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10. FOLYÓ- ÉS TÓSZABÁLYOZÁS
A folyók az emberiség történetében mindig nagy szerepet játszottak. Az ókori kultúrák a nagy folyóvölgyekben alakultak ki, ahol a folyók biztosították a többlettermény előállításának lehetőségét. Árvizekkel öntözték a termőföldet, lerakott hordalékukkal biztosították a talaj termőképességének megújulását. Emellett a folyók megélhetési forrást jelentenek a halászó emberek számára, víziútként az áruszállítást szolgálják és vizüket nem csak a mezőgazdasági, hanem lakossági, ipari vízforrásként is
használják. Biztosíthatják energiaellátásunkat. Életteret adnak a vízi ökoszisztémáknak. Szennyezett
és tisztított vizeinket befogadják és az öntisztulás révén megtisztítják. Ugyanakkor árvizeikkel veszélyeztethetik javainkat. Napjainkban hazánk és Európa kultúrtájának szerves részét alkotják a természetes állapotú, a szabályozott és lépcsőzött vízfolyások, amelyeknek használata beépült mindennapi
életünkbe, de olykor kártételeikkel szemben minden erőnkkel védekezni szükséges.
A vízfolyások szabályozásának történeti alakulása négy szintbe sorolható:
•

A természetes mederállapothoz és vízjáráshoz alkalmazkodó ártéri gazdálkodást folytató
emberek alkalmazkodtak a folyók vízjárásához. Árvíz esetén a magaslatokon lévő településeikre húzódtak vissza, a víz visszavonulásakor elrekesztették a fokokat, hogy a bő haltermést megtartsák a holtágakban. A friss legelőkön külterjes állattartást folytattak és az ártér
egyéb haszonvételéből is hasznot húztak. A természettel együtt harmonikusan éltek, de
sokszor el kellett viselniük a zabolázhatatlan folyók kártételeit, a nagy vízterekben tenyésző
élősködők támadásait is. Az adófizetést elkerülték, javaik kiterjedt árterületen a lábon mozgó jószágaik voltak, ezért robotra, dézsma fizetésére nehezen voltak kötelezhetők.

•

Az ármentesítésen alapuló folyóhasznosítást a gazdaság fejlődése, a népesség szaporodása, a piaci árutermelés igénye indukálta. Az önellátásról a piaci gazdaságra való áttérés igényelte a biztonságosan, nagy tömegben termelhető mezőgazdasági áruk termelését.
Az árvízmentes területek már nem biztosítottak elegendő terményt, így az árterületek egy
részét is bevonták a termelésbe, de itt az árvizek rendszeresen elpusztították a termést. A
háborúk generálta búzakereslet erre csak ráerősített, így egyre több területet vontak be a
mezőgazdasági termelésbe. Az árterületek védelmét töltések építésével oldották meg, de
már ekkor felismerték a folyók szabályozásának szükségességét is, amely nem csak hatékonyabbá tette az ármentesítést, hanem szállítási útvonalat is biztosított a nagy tömegű
mezőgazdasági árunak. Így a töltésezéssel történő ármentesítés a folyószabályozással
együtt gazdasági szükségszerűségből történt meg.

•

A duzzasztóműveken alapuló folyóhasznosítás a vízkészletekkel való gazdálkodás, az
ipari, mezőgazdasági, vízerőhasznosítási, hajózási, üdülési, idegenforgalmi igények kielégítésének feltételeit teremti meg.

