálkodás

megsemmisült,

rendbetétele

és

vagy
a

idejétmúlt

jogi

lett.

A

szabályozásának

korszerősítése újra elkerülhetetlenné vált.
A

vízzel

kapcsolatban

az

agrár-külkereskedelem

fontos

szempontja lehetne az, hogy az Égei- és a Földközi-tenger európai
partjain, az Európai Unió legnagyobb idegenforgalmi központjai
találhatók, és ezek a nyaralóhelyek a nyári félévben, nagy
mennyiségő, jó minıségő élelmiszeripari terméket igényelnek. Szeged
ma is nagyon fontos téliszalámi, füstölt árú, paprikaırlemény, méz,
valamint palackozott bor-berakóhely lehetne, például az Európában
egyedül álló minıséget jelentı tokaji borok vonatkozásában is. A
nagytömegő árúk mozgatásával járó agrárkereskedelem érdeke a
folyók hajózhatóságának megırzése. A vízszabályozásnak négy
fontos szintje van. Az egyik, a nagy vízi vízszabályozás, ami az állam
által kezelt, állami tulajdonú fımőveket, azaz a nagyobb folyókat és
tavakat érinti. A másik, a kis vízi vízszabályozás, ami az érdekeltek
társulásai, azaz a vízi-társulatok által kezelt kisebb vízfolyásokat és

113
tavakat érinti. A harmadik szint a helyi közösségek önkormányzatai
által felügyelt helyi jelentıségő, a csapadékból, valamint a talaj elsı
vízadó rétegébıl származó vizekkel kapcsolatos vízszabályozások és
vízrendezések. A negyedik, a magántulajdonban álló területek
vízkészleteit érintı tevékenységek.
A víz megújuló erıforrás. Nem közömbös, hogy a víz, mint
megújuló erıforrás magán- vagy köztulajdonban van. A közös
tulajdonnak, így a megújulásra képes természetes édesvíz-készletnek
a védelmét és használatát a közösség érdekében szigorú
szabályokhoz kell kötni. Ennek hiányában hamar kiderül, hogy a
közös tulajdon nem jó megoldás (Nochta, 2005).
A magyar vízügyi igazgatás már régóta a regionalitás elvét
követi, vagyis az Európai Uniónak tulajdonított „régiós elv” a
magyar vízügyi igazgatásban már akkor mőködött, amikor még
az Európai Unió még nem is létezett.
A fentiek alapján megállapítható, hogy Magyarországon a
modern

mezıgazdasági

vízgazdálkodás

intézményi

keretei

rendelkezésre állnak. Az intézményrendszer eleve regionális
szemlélető, messze megelızve a közigazgatás ezeréves megyei
rendszerét, szemléletét. A gyakorlati megvalósítás sajnos sok
esetben a kettıs, „megye - régió” rendszer eltérı érdek- és hatalmi
harcai miatt még várat magára.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság magasabb rendő
jogszabályai között megvalósult a jogharmonizáció, de a helyi,
lokális szinteken, még sok a tennivaló a jogalkalmazás és a
jogértelmezés területén. Magyarországon a vízszabályozás fentebb
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említett négy szintjét a 60/2000 számú Víz Keretirányelv foglalja
egységes európai keretbe.
A víz az élet lételeme. Az egyes tényezık között határozott
közvetlen és közvetett kapcsolatok léteznek. A – víz – növény, állat,
ember, társadalom – „dominó elven” kapcsolódnak egymáshoz,
bármelyik „elem” dılése az egész rendszer megszőnését vonja maga
után. A társadalom fejlettsége dönti el azt, hogy a pillanatnyi
elınyöket, vagy a hosszú távú fejlıdést választja. Ez viszont
elırevetíti, hogy a célszerő vízvízgazdálkodás szellemi-, anyagi-,
pénzügyi-, idıbeli áldozatokat jelent.
Megállapítható, hogy az országos szinten lehullott csapadék
mennyisége határozottan megjelenik a fıbb növények hozamaiban
pozitív és negatív irányban egyaránt. Az öntözetlen kultúrák (búza,
kukorica) termésátlag-ingadozásai (majdnem kétszeres különbség)
megegyeznek a csapadékingadozással, míg az arányaiban nagyobb
öntözött területő növények (cukorrépa, burgonya) kisebb eltéréseket
mutatnak (1, 6 szeres). Magyarország 600 – 700 milliméteres
csapadékellátottsága mellett a többletcsapadék káros hatásaival
ritkábban kell számolni. A csapadék hiányát öntözéssel lehet pótolni,
különösen

az

intenzívebb

kultúrákban

(cukorrépa,

burgonya,

szántóföldi zöldségtermesztés). A 10 év adatai arról tanúskodnak,
hogy a vízbıség-, vagy hiány nem automatikusan, mégis jó
megközelítéssel idézi elı a fajlagos hozamok növekedését, illetve
csökkenését. Az okszerő talajmővelés és agrotechnika, a jó
tápanyagellátás és fajtamegválasztás bizonyos mértékig képes
kompenzálni a víz hiányát, vagy annak megléte esetén segíteni annak
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hasznosulását, de ezen a ponton túl már csak az öntözés segítségével
lehet tovább lépni (Lengyel, 1974).
Az eddigi eredmények alapján az alábbi értékelés mondható ki:
az öntözés szerepérıl szóló 6. 6. 3. pontban ismertetett körülmények
között az öntözés költsége többszöröse lehet az öntözéssel elérhetı
többlet árbevételnek, tehát napjainkban csak magas felvásárlási
árak esetén javasolható.
A Világban kibontakozó élelmiszerhiány, a terményárak
emelkedése és az általános éghajlat-változás elırevetíti az öntözés
jelentıségének a felértékelıdését (Lengyel, 2008).
Megállapítható, hogy a vízkárelhárítás inkább megvalósítható,
mint az öntözés. Természetesen a vízkárelhárítás során fontos, hogy
legyen hova elvezetni tábláról a fölösleges vizet. Tehát nagyon
lényeges az, hogy karbantartottak legyenek a közcélú vízelvezetık,
vagyis a regionális és országos érdekek és lehetıségek vízgyőjtı
öblözetek szerint történı összehangolása a termelık (gazdák)
számára is elengedhetetlen.

Összefoglalva:

Megállapítható,

hogy

az

eredményes

vízgazdálkodás a többcélú vízhasznosítást helyezi elıtérbe. A
víztározók a víz tárolása mellett jelentıs szerepet kapnak az
árvízvédelemben a nagy jelentıségőek a vésztározók (Cigándi árvízi
vésztározó

a

Felsı-Tisza

mentén),

tájkép

formálásában,

a

rekreációs lehetıségek bıvítésében. A folyami duzzasztók az
energiatermeléshez, a hajózáshoz, azaz a vízi szállításhoz
nyújtanak lehetıséget (Tiszalök, Kisköre, és a hiányzó csongrádi
mérsékelt mederduzzasztás).
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Az éghajlatváltozás kedvezıtlen iránya (hımérsékletemelkedés,
szárazság, szeszélyes csapadékeloszlás), az ezt követı élelmiszer- és
vízhiány mind arra utalnak, hogy az állam nem mondhat le a jog (néha
kényszerítı erejő) vízgazdálkodást befolyásoló szerepérıl.
Akkor, amikor már egyértelmően mutatják a természettudomány
kézzelfogható bizonyítékai, hogy a természet súlyos veszélyekkel
fenyeget és természeti katasztrófák várhatóak súlyos gazdasági és
társadalmi károkkal, a felelıs döntéshozók nem tesznek semmit, holott
a tudományos kutatások eredményei az elhárítás módszerit is
megadják. (A dél-kelet ázsiai cunami a mőhold felvételekrıl már elıre
látható volt, mégsem riasztotta senki sem a lakosságot annak
érdekében, hogy azonnal meneküljön. New Orleansban az idıjárási
elırejelzések alapján elıre látható volt az árvíz és szintén várható volt
2006. augusztus 20-án, Budapesten az esti szélvihar, mégsem
riasztotta senki sem a lakosságot, hogy tegyen meg mindent a
biztonsága érdekében). A felsoroltakra nincs magyarázat, de abban
mégis bízom, hogy a Va-Ha-Va kutatások ajánlásait a jövıben a
felelıs döntéshozók a végrehajtás szintjén is komolyan fogják
venni. A természet nem tréfál, törvényeit különbözı politikai
irányzatoknak tetszı módon nem lehet magyarázni, mert azok
objektívan léteznek.

Végezetül még egy fontos következtetésre szeretném felhívni a
figyelmet:
Az édesvíz-készletek (és a termıföld) esetében is fontos, hogy
nem csak a mennyiségét és minıségét, hanem a birtoklását is meg
kell ırizni.
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7. 2. Javaslatok

Az elızı ökonómiai összefüggéseket – a természeti törvények
tiszteletben tartása mellett - a jogi szabályozás alapjaiban képes
megváltoztatni.

