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Az elmúlt évtizedekben a víz, a vízkészletek rohamos felértékelődésének 

lehetünk tanúi. A jövőkutatók szerint, a víz értéke már a közeli jövőben elérheti 

az olajét. Egyes prognózisok ennél is merészebbek,–elsősorban a vízszegény 

térségekben- a víz értékét már egyenesen az arany értékéhez hasonlítják. A víz 

nagy mértékű felértékelődését alapvetően két tulajdonságának köszönheti. 

Egyrészről nélkülözhetetlen (a földi élet alapja), a másrészről a hasznosítható 

vízkészletek folyamatosan csökkennek, egyre korlátozottabb mennyiségben 

állnak az emberiség rendelkezésére. 

A víz a bolygónkon a leggyakoribb anyag, azonban az ember számára könnyen 

hasznosítható formában csak kis része van jelen. A föld felszínének 71%-át 

borító víz 97%-a sós víz, a fennmaradó 3% édesvíznek pedig csak a töredéke 

hasznosítható. Az édesvíz készletek 79%-a a sarkvidéken jég formájában 

található. 

 

 
 

Forrás: Kerekes Sándor A környzetgazdaságtan alapjai 
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A viszonylag könnyen elérhető, kitermelhető és hasznosítható édesvíz készlet 

mindössze 0.3%-a földünket borító vízmennyiségnek. 

 

A Woods Hole Oceanographic Institution számítógépes grafikája. 

 

 
 

 
A számítógépes képen a nagyobb kék gömb a föld teljes vízkészletét mutatja gömb 

formájában, a parányi kék gömb pedig a hasznosítható édesvízkészletet 

szemlélteti. 

Annak ellenére, hogy a föld vízkészlete állandó a hasznosítható vízkészlet 

folyamatosan csökken. A hasznosítható édesvízkészletek csökkenésének okai 

szerteágazóak. Az egyik legfontosabb tényező a fogyasztás drasztikus 

növekedése. A fogyasztás növekedésében nem csak a népesség növekedése 

játszik szerepet. Amíg az elmúlt évszázadban a népesség megháromszorozódott, 

a vízfogyasztás a hatszorosára nőtt. A fogyasztás növekedésének egyik oka a sok 

területen tapasztalható pazarló felhasználás. A vízfogyasztás legjelentősebb 

szereplője a mezőgazdaság. A teljes vízfogyasztás majdnem 80%-a kiöntözésre 

kerül, ugyanakkor a hasznosulása – az ENSZ kutatásai szerint – mintegy 40%-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 3

osra tehető. A XX. században ezzel együtt ugrásszerűen nőtt az ipari 

vízfelhasználás is.   

 

Mc Neil 2000 adatai nyomán 

Hosszútávon kedvezőtlenül befolyásolják az elérhető vízkészleteket az éghajlat- 

változás hatásai is. A csapadékeloszlás egyenlőtlenebbé válása, a felmelegedés 

hatására intenzívebbé váló párolgás csökkenti a talajba történő beszivárgást és 

ez végső soron az ivóvízkészlet egyik legjelentősebb forrását, a talajvizek 

utánpótlását csökkentheti. A hasznosítható vízkészletek csökkenésében nagy 

szerepe van a folyamatos vízszennyezésnek. A szennyezések legnagyobb része az 

emberi tevékenységhez köthető. A mezőgazdasági kemikáliák túlzott használata, 

a háztartási szemétkibocsátás, az olajszennyezések, a gyárak káros anyag 

kibocsátásai egyaránt veszélyeztetik a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket. 

 

Az elérhető vízkészletek eloszlása térben meglehetősen egyenetlen: például Dél-

Amerikában található az összes édesvízkészlet 26%-a, míg a világ népességének 

mindössze a 6%-a él itt. Ezzel szemben Európában az itt lévő 8% vízkészletre 

13%-nyi népesség jut. (Nagy Károly, 2012) 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 4

 

 
 

A jó minőségű víz az egyik legfontosabb nyersanyagforrás. Rövid idejű hiánya 

már komoly zavarokat okoz a társadalom működésében. A hasznosítható 

édesvízkészletek korlátozott rendelkezésre állása és a folyamatosan bővülő, 

növekvő vízigények komoly társadalmi feszültségeket indukálhatnak. A 

következő évtizedek legfontosabb természeti erőforrása az ivóvíz lesz. 