•

A lefolyás szabályozáson (víztározáson és vízátvezetésen) alapuló folyószabályozás a
természetes vízjárás megváltoztatását jelenti olyan mértékben, amely az érintett vízfolyások vízjárását térben és időben jelentősen megváltoztatja.
Az utóbbi években a víz és így a folyók szerepe felértékelődött, nem csak mennyiségi, hanem minőségi értelemben is. A közgondolkodásban teret nyert a fenntartható fejlődési pálya keresése, környezetünk állapotának javítása, a természeti értékek fokozott megbecsülése. Ezek az értékek befolyással
vannak a vízgazdálkodásra, azon belül a folyószabályozásra. Folyóinkat nem csak kihasználni akarjuk, hanem hosszabb távon használni is. Így az újonnan előtérbe került értékek bekerültek a folyószabályozási szempontok közé. Vízfolyásainkon a vízi élettér megőrzése, a vízi ökoszisztémák védelme,
az átjárhatóság biztosítása az élővilág elemei számára új megoldások kidolgozását, a régi módszerek
átgondolását igénylik. Fontossá váltak a hullámtéri és mentett oldali vizes élőhelyek megőrzése, rehabilitációja. Ezt a komplex tevékenységet ma folyógazdálkodásnak nevezik.
A folyó- és tószabályozás tárgyköréhez több alfejezet kapcsolható: a hagyományos kis- és középvízi
folyószabályozás, a nagyvízi szabályozás, a víziutak és a hajóút kitűzése, a kikötők, a vízfolyások
lépcsőzése és hasznosítása, valamint ezeken túlmenően a folyógazdálkodás, az árterek és hullámterek rehabilitációja, a tószabályozás kérdései. A folyógazdálkodási feladatok megértéséhez és ellátásához szükségesek az alapvető hidrológiai, hidraulikai ismeretek elsajátítása is. E tárgykörökre ugyan
közvetlenül nem hivatkozunk, de ismeretüket feltételezzük.
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10.1. A TERMÉSZETES ÁLLAPOTÚ VÍZFOLYÁSOK MEDRÉNEK KIALAKULÁSA
10.1.1. A Föld felszínét alakító tényezők
A Föld belső felépítése igen változatos, folyékony ásványok és kőzetek alkotják, amelyeken "úsznak"
a föld szilárd kérgét alkotó kőzetlemezek. A belső mozgások mozgatják a kőzetlemezeket, amelyek
látványos megnyilvánulása a földrengés. Ezek a mozgások lassúak, de az elmúlt évmilliók alatt jelentős változásokat okoztak a földön. Az így létrejövő mozgásokat a föld belső erői okozzák, és ezeknek
a következménye a főbb felszíni formák kialakulása, a hegységek, felföldek, alföldek és süllyedékek
létrejötte, az óceáni szigetek keletkezése és eltűnése.
A földfelszín felett van a tengerek és óceánok alkotta hidroszféra és a légkör, azaz az atmoszféra. Az
ezekben a napsugárzás, mint energia-bevitel hatására létrejövő külső erők mozgatják a légtömegeket
és a hidrológiai körfolyamatban mozgó vizet. Így a külső erőket a tengerek munkája, a csapadék, a
szél, a hőingadozások, az állat- és növényvilág hatásai, az emberi tevékenység következményei jelentik. Ezek rendszerint a felszín kiegyenlítődésének irányába ható folyamatos jelenségek, amelyek aprítják, szállítják, lerakják a kőzeteket.
A külső- és a belső erők hatásai – emberi időtartamban nézve – nem jelentősek, de évszázadok, évezredek, földtörténeti korok távlatában igen jelentős hatásokkal, több kilométer nagyságrendű elmozdulásokkal járnak mind vízszintes, mind magassági értelemben.
A tenger munkája az abbrázió, amely a tengerpartok hullámzás okozta eróziója. Eredménye a self, a
hullámzás következtében elhabolt kismélységű terület.
A csapadék és az ennek eredményeképp létrejövő lefolyás okozta eróziós jelenségek több fázisra
bonthatók. A csapadékhullás kísérő jelensége lehet a csepperózió, amely a talaj szerkezetét rombolja
és a talajlehordást segíti. A lefolyó víz többféle eróziós károkat okoz, amely lehet felületi jellegű vagy
árkos erózió. Mindkét formában a gravitáció hatására az alacsonyabb potenciálú hely felé tartó vízrészecske elragadó ereje nagyobb, mint a talaj, a kőzetek összetartó ereje, így azok szemcséit a vízrészecskék hordalék formájában magával ragadja. A lazítási folyamatok nem különülnek el élesen a
szállítási folyamatoktól.
A szél munkája a defláció. A Föld egészén kisebb-nagyobb mértékben állandóan működik. Főként a
száraz klímájú vidékeken fejt ki jelentős hatást.
A hőmérsékletváltozások hatása közvetlen, a vízzel együtt és a nélkül a kőzetek felaprózódásához
vezető tevékenység, közvetve a hidrológiai körfolyamatot is befolyásoló jelenség, amelynek forrása a
napsugárzás.
Az állat- és a növényvilág hatása főként a biológiai mállás. A hő hatására létrejövő kőzetrepedésekben megtelepednek a zuzmók, mohák, és az alsóbbrendű állatok. Mindezek az élettani folyamatok a
kőzetek mállásához vezetnek.
Az emberi tevékenység a földfelület alakításában a technikai forradalom óta mind nagyobb mértékűvé vált. Nemcsak a fizikai tevékenységek, de az iparosodás, közlekedés közvetett, környezetet terhelő
hatásai is jelentősen befolyásolják a felszín és a felszín alatti rétegek alakulását.
A föld belső és külső erőinek eredője többek között a folyóvölgyek kialakulása. A hidrológiai körfolyamatban mozgó víz, mint csapadék megjelenik a szárazföldek felett és ott kihull a légkörből. A felszínre jutva egy része beszivárog, a másik része lefolyik a lejtőkön, összegyülekezik és medret keres
magának. A vízfolyások sok kis ér, csermely összefolyásából keletkeznek, s amikor már nagyobb
méretűekké válnak folyónak nevezzük.