Néhány vízgazdálkodást érintı jogszabály és annak hatása

Az öntözés elterjedését segítené a stabil, áttekinthetı beruházási
támogatási rendszer, továbbá az, ha a mezıgazdasági termelık
visszaigényelhetnék az öntözıgép üzemeltetése során felhasznált
gázolaj jövedéki adóját. A jelenlegi jogszabályi környezet erre nem ad
lehetıséget.
A

vízkészlet-használati

díjat

idırıl-idıre

elengedik

a

gazdáknak, de ez jelentéktelen segítség az összes költségekhez
viszonyítva.
Nincs olyan jogszabály (állami), illetve (önkormányzati) rendelet,
amely a gazdákat direkt módon kötelezné a vízelvezetı árkok
tisztítására és karbantartására! Ilyen kötelezettség a mővelt (kultúr)
állapotban tartási kötelezettségbıl levezethetı lenne.
A vízi társulatok mőködési területén gazdálkodók véleményét,
figyelembe kell venni a vízgazdálkodás (a fenn- és karbantartási
munkák) tervezésekor. Hibás az a gyakorlat, ahol a gazdálkodóktól az
adók módjára hajtják be a társulati tagdíjat, ugyanakkor csak formális
beleszólásuk van a társulati tevékenységbe.
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A vízgazdálkodási társulatok esetleges állami támogatása segíti a
vízállapotokból fakadó károk enyhítését, de a megelızésre nincs
pénz!
Az öntözés volumene visszaszorult Magyarországon. Világ
növekvı élelmiszerkereslete, és mezıgazdasági termékek árának
további emelkedése, az öntözési költségek leszorítása, valószínő
megoldja ezt a problémát. Addig viszont más megoldásokat kell
keresni. Ilyen lehetıség az altalaj-, illetve a mélylazítás, (ami a 90-es
éveket megelızıen jó gyakorlat volt), továbbá speciális esetben, ahol a
helyi viszonyok lehetıvé teszik (és igénylik), a vegetációs idıszakon
kívül a talaj évenkénti, egyszeri öntözése árasztással (Tóth, 1977).
A mezıgazdaság általános közgazdasági pozíciói, a 2007-ben
tapasztalt rendkívüli gabonaár-emelkedés ellenére sem olyanok, hogy
lehetıvé tennék a nagy beruházási igényő, konzolos, illetve a talajba
beépített

csıhálózatos

(AC

telep-rendszerő)

öntözıberendezés-

beruházásokat. A meglévı berendezések még mőködni fognak, amíg
az

üzemeltetésük

kifizetıdı,

majd

elpusztulnak.

Nagymérető

berendezéseket csak a mezıgazdaság közgazdasági szabályozásának
javulásakor érdemes beruházni. A meteorológusok a rendelkezésükre
álló

adatsorok

alapján

újra-

és

újra

megállapítják,

hogy

Magyarországon a sokévi természetes csapadékmennyiség átlaga az
elmúlt 100 évben, mintegy 70 milliméterrel csökkent, valamint ennek
az eloszlása is kiegyensúlyozatlanabbá vált. Jellemzı, hogy a télen és
koratavasszal hullik le a csapadék nagyobbik része, nyáron és ısszel
pedig egyre kevesebb az esı. Egyre gyakoribbak az özönvíz-szerő,
heves felhıszakadások és az azt követı nagy száraz idıszakok.
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A 6. 6. 2. pontban bemutatott szántóföldi vízháztartási kísérlet
eredményei alapján (a leírása a 94. oldalon kezdıdik), - figyelemmel
a már elkezdıdött általános éghajlat-változás következményeire is –
még további javaslatok indokoltak.
További javaslatok
Az EU és a nemzeti jogalkotás irányán nem érdemes változtatni,
mert, megfelelnek a gazdaság céljainak, de a végrehajtás szintjén
alapvetı

szervezési,

szervezeti

és

pénzügyi

forrás-elosztási

változtatásokra van szükség.
Az értékes, korábban elbocsátott vízügyi szakember-gárdát ismét
munkába kell állítani. (Az elmúlt 20 évben nagyarányú leépítés volt a
vízügyi ágazatban, mintegy 17 ezer dolgozót elbocsátottak, és az
tapasztalható, hogy a vízügyi ágazat ma már nem képes ellátni az
alapvetı feladatait sem) (Reich, 2005; Paál, 2006).
A pénzügyi forrásokat az általános éghajlatváltozás körülményei
között, a súlyosbodó problémának megfelelıen újra fel kell mérni.
A gazdasági szereplık érdekeit és a kötelezettségeit, a
jogalkotóknak és az államigazgatás felelıs vezetıinek az állam, a
társulatok, az önkormányzatok, és a magán birtokok szintjén újra
össze kell hangolni. A szabályozásnak a fenti szintek mindegyikére ki
kell terjednie – a lehetıség – a feladat – a felelısség – a korlátozás –
és a szankcionálás – vonatkozásában egyaránt.
A szabályozás szigorításának elsısorban az egységes és
egyértelmő

szabályok

következetes

végrehajtásában

kell
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megnyilvánulnia. Jelenleg a végrehajtás esetleges, következetlen, sok
esetben elmarad. A megoldás az államigazgatás szintjén az Országos
Vízügyi Hivatal (OVH) visszaállításában, és a végrehajtás szabályait
egyértelmően elıíró vízügyi kódex megalkotásában rejlik.
Vissza kell állítani az Országos Vízügyi Hivatalt (OVH) úgy,
ahogy az Dégen Imre államtitkár úr vezetése mellett mőködött. Az
OVH országos hatáskörő kormányzati szervezet volt. Nem egy adott
ágazati minisztérium irányította az OVH-t, hanem az OVH
irányította a

minisztériumok vízgazdálkodással

kapcsolatos

tevékenységét. Ezt a vízügy stratégiai jelentısége indokolja.
Az államigazgatásban tarthatatlan, hogy a vízgazdálkodás egy adott
minisztérium irányítása alá tartozzon. Most az Országos Vízügyi
Fıigazgatóság

a

Környezetvédelmi

és

Vízügyi

Minisztérium

alárendeltségében mőködik.
A végrehajtás és a jogalkotás alsóbb szintjein tapasztalható
értelmezések és diszharmóniák megszüntetése, a szabályozás
összhangjának megteremtése céljából javasolt egy egységes

szerkezető vízügyi kódex megalkotása. Ennek tartalmaznia kell az
intézményi garanciákat, a felelısségi viszonyokat és hatásköröket,
továbbá a kötelezı szankciókkal együtt koherens rendszert kell
alkotnia. A vízügyi kódex a vízügyi szakterület jogszabályait egységes
szerkezetben tenné közzé. (Ilyen volt az 1985-ben hatályba lépett
beruházási kódex.)
A vízügyi kódex megkönnyítené a vízügyi ágazatmőködését,
jogértelmezését és –alkalmazását.
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
- A magyar vízjogi szabályozás alapelvei (regionalitás, jog és
végrehajtás egysége, a gazdaság és a közérdek kiegyensúlyozott
érvényesítése) megfelelnek a legkorszerőbb elvárásoknak, már akkor
megfeleltek, amikor még az Európai Unió nem is létezett. Az egyre
korlátozottabbá

váló

édesvízkészletek

a

jog

„kényszerítı

és

korlátozó” jellegét erısítik és az „egységes vízügyi kódex”
megalkotását indokolják.
- Számszerősítettem – azonos agrotechnikai körülmények között
a vízhiány (-9 kg/mm/ha) és a víztöbblet (-25 kg/mm/ha) hozamra
gyakorolt

hatását.