Prognosztizálható, hogy a vízkészletek birtoklásáért folytatott küzdelem egyre 

élesebbé válik, az ún. vízkonfliktusok száma jelentősen nőni fog. Napjaink egyik 

közeli példája a 60 millió lakosú Egyiptom, ahol a lakosság 97%-a a Nílus folyó 

20 km-es sávjában él. A minden más szempontot megelőző egyiptomi vízigény 

kielégítése azt eredményezte, hogy a Nílus vízhozamának 85%-át adó Etiópia – a 

korábbi status quo alapján – mindössze a vízhozam 1%-át hasznosíthatja. A 

vízbiztonság minden állam számára stratégiai tényező, a vízkészletek 

rendelkezésre állása állambiztonsági kérdés. 
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Vízhiány forgatókönyv Európára 2050-ben a ClimWatAdapt projekt modellezése 

szerint a vízszükséglet és a hozzáférhetőség közötti különbség összefüggésében, 

összekapcsolva az éghajlat változási és gazdasági forgatókönyvekkel: 

           Előtérben a gazdaság                                                      Jövőbeli fenntarthatóság 

 
 

 
Nyári vízkitermelési mutató (Water Exploitation Index – WEI), az erőművek 
hűtésére szolgáló vízkivételeket leszámítva 
Alacsony igénybevétel (WEI < 20%)  
Közepes igénybevétel (20% < WEI < 40%) 
Magas igénybevétel (WEI > 40%)  
Forrás: DG Environment, ClimWatAdapt database, 2011 
 

AClimWatAdapt projekt vizsgálata szerint is Magyarország kedvező helyzetben 

van a vízszükségleteinek kielégítése szempontjából, de a hazai helyzetet árnyalja, 

hogy vízkészlet jelentős része külföldről érkezik és csak csekély része származik 

csapadékból. (Somlyódi László 2012) 

A vízkészletek felszíni és felszínalatti készletekből állnak. A fajlagos felszíni 

vízkészletünk európai viszonylatban is kiemelkedően nagy, 11 ezer m3/fő/év, 
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azonban hazánk területéről mindössze 600 m3/fő/év vízmennyiség származik. A 

felszíni vízkészletek több mint 95%-a a határon túlról érkezik.  

 

 

 
Láng I. (2013) 

 

A beérkező vízmennyiség és a felszíni vízkészletek területi eloszlása 

meglehetősen egyenlőtlen. A keleti országrész felszíni vízkészletének döntő 

hányadát szállító Tisza részesedése a lefolyásból kevesebb mint 22%. 

Magyarország vízháztartási mérlege alapvetően egyensúlyi állapotot mutat. 

                                                                        (km3)Sokéves átlag     2011           2010        

Csapadék (C)                                                            55,7                         39,2             92,5   

Párolgás   (P)                                                           48,2                         41,2             65,1 

C-P (felszínközeli lefolyás „L”)                              7,5                          -2,0             27,4 

Érkező vízmennyiség (É)                                   108,9                         90,4           138,6 

Távozó vízmennyiség (T)                                  115,6                       100,3           153,7 

Teljes megújuló vízkészlet (L+É)                    116,4                         88,4            166,0 

Forrás: VITUKI 2011 
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A vízháztartási adatok szemléltetik, hogy hazánkban az esetek döntő 

többségében a lehullott csapadék mennyisége nagyobb, mint a párolgás, de a 

2011-es esztendőben a számított párolgás mennyisége meghaladta a csapadék 

mennyiségét. Ilyen vízháztartási szituációra 2011-et megelőzően csak 2000-ben 

volt példa. Az évi mérleg adatok nagyfokú eltérései jelzik, hogy a vízháztartási 

szélsőségek egyre jelentősebbekké, gyakoribbá válnak. Ugyancsak figyelemre 

méltó, hogy annak ellenére, hogy 2011-ben a számított párolgás nagyobb volt 

mint a csapadék, az országból közel 10km3-el több vízmennyiség távozott mint 

amennyi beérkezett. A látszólagos ellentmondásnak a magyarázatát a 

felszínközeli lefolyási viszonyok adják, azaz a hiányzó mennyiség a felszínközeli 

rétegekből pótlódott, csökkentve ezzel a felszínalatti vízkészletek mennyiségét a 

