
Vízgazdálkodási kihívások – Tájgazdálkodási megoldások: 

A helyes vízgazdálkodás  a vizes helygazdálkodás 
 

 
A „VízVálasztó” Tézisgyűjtemény 

a területi vízgazdálkodás hatékonyabbá tételéhez (paradigmaváltásához). 
 
 

1. Ahol a potenciális párolgás meghaladja a rendelkezésre álló csapadékot, ott káros víz 

nincs, csak olyan, aminek nincs meg a helye. Az árvíz-belvíz-aszály problémáit jelentős 

részben az okozza, hogy a jelenlegi vízgazdálkodás területminimalizált, minthogy a 

jelenlegi területhasználatban nincs helye a víznek (helytelen a vízhasználat, mert 

víztelen a helyhasználat). 

2. A feladat nem az, hogy levezessük a vizeket, hanem hogy találjuk meg a helyüket a 

tájhasználatban. 

3. A vízgazdálkodás problémáit nem lehet megoldani a vízgazdálkodás klasszikus 

eszközeire támaszkodva csak, hanem ezeknek ki kell egészülnie a területi, tájhasználati 

változtatásokkal.   

4. A vízpuffer-orientált tájhasználat (ami képes a többletvizek befogadására és 

természetszerű visszaadására) tudná megmenteni a szántóföldi gazdálkodás feltételeit 

is. A szántóföldek nagyjából 1/3-nak átalakításával lehet biztosítani a 2/3-nyi terület 

termelésbiztonságát. 

5. A víznek adott területek nem az ördögnek adott területek, hanem a mezőgazdasági 

művelés részeiként közvetlenül és közvetve is hasznos területek (különböző gyepek, 

erdők, vizes élőhelyek, akár rizsföldek, halas tavak, stb.). 

6. A helyes vízgazdálkodás a vizes helygazdálkodás. A tájhasználat-váltást oktatással és az 

agrárszabályzók és -támogatások igazításával kell megoldani, s nem területi 

kisajátítással. (Értékrendi és strukturális változtatások, nem csak jelenségszintű kezelés 

a rendszer változtatása nélkül.) 

7. Az érintett szakmák és tudományos eredmények integrálása szükséges, a 

környezettudományok súlyozott figyelembe vételével, minthogy az új integrált 

vízgazdálkodás legfontosabb szereplője a táj, a táj igénye, vagyis működése. (Szakmai 

paradigmaváltás: tájszemléletű, avagy tájba integrált vízgazdálkodás.) 

8. A táji érdek elsődlegességének bevezetése állami feladat, amihez ugyancsak széles 

társadalmi egyeztetés szükséges: a gazdálkodók megélhetésének átalakítását egyéni 

szinten, velük közösen megtervezett és végigsegített folyamatok keretében kell 

kialakítani. 



9. A medencehelyzet miatt hiányzó csapadék pótlására az időszakos többletvizek (árvíz) 

szabályozott kivezetése szükséges a mentett oldali árterekre és tovább az eredendő 

érhálózatba – a vízgazdálkodási infrastruktúra és a tájhasználat igazítása által. Az 

éghajlat változása miatt fokozottan indokolt a többletvizek táji kivezetése. 

10. Az árvíz nem "lázas életjelenség" vagy a Természet támadása, hanem az alföldi táj 

legfontosabb életjelensége, a pulzáló szívverés, ami vízzel és tápanyaggal látja el az 

Ország testét.  

11. A "belvíz" helyben keletkező vízkészlet, nem a folyókba való bevezetését, átemelését 

kell megoldani, hanem a táj helyi tározótereiben való összegyűjtését, betározását, táji 

szintű hasznosulását (visszaforgatódását), a vegetációs időszakban hiányzó csapadék 

pótlására, illetve a nagy nyári besugárzás szétosztására, hűtésére.  

12. Az aszálykárok tízszeresen meghaladják az árvízi károkat. Ugyanakkor a károrientált 

szemléletről át kell állni a haszon-orientációra. Az árvízi víztöbblet tájban való 

elhelyezése egyszerre oldja meg az árvíz és az aszály problémáit, így a víz nem kárt, 

hanem hasznot jelenthetne az Alföldön.  

13. A párolgás és az elszivárgás nem veszteség, hanem a táji vízkészlet feltöltődése, a 

kisvízkörforgás részfolyamatai, a táj hűtésére és vízellátására. A legfontosabb 

párologtató „eszköz” a növényzet, ami a táj hűtésének szolgáltatását végzi. 

14. A vizek tározása („visszatartása”) a nagyvizekből oldandó meg, nem a kisvizek 

visszafogásával. Az Alföldön különösen jellemző a nagy vízhozamkülönbség, a kisvízi 

hozamokból nem oldható meg a vízellátás, ugyanakkor van eredendő és elegendő hely 

a nagyvizek tájban tartásához. 

15. A vízállás tartósság- és gyakorisági vizsgálatok eredménye szerint a Közép-Tiszán már 

kivezethető gravitációsan az árhullámok többletvize, ami egyszerre oldja meg a 

hullámtéri árvízszintek csökkentését és a mentett oldali vízhiány csökkentését. (Az 

árvízveszély csökkentése az aszályveszély csökkentésével.) 

16. A vizek visszatartása a domborzati mélyvonulatokban (árterek), illetve táj élő 

rendszereiben, a talajban, a növényzetben és az alsó légkörben hatékony és 

fenntartható, másodlagosan használandók a mesterséges víztestek és vonalas 

csatornák, míg a síkvidéki mederduzzasztás kerülendő eszköz. Az oldalirányú tározás 

(korszerű fokgazdálkodás) tudja a duzzasztás előnyeit, a hátrányai nélkül. A nagyobb 

területigény nem hátrány, hanem előny, hiszen a táj vízzel való feltöltése kell a 

tájműködés fenntartásához (bioproduktivitás, klímaszabályozás, emberi létfeltételek). 