A

kívántnál

több

csapadék

nagyobb

hozamcsökkenést okoz. Országosan 10 év viszonylag kiegyensúlyozott
csapadékátlagában (1996 és 2006 között 441- és 808 milliméter/év) a
csapadékmennyiség és a fıbb növények hozamai azonos tendenciát
mutatnak.
- A víz a növény – állat – ember – társadalom létének nem csak
meghatározója, de alapja is. A négy szint mindegyike egyre erısödı
szállal kötıdik a vízhez és egymáshoz. Bármely elem sérülése
„dominó-elv” szerően a fentebbi négy szintbıl álló rendszer egészét
rombolja le.
- A vízkárelhárítást, valamint a mesterséges vízpótlást támogató
jogszabályok a növénytermesztés hozamingadozásait mérséklik, így
az elırelátó jogi szabályozás a gazdasági hatások ingadozását
mérsékeli.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
Mindenki által köztudott és elfogadott, hogy a víz az emberi lét
alapja. Az összes ókori társadalom kialakulását és megszőnését is a
víz határozta meg. A vízgazdálkodás a hadsereg után a második
legfontosabb központilag irányított és felügyelt tevékenység volt.
A dolgozat célja a jog – vízgazdálkodás – mezıgazdaság
összefüggés-rendszerének elemzése. Az elemzés a három tényezı
analízisét, majd együttes hatásuk bemutatását szolgáló szintézisét
követeli meg.
A cél eléréséhez a következı feladatokat kellett megoldani:
- A vízgazdálkodás jelentıségének tisztázása.
- Magyar vízügy történetének áttekintése.
- Kiemelkedı hazai szakemberek munkásságának ismertetése.
- A magyar és európai vízügyi jogrendszer felvázolása.
- A természetes csapadék országos termésátlagokra gyakorolt
hatásainak az elemzése.
- A lehullott csapadék gazdasági hatásait vizsgáló, konkrét
szántóföldi kísérlet és elemzés megvalósítása a költségek, a
hozamok, a hatékonyság, az árbevétel számításokhoz.
- A vízjogi szabályozás közvetlen és közvetett hatásainak
értékelése az élet különbözı, a növény, az állat, az ember és
a társadalom szintjén.
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A vizekkel kapcsolatban végzett emberi tevékenységek
társadalmi normarendszerét a vízjog szabályozza és foglalja
egységes keretbe.
A magyar vízügyi igazgatás már régóta a regionalitás
elvét követi. Az Európai Uniónak tulajdonított „régiós elv” a
magyar vízügyi igazgatásban már akkor mőködött, amikor
még az Európai Unió nem is létezett.
Fontos, hogy a gondos vízgazdálkodást a jogrendszer és
az állami igazgatás körültekintıen megalapozza, valamint az
állami, a társulati, az önkormányzati és a magánbirtok
szintjén pontosan szabályozza a lehetıségeket, a feladatokat,
a felelısséget, továbbá a feltétlenül szükséges korlátozásokat.
A víz lételeme az összes élı szervezetnek, az egyes
tényezık között határozott közvetlen és közvetett kapcsolatok
léteznek. Az egymással kapcsolatos elemek – növény, állat,
ember,

társadalom

egymáshoz,

bármelyik

–

„dominóelven”
„kocka”

dılése

kapcsolódnak
az

„egész”

megszőnését vonja maga után.
A vízkészletekkel lehet élni és visszaélni (az ókori öntözı
kultúrákon alapuló birodalmak tündöklése és bukása). A
társadalom fejlettsége dönti el, hogy a pillanatnyi elınyöket,
vagy a hosszú távú fejlıdést választják. Ez szellemi, anyagi,
pénzügyi, idıbeli áldozatokat jelent.
A lehullott csapadék határozottan megjelenik a növények
hozamaiban.
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Az általános összefüggések érthetıbbek, ha azok konkrét
eredményeken

keresztül,

mérhetıen,

vállalkozásainak

életében,

számszerően

az
is

egyének
bemutatásra

kerülnek. Elvégeztem a 2003 – 2004 - 2005 években a saját
birtokomon a talaj vízháztartásának a vizsgálatát.
A

Világban

kibontakozó

élelmiszerhiány,

és

az

élelmiszerárak emelkedése, az általános éghajlatváltozás
elırevetíti az öntözés jelentıségének felértékelıdését.
A vízkárelhárítás inkább megvalósítható, mint az öntözés.
A vízkárelhárításnál fontos, hogy legyen hova levezetni a
fölösleges vizet. Tehát, lényeges, hogy karbantartottak
legyenek a közcélú vízlevezetık.
A fentiek alapján az eredményes vízgazdálkodás a
többcélú hasznosítás. Az éghajlatváltozás kedvezıtlen iránya
(a

hımérséklet

emelkedése,

szárazság,

árvizek,

kiszámíthatatlan csapadékeloszlás), az ezt követı élelmiszerés vízhiány mind arra utalnak, hogy az állam nem mondhat
le a jog (néha kényszerítı erejő) vízgazdálkodást befolyásoló
szerepérıl (Nochta – Juhász – Szécsényi, 2008).
A jog nem mindenható eszköz. A felelıs vízgazdálkodás
egyben környezetetika is. A környezetetika a morálteológia
része

(Kondorosi,

2007;

Magyar

Katolikus

Püspöki

Konferencia (MKPK), 2008).
A természeti erıforrások, a gazdaság és a jog által
alkotott háromtagú „zenekarban” szükségszerően az állam
a „karmester”.
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9.

SUMMARY ABSTRACT

It is widely known and accepted that human existence is
based on water. The emergence, progress and fall of all
ancient civilizations were determined by water. Water
management

was

the

second

most

important

central

government task, after controlling and supervising the army.
Objective: To analyse the system of connections between
Law – Water Management – Agriculture. It requires the
analysis ensued by the synthesis of the three factors in order
to demonstrate their common effects.
To achieve this objective, the following tasks should be
completed:
- Clarify the importance of water management.
- Give a historical overview of Hungarian water regulation and
water management.
- Communicate the achievements of outstanding Hungarian
specialists of the area.
- Give a description of the legal system of Hungarian and
European water regulations.
- Conduct an experiment on a specific plot of farmland to
examine the economic effects of precipitation and analyse its
results to calculate costs, yield, efficiency, turnover and profits.
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- Analyse the effects of natural precipitation on national
average crop yield.
- Assess the direct and indirect effects of water legislation at
various levels of life, the level of plants, animals, humans
and society.
Water laws regulate the social norm system of human
activities related to water, and put them in an integral frame.
The Hungarian water management has followed the “regional
policy” of the European Union for long. It had been a part of
the water management in Hungary long before the European
Union was formed. It is of great importance that the legal
system and the administration clearly define and with
necessary restrictions clearly regulate tasks, responsibilities, on
state, corporate, municipal and private property level. Water is
a crucial element to all living organisms, and some factors are
definitely linked to one another, directly or indirectly.
Factors–plants, animals, humans, society- are linked by
the “domino” theory. If one piece falls the “whole” falls
apart as well. Water resources can be used and misused at the
same time (e.g. the rise and fall of ancient empires based on
irrigation culture). The stage of development in a society
decides whether a society plans for the short or the long run.
This requires spiritual, material, financial and temporal
sacrifice.
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Precipitation has its effects on the yield of plants. There is
a better understanding to general results, if they are presented
through facts and figures delivered by the individual’s
experiences. In 2003, 2004, 2005 I studied the water balance of
the soil on my estate.
The growing shortage of food and the rise of food prices,
the global climate change all point to the future importance
of irrigation.
Prevention of water damage is easier to establish than to
set up an irrigation system. Water drainage is another important
factor, which requires the maintenance of the public drainage
systems.
It follows from the foregoing that diverse utilization leads
to successful water management. The unfavourable effects of
the climate change (rising temperature, droughts, floods,
unpredictable distribution of rainfall), followed by the shortage
of food and water show that the state must reserve the (at
times compelling) right to exercise legal influence on water
management (Nochta-Juhász-Szécsényi, 2008). Law is not
almighty. Responsible water management is environmental
ethics as well. Environmental ethics is a part of moral
theology (Kondorosi, 2007; Hungarian Catholic Bishops
Conference, 2008).
In the „orchestra” made up of natural resources, economy
and legal system is inevitably the state the „conductor”.
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1. melléklet:
Kísérelt és annak eredménye – az ıszi búza vízfogyasztásának
vizsgálata a kisújszállási 0400/4 helyrajzi számú táblán.

A kísérlet helye a saját tulajdonomban álló kisújszállási Rétdőlıben elterülı 0400/4. helyszínrajzi számú 42, 6 hektár területő
szántóföldi tábla volt. A lehullott csapadék, ennek a következtében
kialakult talajnedvesség és a megtermelt terméstömeg közötti
összefüggést vizsgáltam.

Elsısorban a talaj térfogatsúlyát figyeltem meg, mert a
térfogatsúly a talaj vízkészletének függvényében változik. A
kisújszállási Rét-dőlı talaja réti talaj. Erre a talajra jellemzı a ragacsos
és poliéderes szerkezet. Ennek a talajnak szürkés-fekete színe van és a
szerkezete szemcsés és sokszöglető, ami a „B” szint felé fokozatosan
hasábos szerkezetővé válik. A humusz a B szintben a mélységgel
arányosan csökken.