természetes utánpótlódását. Sokat mondó még a lefolyási tényező is amely a 

lefolyásra kerülő vízmennyiség és a lehullott vízmennyiség hányadosaként ad 

tájékoztatást, a lefolyási viszonyokról. Magyarországon az átlagos lefolyási 

tényező rendkívül alacsony (0,14). Ez az érték kevesebb, mint fele a Duna-

medencére jellemző átlagos értéknek (0,32). (Varga György 2013) Önmagában 

az alacsony lefolyási tényező nem minden esetben kedvezőtlen. Nem 

kedvezőtlen, ha a lefolyási tényező a csapadéknak a talajba történő beszivárgása 

miatt alacsony. Más a helyzet azonban, ha a lefolyási viszonyok az erős párolgás 

miatt romlanak.  

A felszíni vizekkel kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy az ország 

vízigényének többszöröse érkezik be, azonban ezek a vizek elsősorban a folyó 

menti területek vízellátásába vonhatók be. A nagyobb területi vízigények 

legtöbbször egybeesnek a kisvizes időszakkal. A kisvízi időszakban jelentkező 

vízigények kielégítése még a nagyobb vízfolyások esetén is gyakran okoz 

átmeneti vízhiányos állapotot. A kisvizes időszak hasznosítható vízkészlete 

1017m3/s, amiből mindösze 125m3/s jut a Tisza vízgyűjtőjére.(Magyarország 

vízgazdálkodása 2011)  

A nagy folyókból közvetlenül nem ellátható területek vonatkozásában nem 

beszélhetünk vízbőségről. A hazai vízgyűjtők kisvízfolyásai elsősorban a 

területre hullott csapadékból táplálkoznak és aszályos időszakban gyakran 

kiszáradnak. Az alföldi vízfolyások jelentős része belvízből táplálkozik, ezek 
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rendszerint időszakosak, a nyári időszakban nincs vízszállításuk. (Simonffy 

2011) 

A felszín alatti vízkészletekhez soroljuk a parti szűrésű vizet, a talajvizet (első 

vízzáró réteg feletti vizek), a rétegvizet és a karsztvizeket (a nem karsztos 

kőzetekben tárolt rétegvizekkel együtt). A parti szűrésű vizek eredete felszíni 

víz, ezért ezek kivételét a kisvizes időszakok erősen korlátozhatják. A 

felszínalatti vízkészletek tekintetében hazánk európai összehasonlításban is 

kiemelkedően jó helyzetben van. A visszapótlódó, tehát hasznosítható vízkészlet 

éves szinten 2,4km3 (VKKI 2010). A területi egyenlőtlenség a felszínalatti 

készletek eloszlására is jellemző. A teljes felszín alatti hasznosítható 

vízkészletnek mindössze 22%-a jut a klimatikus viszonyai miatt gyakran 

vízhiányos Alföldre.  

Ez is magyarázza, hogy az Alföld egyes részein a felszín alatti készleteket 100%-

ban, vagy e felett is hasznosítják. A visszapótlódást meghaladó vízhasználat 

hosszú távon az ökoszisztémák károsodásával járhat együtt.  

Magyarországon a jelentkező vízigények kielégítése látszólag nem okoz gondot. 

Az ivóvízigények elsősorban a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló 

felszínalatti vizekből kerülnek kielégítésre, ráadásul, ezeknek az igényeknek a 

növekedésével hosszabb távon sem kell számolni. Az ipari vízigények várhatóan 

szintén nem fognak jelentősen változni a víztakarékos technológiák elterjedése 

miatt. A mezőgazdasági vízigények változást illetően nagyobb a bizonytalanság. 

A mezőgazdasági vízhasználatokban nehezen becsülhető növekedés várható. A 

vízigények előrevetítését az aszályos periódusok elfordulási valószínűségének 

növekedése is nehezíti, mert az aszályos időszakban a mezőgazdaság fajlagos 

vízigénye egyébként is nagyobb.  

A változó vízigények kielégítésének a rendelkezésre álló, hasznosítható 

vízkészletek mennyisége szab határt. A társadalom vízigényeit az ökológiai és 

közgazdasági szempontok érvényesülése mellett kell a fenntartható vízkészlet-

gazdálkodással kielégíteni.  