10–1. ábra. A folyók szakaszjellegei (felső, középső, alsó szakasz)
A mederbeli lefolyás során a folyómedret esésviszonyai szerint három csoportba soroljuk: lehetnek
felső, középső és alsó szakasz-jellegűek (10–1. ábra). A felső szakaszra a berágódó völgy, a keletkező görgetett hordalék és a nagy esés a jellemző. A középső szakaszon a hordalék aprózódik, görgetettből lebegtetetté válik, de nagy része továbbszállítódik, miközben a mederben egy része lerakódik,
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de a meder egyes részei erodálódnak is. Az alsó szakaszra a lebegtetett hordalék túlsúlya, a kis esés,
lassú folyás a jellemző.
A tengerbe, óceánba érkező vízfolyás torkolata delta-, vagy tölcsér-jellegű lehet. Ha a tenger, óceán
árapály jelensége nagy vízszintkülönbséget indukál, akkor a folyótorkolatból rendszeresen kimossa a
lerakott hordalékot és még a meder anyagát is és tölcsértorkolat alakul ki. Ha az árapály jelenség
vízszintingadozása kicsi, akkor a lerakódott hordalék nem mosódik ki és széles, lapos hordalékkúp
alakul ki, amelyen a folyó több ágra szakadva folyik keresztül – ez a delta-torkolat. (10–2. ábra).

10–2. ábra. Tölcsér- és delta-torkolat
Hazánkban a folyók a hordalék- és esésviszonyok miatt döntő többségükben középszakasz-jellegűek.
A középszakaszra többféle mederformáció jellemző: a nagyobb esés, vízsebesség, durvább hordalék
esetén „fonatos" meder alakul ki, majd a hordalék aprózódásával, a sebesség lassulásával szigetképződésre hajlamos, enyhén kanyargó mederformáció lesz jellemző a vízfolyásra, amelyet kanyarulatokat és ellenkanyarulatokat leíró, „meanderező" mederformáció követ. Ez a mederformáció különösen
a Tisza Tokaj alatti és a Duna Dunaföldvár alatti szakaszára jellemző. A meanderező meder rendszerint a folyó saját hordalékán jelentős oldalirányú mozgással fejlődik évről-évre, így 30-50 évente új
helyre helyeződik át a meder (10–3. ábra), a régi meder lefűződik, holtágat alakít ki, amely a főmederrel keskeny természetes csatornán (fokon) keresztül tartja a vízforgalmi kapcsolatot.

t5

a völgy lejtése
t2

t3

t4

t1
folyásirány

10–3. ábra. A kanyarulatok fejlődése

10.1.2. A mederalakulás törvényszerűségei
A középszakasz jellegű meanderező meder kanyarulatok és ellenkanyarulatok sorozatát írja le. A
meder fő részei: a mederrézsű, a mederfenék, a rézsűláb, a jobb és a bal partél. A partélek felezőjében van a középvonal. A legnagyobb függélysebességű pontokat összekötő vonal a sodorvonal, amelyet a sebességeloszlás ismeretének hiányában a legnagyobb mélységek fölé szerkesztünk. A folyó
jobb és bal partjának helyzetét úgy döntjük el, hogy folyásirányba nézünk, és amelyik part tőlünk jobbra esik az a jobb part, amelyik balra esik az a bal part lesz. A kanyargós folyón a partok ívesek lesz-
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nek, Amelyik partot a víz felől nézve homorúnak látjuk az a homorú part, amelyiket pedig (a víz felől
nézve) domborúnak – az lesz a domború part. A domború part a folyó mentén haladva, a következő
kanyarulatban homorúba, a homorú pedig domborúba vált át (10–4. ábra).
jellegzetes inflexiós szelvények
D-D keresztszelvény
B-B keresztszelvény
tetőponti szelvény