A Rét-dőlı talajának fizikai félesége középkötött vályog, így a
térfogat súlya 1, 35 és 1, 65 gramm/cm3 között alakul. Ezért egy
átlagosan 20 köb-centiméter térfogatú talajminta súlya 27 és 33
gramm közé esik.
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A kísérlet kellékei
Szabványos henger alakú csapadék-mérı henger és 1, 5 méter
hosszú nyél. Talajfúró, 1000 cm3 térfogatú mintavevı hengerrel
ellátva. Egy alumínium lemezbıl hajtogatott 5 cm x 4 cm x 1
centiméter mérető doboz. Mintánként 0, 2 dl 41 térfogat % -os
alkohol. Két tizedes pontosságig grammokban mérni képes analitikai
mérleg. Megfelelı mérető deszkalap az analitikai mérleg alá, gyufa és
egy pogácsa-szaggató.
A kísérlet menete
A vizsgálatok minden esztendıben akkor kezdıdtek, amikor a
talaj téli csapadék-felhalmozódása befejezıdött, és megkezdıdött a
vegetációs periódus. A munka csapadékmérı mellett, talajfúróval, 10
centiméterenként, 1, 0 méter mélységig a talajminták kiemelésével
kezdıdött, majd abból egy darab, pogácsa-szaggató segítségével
alumínium-tálba került. A pogácsa-szaggatóra azért volt szükség,
hogy a mintavevı hengerbıl kikerülı talaj szerkezete ne sérüljön és az
a mérési eredményeket torzító módon, ne tömörödjön össze. A minta
teteje el lett simítva úgy, hogy a minta a tálban 1 cm vastag legyen. A
minta térfogata így az alumínium lemezbıl hajtogatott dobozban 5 cm
x 4 cm x 1 cm = 20 cm3 lett. Az analitikai mérleget a megfelelı
mérető deszkalapon szelencés libella segítségével vízszintes állapotba
kellett hozni, majd a minta súlyának a mérése következett. A
súlymérés után a minta bıségesen át lett itatva alkohollal és
meggyújtásra került. Az alkohol elégetése után ismét súlymérés
következett. A nedvesen és a szárazon mért súlyok különbségébıl ki
lehetett számítani a talaj nedvességtartalmát.
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A csapadék
A csapadék mérése csapadék-mérı hengerrel, a téglalap alaprajzú
1050 méter x 405 méteres tábla átlóinak metszéspontjában
dekádonként történt. A dekádonkénti csapadék adatokból havonta
számtani átlag készült.
A 2004. évi mérési eredmények azért tanulságosak, mert ebben az
évben a lehullott csapadék szinte pontosan fedezte az ıszi búza
élettani vízigényét. Ezért a 2004. évi mérési eredményeket részletesen
tárgyalom:

A mérési eredmények 2004-ben

A kialakult talajnedvesség 2004. április elsején:
A téli félév végére érkeztünk. A táblára hulló csapadék mennyisége
már nem haladja meg az elpárolgás mennyiségét. Kialakul az 1-nél
kisebb ariditási érték.
(Az ariditási érték = a lehulló és az elpárolgó csapadéktömeg
hányadosával.)

A levegı hımérséklete április elején már emelkedik, a növények
intenzíven fejlıdnek, a vízfogyasztásuk a többszörösére nı. A talajt, a
téli csapadék a most ismertetésre kerülı szintig látta el vízzel. A
talajminták 10 centiméterenként lefelé fúrva kerültek kiemelésre. A tíz
minta átlagában 20 cm3 talaj 2, 7 gramm –ot veszített a súlyából, ez
1350 m3 vizet jelent hektáronként 1, 0 méter mélységig, ami 135 mm
csapadékkal azonos.
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2004. május elsején: A 20 cm3 térfogatú minták átlagosan 1, 5
grammot veszítettek a súlyukból. Ez 75 milliméter csapadékkal
azonos. Az április hónapban lehullott 36 milliméter csapadék
hozzáadódott az április elsején mért 135 milliméterhez, így a tábla
2004. április hónapban 171 milliméter vízmennyiségbıl gazdálkodott.
A hónap végét követı napon, tehát 2004. május elsején 1, 5 gramm
mért súlycsökkenés. Ebbıl az következik, hogy a tábla vízkészlete a
hónap végére 75 milliméter lett, ami arra utal, hogy áprilisban 96
milliméter fogyott el a tábláról.
Ez a 96 milliméter vízfogyasztás megfelel a szakirodalomban talált
öntözıtelepi adatnak. Balogh János a „Vízigény számítások az
öntözıgazdálkodásban” címő munkájában (1978) 98 milliméter
vízmennyiségben adta meg az ıszi búzaállomány áprilisi vízigényét az
általa elvégzett kísérletek alapján. Balogh János is, az öntözı szakma
által elfogadott, 0 és 100 centiméter közötti talajréteget vizsgálta.
2004. június elsején: 75 milliméter nedvesség maradt a talajban és
májusban 108 milliméter csapadék esett le. Ez összesen 183
milliméter. A májusi esı aranyat ér! Az égetés során a minta 0, 76
grammot veszített a súlyából és ez 38 milliméter csapadékkal azonos
nedvességnek felel meg. Tehát 06. 01.-re a 183 milliméterbıl maradt
38 milliméter, ami azt jelenti, hogy a növényállomány a 183
milliméter nedvességbıl 143 millimétert elfogyasztott. A nagy
vízfogyasztást az indokolja, hogy a szaporító (generatív) szervek
(kalászok a búzaszemekkel) fejlıdése és a zöld tömeg növekedése a
májusra esı fejlıdési szakaszban (feno-fázisban) történik.
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2004. július elsején: 38 milliméter csapadékkal azonos nedvesség
maradt a talajban. Júniusban 126 milliméter volt a lehullott csapadék.
Ez összesen 164 milliméter. Égetés után a minták átlagosan 0, 7
grammot veszítettek a súlyukból, ez 35 milliméter nedvességnek felel
meg. Tehát július elsejére a 164 milliméterbıl maradt 35 mm, ami azt
jelenti, hogy az állomány 129 milliméter csapadéknak megfelelı vizet
fogyasztott. Tehát a növényállomány vízfogyasztása még a tejes érés
fázisáig meglehetısen nagy volt.
A kedvezı idıjárás lehetıvé tette, hogy a próbavágásokat követıen az
aratást július 11-én elkezdjük.

A teljesség kedvéért meg kell néznünk még, hogy mi történt július 1.
és július 10. között! A növény vízfogyasztása rendkívüli mértékben
visszaesett. A búza a kalászokat érlelte. A talajban maradt 35 mm
csapadéknak megfelelı talajnedvesség kiegészült még 6 mm esıvel,
és így a tábla felsı 100 centiméteres rétegében 41 mm volt a
vízkészlet.
2004. 07. 10–én: A 20 cm3 térfogatú minták átlagosan 0, 38 grammot
veszítettek a súlyukból. Ez azt jelenti, hogy a 41 milliméterbıl 19
milliméter fogyott, azaz a teljes érés fejlıdési szakaszában vagyunk,
annak is a legvégén kezdıdhet az aratás.

Áprilisban, a talajban maradt a 171 milliméter vízkészletbıl 75
milliméter, azaz 43, 9 %.
Májusban, a talajban maradt a 183 milliméter vízkészletbıl 38
milliméter, azaz 20 %.

153
Júniusban, a talajban maradt a 164 milliméter vízkészletbıl 35
milliméter, azaz 21, 34 %.
Július elsı dekádjában, a talajban maradt 41 milliméter vízkészletbıl
22 milliméter, 53, 7 %.

Az általam tapasztalt legnagyobb vízkapacitás 183 milliméter volt. Ez
a vízkapacitás hasznos vízkapacitásból és holtvíztartalomból áll. A
középkötött vályogtalajokon ez az arány nyolc aránylik az egyhez,
azaz a búza szerteágazó gyökérzetének szívóerejével legalább
nyolcszor annyi vizet képes felszívni, mint amennyit a talaj képes
megkötni a növény által már fel nem vehetı módon, azaz holt víz
formájában. Gondoljunk arra, hogy június elsı dekádjában még a 41
milliméter vízkészletbıl is 19 milliméter vízfelhasználást mértünk,
tehát a holt-víz (az a víz, amit a búza gyökerének a szívóereje nem
képes már a talajból felszívni) mindenképpen a 22 milliméter alatti
nedvesség-tartományban kell, hogy legyen. Az aratás elıtti legutolsó
dekád vizsgálatának éppen az a jelentısége, hogy belássuk azt, hogy a
tenyészidı utolsó dekádját megelızı idıszakban egyetlen egy
alkalommal sem jutott a talaj vízkészlete a holt víz szintje alá.

A kísérlet-sorozatot 2003-ban kezdtem, azzal a szándékkal, hogy
néhány konkrét adatot nyerjek a vízgazdálkodással kapcsolatos
kutatási témámhoz. 2002 ıszén olaj-napraforgó elıvetemény után 42,
6 hektáron ıszi búzát, és 23, 5 ıszi árpát vetettem. 2003. január
végén, az ıszi árpám kifagyott, ezért a helyére ismét napraforgó
került. Szerzıdéses kötelezettségeim miatt 2004-ben és 2005-ben is a
42, 6 hektár ıszi búza és a 23, 5 hektár ıszi árpa összetételő
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vetésszerkezetet kellett megtartanom. Így alakult ki a lehetıség a 42, 6
hektár területő táblámon az ıszi búza vízfogyasztásának 3 éves
vizsgálatára.

A

másik

kedvezı

körülmény

a

2004-es

év

csapadékeloszlása volt, ami jól megközelítette az ıszi búza
szakirodalomban fellelhetı élettani vízigényét. E két tényezı adott
lehetıséget

az

itt

ismertetett

összehasonlításra.