 

 



17. A modernkori szabályozás következtében előállt kedvezőtlen jellemzők kezelésére 

(medersüllyedés, vízjárási szélsőségek növekedése, stb.) rendszeren kívüli eszközt 

javasolt találni, a meder teljes szelvényű elzárása (vízlépcsőzése) nem korszerű 

megoldás, a nemzetközi trendek a vízlépcsők bontásáról, a vízfolyások 

természetesítéséről szólnak. 

18. Az egyenes, meredek, mély csatornák a víz levezetésére valók, a víz táji 

hasznosulásához kanyargós, lapos, sekély medrek kellenek. A csatornákat nem kotorni 

(„tisztítani”) kell, hanem szélesíteni, természetesíteni (revitalizálás). 

19. A víz szétosztása a tájban közösségi feladat és érdek, a tájak vízzel való feltöltése, a 

nagyvizek tájba juttatása állami feladat, közösségi pénzen. A közös természeti elem 

magáncélú használatáért, a víz mesterséges kivételének jogáért lehet pénzt kérni. 

20. A rétegvizek nem arra valók, hogy elöntözzük őket a felszínen. A felszíni vizek tájba 

forgatásával kell a tájpotenciált növelni, s a tájak használatát ehhez igazítani.  

21. A kisvízfolyásoknak is hely kell, vagyis természetszerű meder és táji kapcsolatok, mert 

kibetonozott kiegyenesített csatornaként még a csapadékelvezetés szempontjából sem 

hatékonyak, nemhogy egyéb funkcióikat tekintve. A gyors vízelvezetés elősegíti a 

villámárvíz kialakulását. 

22. Az árterek revitalizálása által kiterjedt, jó vízellátottságú területek alakulnának ki, 

melyek nagy produktivitású erdők telepítésére is lehetőséget adnak, ami a 

homokhátsági élőhelyek tájhoz való igazítását is lehetővé tenni (faültetvények helyett 

fás legelők, füves élőhelyek). 

23. A nagy léptékű erdősítés lehetőségének megteremtése a szénmegkötési potenciál 

növelésével hozzájárul a klímacélok teljesítéséhez, tehát az árterek rehabilitációja 

egyben a klímastratégia újszerű megvalósításának lehetősége is, s így különféle EU-s 

források is lehívhatók rá.  

24. A haszonnövények tábla szintű vízpótlása (öntözés) nem lehet hatékony az évszázados 

táji szintű kiszárítás közben. Az öntözés túlhasználatra készteti a tájat, ami során 

elhasználódnak a tartalékai, a talajvízszint lesüllyed, a talajok degradálódnak, az 

iparszerű öntözés a gazdálkodás és az élet létfeltételeinek megszűnéséhez vezet. 

Globális és történelmi tapasztalat, hogy a félszáraz területek nagy arányú öntözése a 

tájak kiszáradását okozza. 

25. A Magyar Alföld vizeinek évszázados koncepcionális levezetése hozzájárult a 

szárazodásához („szárazítás”). A modernkori víz- és tájhasználat erősíti a globális 

klímaváltozás kedvezőtlen hatásait. Ugyanakkor van lehetőség olyan tájhasználat 

kialakítására, ami mérsékelné az éghajlati szélsőségeket. Pusztán „természeti 

katasztrófára” hivatkozni a felelősség hárítása, tehát a lehetőség elszalasztása. 



26. A víz ügye nem csak a vízügyé, hanem egyéb szakmák és tudományok bevonása is 

szükséges. Pusztán műszaki, mérnöki szemlélettel nem láthatók meg azok a 

megoldások, amik szükségesek a felmerült kihívások kezeléséhez, fenntartható 

megoldásához.   

27. A fenntartható vízgazdálkodás alapja, hogy az egyeztetések legfontosabb szereplője a 

táj, a „táji érdek”, a vízháztartási mérleg, illetve a Természet eredendő működése 

szerint. A társadalmi igényeknek, és így a társadalmi törvényeknek, a természeti 

törvényekhez kell igazodniuk. A vízgazdálkodás integrálásában az igények 

összehangolásán túl el kell érni a tájba való integrálást is. A vízügy működésének 

szakmailag a természeti működésre kell hivatkoznia, amikor szaktanácsot ad, minthogy 

a természeti keretek felülírják a „társadalmi megrendelést”.  

28. A paradigmaváltás része, hogy az eredendő hierarchiához igazítjuk a szakigazgatást, és 

a TÁJ keretei alatt intézzük a víz-, agrár-, klíma-, területfejlesztési, természetvédelmi 

(stb.) ügyeket. (Tájminisztérium.) 

29. A területi szakigazgatás struktúráját is az új értékrendhez kell igazítani. Az 

árvíz”védelem” helyett árvíz”kezelés”, az víztöbbletek és vízhiányok kezelésének 

összehangolása szükséges. A vízügy 21. századi feladata a táji vízvisszatartás 

kiépítésében segíteni az agráriumot, a társadalmat, és a politikai vezetést.  

30. A helyes vízgazdálkodás felelőssége és lehetősége hármas: az agrárium mint 

tájhasználó, a vízügy mint víz-szakmai felelős, és a politika a társadalom hosszú távú 

érdekeinek képviselőjeként felelős a fenntartható víz- és tájhasználat kialakításáért. 

 

   

 


