
Merre tovább vízgazdálkodás? 
 

Előleges javaslat 
a vízgazdálkodás kihívásainak megválaszolásáról 

…- - -… 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
1.  
A sikeres terápiához  helyes diagnózis szükséges,  aminek alapja az  őszinte anamnézis;  
 mert nem mindegy, hogy mi az, ami a bajt okozza, s mi a problémák gyökere. 
 
2. 
A vízgazdálkodási kihívások a jelenlegi tájhasználat szerves részei,  
a jelenlegi víz- és mezőgazdasági paradigma „kitermeli” a vízgazdálkodási problémákat, 
vészhelyzeteket. 

A rendszeresen jelentkező válsághelyzetek azt mutatják, hogy  
a jelenlegi rendszer nem tudja jól kezelni se a víztöbbletes se a vízhiányos helyzeteket.   
A rendszer nem igazodik a víz eredendő működési rendszeréhez,  
a téli víztöbbletek és a nyári csapadékhiány realitásához. 
A potenciális aszályhajlamból a jelenlegi rendszer rendszerszerű aszályt teremt,  
miközben az árvizek koncentrálása árvízveszélyt teremt,  
a kiterjedt szántóművelés pedig belvízveszélyt. 
 

3.  
A feladat, tehát nem az, hogy a jelenlegi víz és mezőgazdaság fenntartását megoldjuk,  

hanem az, hogy megtaláljuk azt a víz- és mezőgazdasági rendszert, ami fenntartható. 
 
4. 
A fenntartható víz- és mezőgazdaság alapja, hogy igazodjon a víz eredendő működési rendjéhez, 
minthogy ettől függ.  
 E szerint a téli hidrológiai félévben rendszerszerűen (relatív) víztöbblet van,  

a nyári hidrológiai félévben rendszerszerűen abszolút csapadékhiány.  
 
5.  
A fenntartható víz- és mezőgazdálkodás tartalma és feladata tehát, hogy  
a téli félév víztöbbletét tudja kezelni a nyári félév csapadékhiányával, és fordítva. 

A nyári félévben a párolgási „kereslet” 2-3 szorosan haladja meg az érkező csapadékot 
(aszályhajlam). 
A téli félévben az elenyésző párolgás miatt víztöbblet keletkezik helyben (belvízveszély),  
illetve a hegyvidéki területek többletvizei is megjelennek (árhullámok). 
A Tiszán a nyári 100 nap alatt negyedannyi víz folyik el,  
mint amennyi egy normál télvégi árhullámban 10 nap alatt.  
(Egy normál télvégi árhullám 10 napja alatt négyszerannyi víz áll rendelkezésre, mint egész nyáron.) 

 
6. 
A vízvisszatartás nem hagyatkozhat a nyári vízhozamok visszatartására,  
hanem a téli félév vizeinek megtartását kell megoldani.  

Ha levezetjük a téli félév vizeit, akkor nem tudunk tartalékot képezni a nyári párolgástöbblet 
ellensúlyozására. Ha levezetjük a téli félév vizeit, akkor a nyári párolgástöbblet megcsinálja az aszályt.  
Az eddigi vízlevezetésre alapuló víz- és mezőgazdaságról váltani kell  
a vízmegtartó víz- és mezőgazdaságra.  



 
7. 
A paradigmaváltás valódi kérdése, nem a levezetés vagy visszatartás,  
    hanem a vízvisszatartás, de hogyan?! 
A jelenlegi paradigma szerint iparszerűen VAGY új paradigma szerint: természetszerűen. 

Az iparszerű paradigma eszközei a duzzasztás-csatornakotrás-öntözés. 
A természetszerű paradigma a táji vízvisszatartás (TVV). 

 
8. 
Az aszályhajlam ellensúlyozásához nem elegendő a duzzasztás által a hullámtérben és a csatornákban 
visszatartható víz mennyisége, és a tájba juttatás milyensége.  

 

Az öntözés jelenleg 100-150 millió m3 vizet juttat ki, a szántóföldek 2 %-a kap vizet. 
Az öntözés fejlesztésével, a csongrádi vízlépcsővel együtt, 3-400 millió m3 víz visszatartása 
lehetséges, ami nem a teljes kijuttathatóság, mindenesetre a legoptimistább fejlesztési tervek 
szerint is legfeljebb a szántóföldek 8-10 %-n lehet az öntözést biztosítani.  
 
Ehhez képest a vízhiány az Alföld és az Ország egész területét érinti. 
A vízmérleg párolgási hiánya a nyári félév átlagos 300 mm-vel számolva  
az Alföld 50 ezer km2-re vetítve 15 milliárd m3,  
ami 40-50-szer több, mint a duzzasztás-öntözés által visszatartható és kijuttatható víz.  

 
9. 
A vízvisszatartás természetszerű módja a táji vízvisszatartás (TVV),  

amikoris  
az árvízi többletvizeket oldalirányba a táj eredendő ártereibe vezetjük, és  
a tájhasználat igazítása által helyet teremtünk a téli félév víztöbbleteinek:  
a vizek tárolását és hasznosulását a tájban tárolva és az eredendő működésbe illesztve  
oldjuk meg (helyi kisvízkörforgások helyreállítása).  
A térben és időben integrált vízgazdálkodás, a tájhasználat igazítása által,  
megoldja a víztöbblet és a vízhiány egymás általi kezelését. 
A földrajzi és mérnöki számítások szerint 2-3 milliárd m3 víz kivezethető és visszatartható a 
Tiszai-alföldön, ami már ellensúlyozni képes az eddigi tájhasználat sivatagosítását.  
Az új víz- és mezőgazdasággal eséllyel tudjuk biztosítani az élelemtermelés és a lakhatás 
biztonságát, beleértve a klímaszabályozást is.  

 
10.  
Ehhez meg kell oldani  
az árhullámok oldal irányú kivezetésének műszaki lehetőségét az árvízvédelmi vonalakon keresztül,  
és a domborzati adottságok által biztosított víztározási helyek használatának igazítását a vizes 
használatokhoz (erdő, gyep, nádas, halastó, rizs, stb.). 

A vízgazdálkodási problémák rendszerszerű megoldásának megvalósításához megvan a 
társadalmi nyitottság és a víz- és agrárszakmai igény a változtatásra (TMMG, stb.);  
és az előkészítéshez – kivitelezéshez rendelkezésre álló eszközök is megvannak:  

 Ismeretterjesztés (átprogramozás, média, NAK) 

 Agrárszabályzó és –támogatási rendszer (új KAP),  
 Nemzetközi trendek és finanszírozás („Nature Based Solutions”, Green Deal, stb.) 

 Tudományos, műszaki és beruházási, államigazgatási kapacitás. 
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