2006-ban

a

talajuntság elkerülése érdekében már takarmány-kukoricát kellett
vetnem, majd 2007tavaszán ismét olaj-napraforgót. A 2007. év ıszén
az értékesítési lehetıségek változása miatt ıszi árpa következett.
Átmenetileg nıtt az igény az ıszi árpára és kedvezı megrendelést
kaptam, ezért tisztán gazdasági megfontolásból döntöttem az ıszi árpa
vetése mellett.
2004–ben a rekordtermés évében maga a természet állította elı azt a
kutatásom szempontjából ideális helyzetet, amikor a talaj vízkészlete a
feno-fázis (fejlıdési szakasz) legutolsó dekádjában is a holt víz szintje
fölött maradt, és növényélettani szempontból nem volt indokolt az
öntözés.

A gazdasági végeredmény megmutatta az üzemgazdaság számára,
hogy változatlan és évrıl-évre ismételt agrotechnika mellett
mennyi az elérhetı üzemi eredmény ideális csapadék-viszonyok
között.

2003-ban kevés esı esett, elmaradt a nyereség. 2005-ben viszont a sok
esı miatt tőnt el teljesen a 2004-ben tapasztalt eredmény. A
szomszédos ıszi árpa táblámban pedig már némi veszteség is
keletkezett.
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A sok csapadék nem minden esetben növeli a hozamokat. A
csapadék csak addig növeli a hozamokat, amíg a talaj víztartalma
nem

éri

el

a

növényélettani

szempontból

optimális

talajnedvességet. Ha a talaj nedvessége ezt meghaladja, akkor
megnehezül a gyökérlégzés és csökken a termés mennyisége.

Ezt

követıen

összehasonlítani

a
a

saját

gazdasági

közelben

eredményeimet

gazdálkodó

más

kezdtem

gazdálkodók

eredményeivel. 8 interjút készítettem olyan gazdákkal, akiknek a
földbirtokai az enyémhez hasonló adottságúak, aranykorona értékük +1, 86 aranykoronánál jobban nem tért el az én földem átlagos
aranykorona értékétıl, és 15 kilométernél nem is esett távolabb az én
földemtıl. A gazdasági eredményeirıl ezen a vidéken senki sem
beszél szívesen, mégis a szomszédokkal elbeszélgetve arra a
következtetésre jutottam, hogy ık is hozzám hasonló eredményeket
értek el. Az összehasonlító elemzések után is azt találtam, hogy az
optimális vízállapotok megléte, illetve hiánya ebben a vízzel
jelentısebb mértékben nem veszélyeztetett térségben, 22 forint
kilogrammonkénti ıszi búza felvásárlási ár mellett – 6 és + 15 ezer
forint közötti nettó üzemi eredményingadozást mutatott 2003-20042005. években.

A

szemléletesebb

összehasonlítás

érdekében

a

13.

ábrán

tonna/hektár dimenzióban is bemutatom a 2003. a 2004. és a 2005.
években elért eredményeket.
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Ezt követıen elvégeztem a három év alatt, lassan összegyülekezett
adatok elemzését. A dolgozat 95. oldalán található 5. táblázat:
Az ıszi búza elméleti (élettani) vízigénye és a tényleges csapadék
összege (mm)

Megnevezés
IV.

Idıszakok
Betakarításig,
csapadék
V.
VI.
VII. hó
elsı dekád mm összesen

Az élettani igény 98
147 133
21
399
Mért csapadék
2003.
38
36
28
9
111
2004.
36
108
126
6
276
2005.
47
71
152
38
308
İszi búza
96
143
129
19
387
tényleges
vízfogyasztása
2004-ben, a
lehullott
csapadékból és a
talaj téli
tartalékaiból.
Forrás: (Balogh, 1978), valamint saját mérési eredmények.
Az ıszi búza vízfogyasztása 2004-ben a 0400/4. táblán
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Az ıszi búza természetes vízigénye és 2004-es fogyasztása
ebben a vizsgálatban (Forrás: Balogh, 1978 és saját vizsgálat).
(Az adatok itt, és a 156. oldal ábráin milliméterben szerepelnek).

A dolgozat 95. oldalán található 5. táblázat szerint a három vizsgált
évbıl csak egy, a 2004-es év csapadékmennyisége fedezte
megközelítıleg optimális módon a búza vízigényét. Itt kell
megjegyezni a téli, a vegetációs idın kívüli csapadék fontosságát, hisz
a vízigényt a talaj meglévı nedvességtartalma és a lehullott csapadék
együtt fedezi.
A kísérlet során 2003-ban jelentıs csapadékhiány (165 mm), míg
2005-ben többlet (32 mm) jelentkezett. A gyakorlat azt mutatja, hogy
három évbıl csak egy az „ideális” a növények számára, és legalább
ennyi a száraz, vagy a túl csapadékos évek száma. Mivel az idıjárás
nem befolyásolható, azonnal adódik a feladat, a hiányzó csapadékot
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6
5
4
2003
2004

3
2

2005

1
0
Hozam
t/ha

öntözéssel lehet pótolni, és a felesleget a vízrendezés eszközeivel lehet
elvezetni. Mindkét feladat mőszakilag megoldható. A kérdés csupán
az, megéri-e, vagy nem?
A továbbiakban a tényleges hozamokat és a lehullott csapadékmennyiségeket hasonlítottam össze. A 2004-es évben a búza elméleti
vízigénye és vízfogyasztása nagyon közel esett egymáshoz, tehát a
talaj vízellátottsága szempontjából ez az év gyakorlatilag ideálisnak
tekinthetı. Az egyes évek hozamadatai – azonos agrotechnika-,
tápanyagellátás-, fajta alkalmazása mellett – jelentıs különbségeket
mutattak. 2003-ban a 165 mm vízhiány hektáronként másfél
tonnával csökkentette a hozamokat. Ez annyit jelent, hogy egy
milliméter csapadék-hiányra 9 kg/ha hozamkiesés esett. 2005-ben
a felesleges víz +32 mm volt és hasonlóan veszteséget, számszerően 0, 8 tonna hozamcsökkenést eredményezett hektáronként, tehát egy
milliméter csapadék-többletre 25 kg/ha hozamkiesés esett. Az
igazolódik, hogy mind a hiányzó, mind pedig a többletvíz gazdasági
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kárt okoz. A káros vízbıség fajlagosan - 1 milliméter fölösleges,
illetve hiányzó csapadékra vetítve - több kárt okoz, mint a vízhiány.

Az ıszi búza hozama a kisújszállási 0400/4. helyrajzi számú táblán
a 2003 - 2004 és 2005. években (Forrás: saját vizsgálat).
Jelmagyarázat:
A szürke oszlop: 4, 1 tonna/hektár 2003-ban, a fekete oszlop: 5, 6
tonna/hektár 2004-ben, a fehér oszlop: 4, 8 tonna/hektár 2005-ben.

A hazai növénynemesítés inkább a szárazság és kevésbé a túlzott
csapadékbıség elviselése érdekében történt.

A Villogó-csatorna

A 2003-as súlyos nyári aszályban a kisújszállási 0400/4.
helyrajzi számú táblán az ıszi búza termésátlaga hektáronként
1, 36 tonnával haladta meg az országos átlagot.
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Ebben az eredményben fontos szerepe volt a szántóföld
észak-keleti határán futó Villogó-csatornában történt mérsékelt
mederduzzasztásnak.

Ezzel a duzzasztással sikerült a talajvíz szintjét emelni és a
búza vízigényét a kapilláris vízemelés segítségével részben
biztosítani.

Az ıszi búza hozama és a csapadék összefüggése
(Forrás: saját vizsgálat)
A dolgozat 97. oldalán található 6. táblázat:

Évek

Eltérés az
ideális értéktıl

TermésCsapadék
Különbségek
átlag
t/ha kg/m 04. 01. és Hozam- Csapa- kg / csapadék
m/ha 07. 10. között eltérés
mm/ha
dék
liter/kg mm

t/ha

eltérés
mm

2003. 4, 1 36, 9 270, 3 111
2004. 5, 6 20, 3 492, 9 276
2005. 4, 8 14, 6 685, 4 308

-1, 5
0, 0
-0, 8

-165
0, 0
32

-9
0, 0
-25
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2. melléklet:
Mesterséges csapadék kijuttatásának a költség-kalkulációja
egy öntözıgép forgalmazónál
Az 1 milliméter mesterséges csapadék kijuttatásának a költségkalkulációja az egyes, ma gyakran elıforduló kis- és középüzemi
öntözı-géptípusok esetében
A dieselmotoros öntözı szivattyú-aggregát
(dieselmotor és öntözı szivattyú egybeépítve)
A BAUER IVECO 8045 + ROVATTI F33K100/3 öntözı-aggregát,
23 kilowatt teljesítményő motorral szerelve
Q = vízátemelı képesség (vízhozam) 46, 9 köbméter/óra,
H = vízemelési magasság106 méter
N = legnagyobb fordulatszám 1600 fordulat/perc
P = meghajtómotor teljesítménye 23 kilowatt
Üzemanyag-fogyasztás teljes fordulaton 213 gramm/kilowattóra
Tényleges vízátemelı képesség 41, 7 köbméter.