A

homorú part
jó gázló
B jobb part

bal part
A

jobb part

E

rossz gázló
(középzátony)
D

parti zátony

B
inflexiós szelvény

E
D

domború part
C

középzátony

jelegzetes tetőponti szelvény
A-A keresztszelvény
E-E keresztszelvény

C
C-C keresztszelvény
középvonal
sodorvonal
szakadópart

10–4. ábra. Meanderező vízfolyás mederalakulásának alapfogalmai
A folyó kanyargósságát többféle elmélettel lehet magyarázni. Ezek közül a következő érdemel említést: a vízjárás, a hordalékjárás, a lejtési és az energiaviszonyok a meanderek kialakulásával kerülnek
dinamikus egyensúlyba. A kanyarulatot ellenkanyarulat követi, a kettő között – ott, ahol a középvonal
görbülete metszi annak érintőjét – található az inflexió. Két inflexiós szelvény szögfelezőjében van a
kanyarulat tetőponti szelvénye. A meanderek mélységi viszonyai jellegzetesek, a folyó homorú partját
támadja a víz, azt erodálja. A homorú part mellett kimélyülés tapasztalható, amelyet üstnek nevezünk.
Ennek következtében a homorú part szakadópart lesz. A domború parton rendszerint parti zátony
fejlődik – ez a folyamatosan épülő part.
inflexiós szelvény
tetőponti szelvény
inflexiós szelvény

tetőponti szelvény

árvízi vízfelszín ("kisímul")

kisvízi vízfelszín (követi a mederfenék egyenletlenségeit)

az üstök kisvízkor tovább mélyülnek
a gázlók kisvízkor egyre sekélyebbek lesznek
nagyvízkor a mederfenék egyetlenségei egyre kisebbek lesznek

10–5. ábra. Meanderező folyó hossz-szelvénye
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A kanyarulatban a folyó a legnagyobb mélységét a kanyarulat tetőpontja alatt éri el. Innen a mélységek egyre csökkennek és az inflexió tájékán lesz legsekélyebb a meder. Ha a két kanyarulat kimélyülése folyamatosan vált át egyik partról a másikba, akkor az inflexióban nem alakul ki középzátony – ez
a jó gázló (10–4. ábra, B–B szelvény). Ha a tetőponti üstök egymás mellé fűződnek az inflexióban,
akkor ott középzátony fejlődik, amely a sodorvonalat hirtelen irányváltásra készteti. A középzátony és
az áramlás hirtelen irányváltása nagy mértékben megnehezíti a hajózást, ezért ezt rossz gázlónak
nevezik (10–4. ábra, D–D szelvény). A vízfolyás hossz-szelvénye nem mutat egyenletes lejtést, hanem követi a tetőpontok és inflexiók váltakozását, mutatja az üstök kimélyülését, amely kisvízkor egyre nagyobb lesz és a gázlók egyre sekélyebbé válnak. Árvízkor a mederfenék egyenlőtlenségeit az
áramlási viszonyok hordalék-áthelyezéssel simítják (10–5. ábra).
A folyók kanyargósságát a kanyarulatok morfológiai adataival (R – sugár, H – húrhossz, L – ívhossz, A
– ampiltúdó, α – középponti szög, l – hullámhossz, B – bejárt szélesség) írhatjuk le (10–6. ábra). A
morfológiai paraméterek alapján a kanyarulatokat csoportosítjuk: egyenes, álkanyar, fejlett kanyar,
túlfejlett kanyar, érett kanyar, átszakadó kanyar.

10–6. ábra. A kanyarulatok morfológiai paraméterei és a kanyarulatok jellemzése
A mérsékelt égövi folyók partélek közötti medre befogadja a középvizeket.
A kisvizek ezen belül sokszor kisvízi
medret vájnak maguknak. Az árvizeket
a középvízi meder nem képes levezetni, ezért a víz kilép abból és elönti a
völgyfeneket. A mértékadó árvíz által a
völgyfenéken elöntött területet árterületnek nevezzük. Az árvízszintnél magasabb területek a magaspartok. A
szabályozás, ármentesítés előtti időkben az árvizek az ártéren lassan, komótosan, hónapok alatt vonultak le,
így egy-egy nagyobb árvíz gátolta a
terület mezőgazdasági hasznosítását.
A termelés volumenének növekedésével az árvízjárta területeket is bevonták
a művelésbe és megjelent az árvizek
elöntése elleni védelmi igény.