A jogszabályi alapokat az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról és az 

Európai Unió vízpolitikáját tartalmazó, a fenntartható vízgazdálkodást támogató 

2000/60EK Víz Keretirányelv adja. 
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A rendelkezésre álló felszíni vízkészletek egyenlőtlen területi és időbeli 

eloszlásának hatásait a vízgazdálkodás eszközrendszerén belül elsősorban 

vízátvezetéssel illetve vízvisszatartással, tározással lehet csökkenteni. 

A vízvisszatartás elemei: a síkvidéki vízrendezés és a hozzákapcsolódó 

belvíztározás, a dombvidéki vízrendezés, a folyók és tározóik valamint a 

holtágak. 

A síkvidéki vízrendezés alapelemei a belvízrendszerek. Hazánk síkvidéki 

területén (44,5 ezer km2) 85 belvízrendszer található, amely 306 belvízöblözetre 

tagozódik. A belvízelvezető kapacitás a 10 évenként előforduló belvizek 15nap 

alatti levezetésére épült ki. 

 
Belvízérzékeny területek (OVF 2011) 

 

A síkvidéki területeken 236 tározó található mintegy 270 millió m3 tározó 

kapacitással. 
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Forrás: OVF 2013 

 

Az ország területének 55%-a (47,7 ezer km2) dombvidék. A 107 dombvidéki 

vízgyűjtőt 52000 km csatorna hálózza be. 

 

 

 

 
A hegy- és dombvidéki kisvízfolyások vízgyűjtői (Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv) 
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A megépült csaknem 2000 db tározó mintegy 345milló m3 víz tározását teszi 

lehetővé. 

 
Forrás: OVF 2013 

 

A dombvidéki tározók jelentős kapacitásuk ellenére viszonylag kismértékben vesznek 

részt a kisvizes időszakok vízpótlásába. Ennek az az oka, hogy a javarészükben 

halászati és horgászati hasznosítású tározókat a kisvizes időszakokban sem engedik 

le. 

A nagyobb folyók vízkészletére három jelentős vízszétosztó rendszer támaszkodik. 

Az ország Tiszától keletre eső területeinek vízpótlásában a tiszai nagytérségi 

vízszétosztó rendszer (TIKEVIR) játszik fontos szerepet, amelynek a teljes kapacitása 

80m3/s. A Duna-Tiszaköz részleges felszíni vízpótlását 30m3/s vízhozammal a Duna-

völgyi főcsatorna teszi lehetővé. A Kisalföldön a Rábából a Kis-Rábába történik 

vízátvezetés 8m3/s vízhozammal. (Simonffy 2011) 

Jelentős szerepe lehet a tiszai térség vízpótlásában a Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése program kapcsán megvalósuló árvízcsúcs csökkentő tározóknak. 

Az árvízvédelmi célú tározók tervezésekor 30 tározási hely került megvizsgálásra. 
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Forrás: OVF 2011 

 

A kiválasztásra került 11 tározó összes tározási térfogata 1,5 Milliárd m3. A tervezés 

során vizsgálták a tározóknak a vízkészletek tározására, vízpótlásra történő 

igénybevételét is (száraz vagy nedves tározó). Elsősorban pénzügyi-gazdasági okokra 

vezethető vissza, hogy a tározók jelenleg csak az árvízi csúcsok csökkentésére 

szolgálnak. (A tározók uniós pénzből valósultak meg, és a rendelkezésre álló források 

nem tették lehetővé a teljes, elöntésre kerülő területek kisajátítással történő 

megvásárlását.) A tározók azonban úgy épültek, hogy bizonyos feltételek teljesülése 

esetén alkalmasak vízpótló funkciók ellátására is. Ebben az esetben természetesen az 
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állandó vízborítás miatt kieső tározó kapacitást pótolni kell, azaz további árvízcsúcs 

csökkentő tározó kapacitás kiépítéséről kell gondoskodni. 

 

 
Forrás: OVF 2013 

 

Az első ütemben tervezett tározókból eddig négy tározó készült el, amelyből a 

Tiszaroffi már egy alkalommal igénybevételre került. Az igénybevétel miatt 

kifizetésre került kártalanítási összeg rámutatott, hogy gazdasági szempontból is 

megfontolandó a tározók területének végleges, kisajátítással történő megvásárlása. 