A vízátemelı képességbıl a tényleges vízátemelı képesség a 0, 89
szorzóval,

gyakorlati

meghajtómotort

nem

tapasztalat
lehet

teljes

alapján

keletkezett.

fordulatszámon

A

dolgoztatni,

gazdaságos és a motor mőködése szempontjából is optimális
fordulatszám - gépész-nyelven - az optimális munkapont valamivel 90
%-os terhelés alatt van. A tényleges üzemanyag-fogyasztás: 89 %-os
teljesítménynél 4, 36 liter, és ez a vizsgálat idıpontjában érvényes
üzemanyagáron 1382 forint/óra üzemanyagköltség volt.
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(A motor üzembe helyezése elıtt az akkumulátort fel kell tölteni,
valamint hajtómőolajról és üzemanyagról kell gondoskodni).

A Bauer öntözı-aggregát (vízszivattyú és dieselmotor) alaptípusa

A gép beszerzési ára általános forgalmi adóval együtt, 250 forint
/EUR árfolyamon: 3 963, 6 ezer forint, 6 000 óra életteljesítmény mellett
661 forint/óra.

Bauer öntözıcsövek

354 folyóméter, 59 darab BAUER HK típusú, 108 milliméter
átmérıjő öntözıcsı szerelvényekkel és csıidomokkal.
Az öntözıcsövek beszerzési ára általános forgalmi adóval együtt,
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250 forint /EUR árfolyamon: 1 372 500 forint, azaz tíz év alatt, 6 000 óra
életteljesítmény mellett 229 forint/óra.
A Bauer Rainstar T51 90-350 öntözıgép
A gép egy szórófejes, 90 milliméter átmérıjő, 350 m hosszú
polietilén

csıvel,

energiatakarékos

fıáramkörő

vízturbinás

meghajtással, ECOSTAR öntözıkomputerrel, 4-sebességes BAUER
hajtómővel, valamint mechanikusan mőködı kitámasztó lábakkal és
szórófejállvány-emelıvel van felszerelve. A teljes áramkörő TVR 20
turbina az energiatakarékos, és lehetıvé teszi a 73 méter/óra
csıbehúzási sebességet is, amellyel 10 mm egyszeri vízadagot is ki
lehet öntözni. Minden átfolyó mennyiség esetén biztosított a kedvezı
hatékonyság az alacsony nyomásveszteség. Elınyt jelent még a pontos
szabályozhatóság, és a széles teljesítmény-tartomány. A gép teljes
szerkezete tőzhorganyozott. Az öntözıgép 24 milliméter átmérıjő
fúvókákkal mőködik. A vízszétosztó szerelvények (hidránsok)
távolsága 72 méter. A gép maximális vízszállítása 46, 9 köbméter/óra.
Az egyszeri öntözés egy üzemállásból történik. Ennek a területe 2, 52
hektár. Az egy üzemállásból 10 milliméter kiöntözéséhez szükséges
idı 5, 93 óra.

Ennél a gépnél 10 üzemállás ad ki egy öntözési

fordulót. 25 hektáros területen 10 milliméter mesterséges csapadék
kiadásához 60 órára van szükség. A gép egy 125 hektáros gazdaság 20
milliméteres mesterséges csapadékkal történı ellátását tudja ellátni.
Ennek az öntözıgépnek a beszerzési ára az általános forgalmi adóval
együtt, 250 forint/EUR árfolyamon 4 434 000 forint. Ez 6 000 órás
élettartam mellett 739 forint/óra.
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1 óra öntözési költsége (kalkuláció az öntözıgép forgalmazó
referencia parcelláiról kapott adatok alapján.)

Az 1 üzemórára esı üzemanyag költség 1 382 forint. A diesel
motoros öntözı aggregát bruttó beszerzési árából egy üzemórára
661, az öntözıcsövekre 229, és az öntözıgépre 739 forint esik.

A munkabér (egy dolgozóra a kétszeres minimálbér + 50 % a
járulékokra) 1 294 forint/óra/dolgozó.
1 hektár 10 milliméter mesterséges csapadékkal történı
megöntözése

10 130

forint,

amihez

még

hozzáadódik

az

összeszerelés és üzembe helyezés költsége, ami hektáronként 1 410
forint.
A fentebbi kalkuláció alapján, egy általánosan jellemzı üzemi
helyzetben 1 milliméter mesterséges csapadék kijuttatása 1 hektáron
1 154 forint.

Ez azt jelenti, hogy a gabonafélék esetében, egy 30 - 40
milliméter mesterséges csapadék kiöntözése csak akkor gazdaságos,
ha 30 forint körül alakuló kilogrammonkénti búzaár mellett az öntözés
legalább 1… 1, 3 tonna többlet hozamot eredményez.

A BAUER IVECO 8045 + ROVATTI F33K100/3 öntözı aggregát,
32 kilowatt teljesítményő motorral szerelve
Q = vízátemelı képesség (vízhozam) 67, 3 köbméter/óra
H = vízemelési magasság 101 méter
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N = legnagyobb fordulatszám 1600 fordulat/perc
P = meghajtómotor teljesítménye 32 kilowatt
Üzemanyag-fogyasztás teljes fordulaton 213 gramm/kilowattóra
Tényleges vízátemelı képesség 59, 9 köbméter/óra
Tényleges üzemanyag-fogyasztás 6, 816 liter/óra

Ennek az öntözı-aggregátnak a beszerzési ára általános forgalmi
adóval együtt, 250 forint/EUR árfolyamon 3 963 900 forint. Ez 6 000
órás élettartam mellett 661 forint/óra.

Bauer Rainstar E 110 – 350 típusú öntözıgép
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Bauer öntözıcsövek:

570 folyóméter, 95 darab BAUER HK típusú, 133 milliméter
átmérıjő

öntözıcsı

szerelvényekkel

és

csıidomokkal.

Az

öntözıcsövek beszerzési ára általános forgalmi adóval együtt 250
forint/EUR árfolyamon: 3 378 000 forint, azaz tíz év alatt, 6 000 óra
életteljesítmény mellett 563 forint/óra.
A BAUER E 110 – 350 típusú öntözıgép egy szórófejes, 110
milliméter átmérıjő, 350 m hosszú polietilén csıvel, energiatakarékos
fıáramkörő vízturbinás meghajtással, ECOSTAR öntözıkomputerrel,
4-sebességes BAUER hajtómővel, valamint mechanikusan mőködı
kitámasztó lábakkal és szórófejállvány-emelıvel van felszerelve. A
teljes áramkörő TVR 20 turbina az energiatakarékos, lehetıvé teszi a
84 méter/óra csıbehúzási sebességet is, mellyel 10 mm egyszeri
vízadag is öntözhetı. Minden átfolyási mennyiség esetén biztosított a
jó hatékonyság és az alacsony nyomásveszteség. Elınyt jelent a
pontos szabályozhatóság, továbbá a széles teljesítmény-tartomány. A
gép teljes szerkezete tőzhorganyozott. Az öntözıgép 28 milliméter
átmérıjő

fúvókákkal

mőködik.

A

vízszétosztó

szerelvények

(hidránsok) távolsága 72 méter. A gép maximális vízszállítása 67, 3
köbméter/óra. Az egyszer történı öntözéssel kiadható legkisebb
mesterséges

csapadék:

10

mm.

Az

egyszeri

öntözés

egy

üzemállásból történik. Ennek a területe 2, 52 hektár. Az egy
üzemállásban a 10 milliméter kiöntözéséhez szükséges idı 4, 67 óra.
Ennél a gépnél 16 üzemállás ad ki egy öntözési fordulót. A gép egy
160 hektáros gazdaság 20 milliméteres mesterséges csapadékkal
történı ellátását képes elvégezni. Ennek az öntözıgépnek a beszerzési
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ára általános forgalmi adóval együtt, 250 forint/EUR árfolyamon
5 459 700 forint. Ez 6 000 órás élettartam mellett 910 forint/óra.

1 milliméter mesterséges csapadék öntözési költsége
(Kalkuláció az öntözıgép forgalmazó referencia parcelláiról
kapott adatok alapján.)
Az 1 üzemórára jutó üzemanyag költség 1 923 forint. A dieselmotoros öntözı aggregát egy üzemórára esı bruttó beszerzési ára
661 forint. (Egyelıre ugyanannyiért értékesítik a 32- és a 40 kilowatt
teljesítményő gépet is, mint a 23 kilowatt teljesítményő gépet.)
A bruttó beszerzési árból az öntözıcsövekre 563 forint esik
óránként, míg az öntözıgépre pedig 910 forint. A munkabérköltség
(1 fı dolgozóra kétszeres minimálbér + 50 % a járulékok)
dolgozónként 1 294 forint egy órára. Ezt a gépet is tudja egy dolgozó
mőködtetni.
Ez mindösszesen: 5351 forint. 1 hektár 10 milliméter csapadékkal
történı megöntözéséhez 1, 853 óra szükséges. Ennek a költsége 9 917
forint. Összeszerelés és üzembe helyezés ideje átlagosan a tényleges
öntözési idı 30 %-a. Továbbá számolni kell egy átlagosan 500 forint
nagyságú költséggel, ami az öntözı berendezések a telephelyrıl a
táblára történı kiszállításának és visszaszállításának a költsége.
A fentebbi kalkuláció alapján, egy általánosan jellemzı üzemi
helyzetben 1 milliméter mesterséges csapadék szántóföldre történı
kijuttatása 1 hektár területen 1 114 forint.
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A BAUER IVECO 8045 + ROVATTI F33K100/3 öntözı-aggregát
40 kilowatt teljesítményő motorral szerelve
Q = vízátemelı képesség (vízhozam) 77, 3 köbméter/óra,
H = vízemelési magasság110 méter
N = legnagyobb fordulatszám 1700 fordulat/perc
P = meghajtómotor teljesítménye 40 kilowatt
Üzemanyag-fogyasztás teljes fordulaton: 214 gramm/kilowattóra
Tényleges vízátemelı képesség 68, 8 köbméter/óra.
Tényleges üzemanyag-fogyasztás 7, 62 liter/óra, ez óránként 7, 62
liter gázolaj, ami az üzemi megfigyelés idején 2 416 forint költséget
jelentett.

A gép beszerzési ára általános forgalmi adóval együtt, 250 forint
/EUR árfolyamon: 3 963, 6 ezer forint, azaz tíz év, 6 000 óra
életteljesítmény mellett 661 forint/óra.
(A 40 kilowatt teljesítményő motorral szerelt gép beszerzési ára is
megegyezik a 23-, illetve a 32 kilowatt teljesítményő motorral szerelt gép
árával.)

Bauer öntözıcsövek

750 folyóméter, 125 darab BAUER HK típusú, 133 milliméter
átmérıjő

öntözıcsı

szerelvényekkel

és

csıidomokkal.

Az

öntözıcsövek beszerzési ára általános forgalmi adóval együtt 250
forint /EUR árfolyamon: 4 457 400 forint, azaz tíz év, 6 000 óra
életteljesítmény mellett 743 forint/óra.
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Bauer Rainstar E41 125-400 típusú öntözıgép
A gép egy szórófejes, 125 milliméter átmérıjő, 400 m hosszú
polietilén

csıvel,

energiatakarékos

fıáramkörő

vízturbinás

meghajtással, ECOSTAR öntözıkomputerrel, 4-sebességes BAUER
hajtómővel, valamint mechanikusan mőködı kitámasztó lábakkal és
szórófejállvány-emelıvel van felszerelve. A teljes áramkörő TVR 60
turbina az energiatakarékosság mellett lehetıvé teszi a 84 méter/óra
csıbehúzási sebességet is, mellyel 10 mm egyszeri vízadag is
kiöntözhetı. Minden átfolyási mennyiség esetén biztosított a kedvezı
hatékonyság és az alacsony nyomásveszteség. Elınyt jelent a pontos
szabályozhatóság, továbbá a széles teljesítmény-tartomány. A gép
teljes szerkezete tőzhorganyozott. Az öntözıgép 30 milliméter
átmérıjő fúvókákkal képes mőködni. A vízszétosztó szerelvények
(hidránsok) távolsága 78 méter. A gép maximális vízszállítása: 77, 3
köbméter/óra. Az egyszeri öntözés egy üzemállásból történik. Ennek a
területe 3, 12 hektár. 10 milliméter kiöntözéséhez szükséges idı 4, 88
óra. Ennél a gépnél 20 üzemállás ad ki egy öntözési fordulót. Ebbıl
fakadóan 62 hektáros (62, 4 hektár) területen 10 milliméter
mesterséges csapadék kiadásához 97 óra (97, 6 óra) szükséges. A gép
egy 190 hektáros gazdaság 20 milliméteres mesterséges csapadékkal
történı ellátását képes elvégezni. Ennek az öntözıgépnek a beszerzési
ára általános forgalmi adóval együtt 250 forint /EUR árfolyamon
6 496 800 forint. 6 000 órás élettartam mellett 1083 forint/óra.
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1 milliméter mesterséges csapadék öntözési költsége
(Kalkuláció az öntözıgép forgalmazó referencia parcelláiról
győjtött adatok alapján.)
Az 1 üzemórára jutó üzemanyag-költség 2 416 forint. A diesel
motoros öntözı aggregát egy üzemórára esı bruttó beszerzési ára
661 forint. (A vizsgálat idıpontjában a 40 kilowatt teljesítményő gép
beszerzési ára ugyanannyi volt, mint a 23- és a 32 kilowatt
teljesítményő gép ára.) Az öntözıcsövekre 743 forint, az öntözıgépre
1 083 forint esik óránként a bruttó beszerzési árból. A
munkabérköltség (1 fı dolgozóra kétszeres minimálbér + 50 % a
járulékokra, egyéb költségekre) személyenként 1 294 forint egy
órára. A nagyfokú automatizálás miatt még ez a gép is tud egy
dolgozó közremőködésével mőködni.

Ez mindösszesen: 6 197 forint. 1 hektár 10 milliméter
csapadékkal történı megöntözéséhez 1, 564 óra szükséges. Ennek a
költsége: 9 692 forint.

Összeszerelés és üzembe helyezés ideje átlagosan a tényleges
öntözési idı 30 %-a, ez 607 forint. Továbbá számolni kell egy
átlagosan 500 forint nagyságú költséggel, ami az öntözı berendezések
a telephelyrıl a táblára történı kiszállításának és visszaszállításának a
költsége.

A fentebbi kalkuláció alapján, egy általánosan jellemzı üzemi
helyzetben 1 milliméter mesterséges csapadék szántóföldre történı
kijuttatása 1 hektár területen 1 078 forint.
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3. melléklet Az öntözött területek Magyarországon
Évek

Engedélyezett

Ténylegesen

terület(ezer

öntözött terület

hektár)

(ezer hektár)

Az aszály minısítése

1992.

379, 0

201, 2

aszálymentes

1994.

373, 5

175, 4

súlyosan aszályos

1995.

356, 5

173, 4

mérsékelten aszályos

1997.

302, 4

81, 8

aszálymentes

1998.

264, 3

93, 4

aszálymentes

1999.

237, 7

33, 8

aszálymentes

2000.

235, 5

125, 3

rendkívül aszályos

2001.

231, 2

105, 3

aszálymentes

2002.

225, 1

123, 4

közepesen aszályos

2003.

225, 8

126, 9

rendkívül aszályos

2004.

226

93, 0

aszálymentes

2005.

195, 5

58, 6

aszálymentes

2006.

199, 4

62, 1

aszálymentes

2007.

204, 0

86, 8

súlyosan aszályos

Forrás: Szinnay, Mérnök Újság, „Az öntözés feltétele a vízrendezés”
2008. május, P. 18.
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4. melléklet: Feladatok a 29/2008. (III. 20.) OGY határozatban

Állami szervek

Régiók

Lakosság

Civil szervezetek

Önkormányzatok,
egyházak, civilek

Üzleti szektor

Média

- megfelelı jogi-gazdasági szabályozó rendszer
kialakítása;
- támogatási rendszerek felülvizsgálata,
átalakítása;
- a társadalom szemléletformálása;
- klímaváltozás hatásait is figyelembevevı
területfejlesztési program és koncepció
összeállítása;
- fogyasztás, anyag- és energiafelhasználás
csökkentése, hatékonyabbá tétele;
- életmódváltás;
- klímabarát közlekedés;
- az éghajlatváltozással kapcsolatos
tájékoztatás folyamatos figyelemmel
kísérése;
- a társadalom és a döntéshozók figyelmének
felkeltése, folyamatos fenntartása az
éghajlatváltozás témakörével kapcsolatban;
- a döntéshozók munkájában való részvétel,
társadalmi ellenırzés;
- a társadalom mozgósítása, akciók;
- példamutatás- információk-tapasztalatcsere;
- anyag- és energiafogyasztás csökkentése a
hatékonyság növelésével párhuzamosan;
- vállalatok mőködésének klímabaráttá tétele;
- termékek, szolgáltatás, vállalati profil
zöldítése;
- klímabarát kutatások és fejlesztések, klíma
innováció;
- társadalmi felelısségvállalás az
éghajlatvédelem érdekében;
- a társadalom és a döntéshozók
figyelmének felkeltése, folyamatos
fenntartása az éghajlatváltozás
témakörével kapcsolatban.
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5. melléklet:
Magyarország ár-, belvíz és vízerózió által veszélyeztetett területei
(Az ábrák a 174. oldalon találhatók.)
Jelmagyarázat:
I. a függılegesen vonalkázott terület: Az ár-, és belvizekkel fenyegetett
területek
II. a vízszintesen vonalkázott terület: A vízerózióval fenyegetett területek
A bemutatott térképek tájékozódást szolgáló földrajzi objektumai:
1.