Amennyiben a tározók teljes területe megvásárlásra kerül, érdemes tovább vizsgálni a 

tározók vízvisszatartásra történő felhasználásának feltételeit. 

 

A 2012-es aszályos esztendő ráirányította a figyelmet a vízvisszatartásra alkalmas 

tározók számának növelésére. A kialakuló aszály következtében a mezőgazdasági 
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vízigények 30 – egyes területeken, elsősorban a Közép-Tisza vidékén 50%-kal 

megnövekedtek. A megemelkedett vízigényeket a Duna-völgyben mindenhol ki 

lehetett elégíteni, de a Tisza-völgyben több helyen vízkorlátozást kellett bevezetni. 

Az aszályhelyzet enyhítése a területi tározókapacitás növelésével oldható meg, 

melynek segítségével a csapadék, illetve a rendelkezésre álló felszíni vízkészletek egy 

része betározható, és a kárérzékeny területeken megfelelő időben rendelkezésre áll.  

Országos szinten áttekintésre kerültek a dombvidéki és síkvidéki területeken a 2012. 

évi állapotoknak megfelelő víztározási lehetőségek, célként megfogalmazva a 

megvalósíthatóságot. A tározók helyének kijelölése során, a természeti tényezőkön 

belül a domborzat, hidrológiai, és geológiai adottságok, a vízfelhasználás helye, a 

birtokviszonyok (tározók fejlesztését gátló egyik probléma a területek tulajdon- és 

kezelői viszonyainak sokszínűsége) és a beépítettség került előtérbe. 

 

 

 

Összes vizsgált Rövidtávon megvalósítható 

Tározó tározó 
[db] 

térfogat 
[millió 

m3] 

tározó 
[db] 

térfogat 
[millió 

m3] 

költség 
[Mrd 
Ft] 

közfoglalkoztatás 
keretében 

elvégezhető 
[Mrd Ft] 

Dombvidéki 121 132 95 106 32,57 3,26 
Síkvidéki 134 291 24 35 12,97 1,29 

Összesen 255 423 119 141 45,54 4,55 
 

Forrás: OVF 2013 
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Forrás: OVF 2013 

 

 
Forrás: OVF 2013 
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Az elvégzett vizsgálat szerint rövidtávon 119 tározó megvalósítása lehet reális cél 141 

millió m3 tározó kapacitással. Az első javaslat szerint 19 öntözési célt szolgáló 

síkvidéki és dombvidéki tározó megvalósítása volt tervbe véve.  

 

 
Forrás: OVF 2013 

 

A Kormány 2013. január 09-én rendeletben döntött 9 tározó 2014. április 30-ig 

történő megvalósításáról. A tározók megépítése nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt beruházásnak minősül. 
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Forrás: OVF 2013 

 

A tározók jelentősége nem csak a vízhiány pótlásában mutatkozik meg, a vizek 

többletének, az árvizek kezelésének is hatékony eszköze. A prognosztizált 

éghajlatváltozásból leginkább a vízháztartásban egyre markánsabban megjelenő 

szélsőségek érezhetők. A vízhiányból jelentkező aszálykárok mellett (2012) a hegy- 

és dombvidéki területeken, településeken a hirtelen lezúduló rövid ideig tartó 

nagycsapadék (2010) jelentenek problémát. Síkvidéki területeinken a belvízként kárt 

okozó vízkészletek biztonságos elhelyezése okoz gondot (2010). 

 

Az éghajlatváltozás hatásai közvetlenül és kedvezőtlenül érintik a vízkészleteket. A 

vízkészlet-gazdálkodás előtt álló feladatok megoldása egyre súlyosabb gondot okoz. 

A fenntartható vízhasználat biztosítása érdekében új szemléletre van szükség. Többek 

között át kell formálni a hazai jogszabályi háttért, erősíteni kell az ellenőrzési 

rendszert. A vízkészletek várható alakulásánál a NÉS és a Éghajlatvátozási 

Kormányközi Testület prognózisait kell figyelembe venni. (Rónay István 2010) 

Modellezni kell a jövőbeli tendenciákat, a lehetséges változásokat fel kell térképezni. 
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Az éghajlatváltozás hatásai hosszabb távon érvényesülnek, azonban ez nem jelenti 

azt, hogy az alkalmazkodásra való felkészülést ne kezdjük meg már most. 
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