A Zala-folyó Zalaegerszegnél

2.

A Zala-folyó a Kis-Balaton I. ütemben elkészült víztározójánál

3.

A Balaton nyugati medencéje a nagybereki láp-réteknél

4.

A Kapos-folyó Kaposvárnál

5.

Veszprém, a veszprémi Séd-forrás vidéke alatt (A veszprémi
zápor-tározó ábrája a 93. oldalon található)

6.

A Csepel-sziget

7.

A Sió-csatorna alsó, a jégmentes idıszakban mindig hajózható
szakasza

8.

Budapest

9.

Szolnok a Zagyva-folyó torkolatánál

10.

Szeged a Maros-folyó torkolatánál

11.

A Tisza magyarországi alsó szakasza

12.

A Hármas-Körös a Békésszentandrási-duzzasztómő fölött

13.

A Hortobágy-Berettyó csatorna

14.

A Zagyva-folyó

15.

A Tarna-folyó

16.

A Kisköre-duzzasztómő fölött kialakított Tisza-tó

17.

A Bodrog-folyó
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Forrás: saját kutatás, és saját kező rajzok fotózása
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6. melléklet: A Duna – Tisza csatorna ügye

Beszédes József elképzelése a rendkívül nagy földmunka-igény
miatt téves volt, és az építkezést finanszírozó tıke-csoportok helyesen
döntöttek, amikor kivonultak az építkezés mögül. Ugyanakkor
Beszédes József helyesen ismerte fel ennek a csatorna-beruházásnak a
szükségét.
A Duna és a Tisza között jellemzıen nagy víznyelı képességő
homoktalajok találhatók. Ezen a talajon, a csatorna medrét vízzáró
agyaggal kell kibélelni. Amennyiben ezt nem tesszük meg, el fog
szökni a csatornából a víz a mélyebb rétegekbe. Ez növeli meg a
fölmunka-igényt.
A Duna és a Tisza között, a feltétlenül szükséges csatorna
megépítésére létezik reális és költségtakarékos megoldás. A meglévı
vízfolyások, például a Soroksári-Dunaágból kiágazó Dunavölgyicsatorna, majd a Gerje-patak medrének nyomvonalát követve, amíg
lehetséges, víz-duzzasztás és hajózsilip-sor kialakításával célszerő
megépíteni a csatornát. Így csak a Pesti-síkságtól délre, egy közel 60
kilométer hosszú szakaszon kell agyaggal kibélelt csatornát építeni. Az
elképzelt csatorna többi szakaszán a meglévı vízfolyások hordalékából
képzıdött talajtestek megakadályozzák a víz elszökését. A terv
megvalósíthatóságát két súlyos költség-elem fogja gátolni. Az egyik az,
hogy

a

tervezett

csatornával

párhuzamosan

egy

víz-szállító

csıvezetéket kell kiépíteni megfelelı számú vízátemelı berendezéssel a
Soroksári Duna-ág, és a Pesti-síkságtól délre esı szakasz legmagasabb
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pontja között. A tervezett csatornát ez töltené fel vízzel. Ugyanis, a
meglévı vízfolyások vizébıl a feltöltés csak kis mértékben oldható
meg.
A vízemelésre elektromos energiát célszerő használni, és ezt az
energiát a dunai kiágazás közelében, de mindenképpen az elégséges
áramlási energiával rendelkezı Fı-ágon, az egykori hajómalmok
erıtermelı rendszeréhez hasonló módon, magával a Dunával kellene
megtermeltetni. A másik költségnövelı tényezı az, hogy a meglévı
vonalas létesítményeket (utakat, vasutakat és az M 5-ös autópályát) át
kell építeni ott, ahol ezek a vonalas létesítmények keresztezik a
tervezett csatornát. Az itt leírtakat a 4. ábrán mutatom be.

A Duna-Tisza vízi út egyik lehetséges megvalósítása
(Az ábrához tartozó jelmagyarázat a következı lapon található.)
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1. A Balaton keleti medencéje.
2. A Csepel-sziget.
3. Vízkiemelı szivattyú a Duna Soroksári-ágának bal-partján.
4. Az egykori hajómalmok mőködési elve alapján termelt
elektromos áram indító transzformátora a Duna Fı-ágának
bal-partján.
5. A szivattyú állomásokat tápláló elektromos vezeték.
6. Szolnok, a Zagyva-folyó torkolatánál.
7. Az elképzelt Duna-Tisza csatorna és a hajó-átemelı zsilipkamrákkal.
8. Szivattyú állomások a tervezett vízszállító csıvezetéken.
9. Víz-kivezetések a tervezett csatornából a késıbb megvalósuló
öntözı fürtök irányába.
A kialakításra kerülı vízszállító vezetéket és a szivattyúkat úgy
célszerő méretezni, hogy a vízben elszegényedı Kiskunságban az
öntözést is biztosítsa. A Kiskunság vízben azért szegényedik el,
mert a Duna medrébıl a felsı-dunai vízlépcsık miatt hiányzik a
görgetett hordalék, így a mederben áramló víz energiája túl nagy,
és ez fokozatosan mélyíti a medret. A fokozatosan mélyülı
mederben a vízszint is fokozatosan csökken. A fokozatos vízszintcsökkenés

együtt

jár

a

talajvíz

szintjének

a

fokozatos

csökkenésével, és ez a Kiskunság kiszárítását eredményezi. Az
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általános éghajlatváltozás csak fokozza ezt a negatív hatást. A
Kiskunság feltétlenül rá fog szorulni a vízpótlásra.
Mindezeket figyelembe véve Beszédes József elképzelésének
megvalósítása napjainkban az autópálya építés költségeihez mérhetı
nagyságrendet jelentenének.
A közel 100 kilométer hosszon kialakított csatorna medrében, 3
méteres meder-mélységre, és 2, 8 méter mély vízre van szükség. A
meder szélességének a Dunán általánosan használt 1 500 tonnás tolt
bárkák szélességéhez kell igazodnia. Ezeknek a bárkáknak a
szélessége 11, 5 méter, ezért a kialakításra kerülı hajóút szélessége
egyirányú (idıszakonként változó irányba szervezett) hajóút esetén is,
ennek a kétszerese 23 méter, és így a csatorna teljes szélessége a laza
szerkezető talaj miatti 1 a 3 arányú rézső esetén 41 méter, (kétirányú
hajóforgalom esetén pedig 82 méter lenne). Mindez közel 10, 8 millió
köbméter földkiemelést, és 1, 2 millió köbméter 30 centiméter vastag
anyagterítést jelent. A hajó-zsilip kamrák hossza legalább 95 méter,
szélessége pedig 15 méter kell, hogy legyen. A zsilip-kamrákban a
legkisebb vízszintnek is legalább 2, 8 méternek kell lennie. Csak így
lehet biztosítani tervezett csatornának az európai víziút-rendszerbe
történı bekapcsolását.
(Forrás: Saját mérnöki elképzelések)
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7. melléklet: Torkolati mő, bárkázó zsilippel és
várakozás céljára kiépített kikötıvel a Zala-folyó alsó
szakaszán (Forrás, saját fotók, 2009).
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17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Doktori iskola: Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
Doktori szigorlat, 2008. 03. 14. Eredménye: - Cum laude Önálló

hajóparancsnoki

munkakör

betöltésére

jogosító

oklevél,
Kelte: 2003. 03. 31. Száma: 72/162/2003, I-HV-15/3/03.
Egyetem: Agrártudományi Egyetem, Gödöllı, oklevélszám:
39/1983.
Fıiskola: Fıiskolai Kar, Szarvas, oklevélszám: N. XII.68/634/1978.
Munkahelyek
Öntözés és melioráció szakterületen magántervezı, folyó- és
tószabályozás szakterületen igazságügyi szakértı 2007. február
1-tıl.
Mezıgazdasági vállalkozó, 2003. március 17. és 2007. január
31.
Országgyőlés Hivatala, vezetı fıtanácsos, szakértı 1992 –
2003. FİBER (Budapest), 1988 - 1992 beruházás szervezı,
mőszaki ellenır.
Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás (Csopak), 1985 –
1988. az öntözés és melioráció szakmai irányítása Veszprém
megyében.
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Balatoni

Intézı

vízgazdálkodási

Bizottság
és

Titkársága,

környezetvédelmi

1984

feladatok

–

1985.

regionális

szervezése, összehangolása.
AGROBER, 1978 - 1984, meliorációs tervezés, kiviteli tervek,
Nyelvvizsgák: államilag elismert német (’C’) középfok, orosz
alapfok.
Egyéb, ÁSZ: FB elnöki megbízatásra névjegyzék, 2004. 01.
16-tól.
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