10–7. ábra. Folyóvölgy általános
keresztszelvénye és helyszínrajza
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Ez síkvidéki vízfolyásoknál töltésezéssel oldható meg a legegyszerűbben. Az árvízvédelmi töltések kettévágják az árteret: a mentesített (védett) ártérre és a hullámtérre (10–7. ábra). A kétoldali töltésezéssel
kialakul a nagyvízi meder, amely a jobb és bal parti hullámteret és a középvízi medret foglalja magában
Ha nincs árvízvédelmi töltés, akkor a nyílt ártér része a nagyvízi medernek.

10.2. A FOLYÓSZABÁLYOZÁS FELADATAI
A folyók két módon játszanak szerepet a társadalom életében:
•

a folyók az ökoszisztéma meghatározó tényezői és hatásaik révén közvetett szerepük van
az ember életkörülményeiben.

•

közvetlen a folyók szerepe az anyagi szükségletek kielégítésében és az élet-, illetve a vagyonbiztonságban. A folyók a természet készletforrásai és jelentős veszélyt hordozó kockázati tényezői.
A folyók nem általában hasznosak vagy károsok. Társadalmi szerepük – értékük – az adott környezet, a
folyó-mente lakosságának életmódjától, a gazdasági körülményektől és a természeti adottságoktól függ.
A folyószabályozás feladata, hogy biztosítsa:
– a kis-, közép-, és a nagyvízi mederben a víz, a jég és a hordalék kártétel nélküli levezetését,
– a középvízi meder állandósítása, egyensúlyának biztosítása;
– a mederbe, annak partjára épül művek, műtárgyak üzemét és állékonyságát (ilyen lehet
egy vízkivételi mű, hídpillér, kikötői létesítmény stb.);
– a tervezett méretű hajóút létrehozását és fenntartását;
– a folyó – mint vízi élettér – feltételeinek meglétét;
– üdülési, rekreációs, sport célú hasznosítás feltételeit;
– természetvédelmi célok kielégítését (mellékágak vízpótlása stb.);
– az épített környezet, mint táj és látkép kialakítását, területrendezési feladatok ellátását.
A fenti célok elérése érdekében a folyószabályozási feladatokat három részre tagolják:
– kisvízi szabályozás (amely elválaszthatatlan a középvízi szabályozástól),
– középvízi szabályozás,
– nagyvízi szabályozás.
A szabályozás tervezése során összegyűjtik, részletesen vizsgálják és elemzik a rendelkezésre álló
adatokat, különösen a vízjárási, a jég, a hordalék, a geomorfológiai, morfológiai adatokat. Az adatok
feldolgozása során meghatározzák a jellemző vízállásokat és vízhozamokat, vizsgálják a hordalék
levonulási viszonyokat, a jég képződését, megjelenését és eltűnését. Meghatározzák a mértékadó
vízállásokat, a mértékadó vízhozamokat, a mederképző vízhozamot, a hajózási kis- és nagyvízszintet.
Megtervezik a mintakeresztszelvényeket a kanyarulatok tetőpontjában és az inflexiós pontban, a jobb
és bal parti szabályozási vonalat. A meglévő partvonal és az új vonalvezetésű szabályozási vonal
ismeretében értékelik a meglévő szabályozási művek szükségességét és azok hatásait. Megtervezik
az új szabályozási művek kiosztását.
A szabályozási vonal tervezésekor alkalmazzák Fargue és Girardot szabályozási elveit, amelyeket a
természeti megfigyelések és saját tapasztalataik alapján állítottak össze. E két mérnök munkáságának
eredménye a korszerű, a természeti törvényeket figyelembe vevő szabályozási alapelvek kialakítása.
Fargue mutatott rá arra, hogy a kanyarulatok morfológiai adatai és a medermélységek között összefüggés van, a meder elfajulása rossz gázlók képződéséhez vezet. Girardot megállapította, hogy a
mederben nem csak víz, hanem hordalék is mozog, amely a mederalakulásra erős hatással van. Az
árvizek hatása a meder fejlődésére jelentős. Az eróziós küszöbök erősen befolyásolják a folyó hosszszelvényének alakulását. A szabályozási művekkel a meder állandósítható.
A szabályozási elvekre a Mississipi Folyami Bizottság vicksburgi laboratóriumi kísérletei is jelentős hatással
voltak, ahol kimutatták, hogy a középszakasz jellegű vízfolyások jellemzője a kanyargósság. A meder alakulását a vízfolyás energia- és hordalékviszonyai határozzák meg. A szabályozás során a folyó egy új
egyensúlyi állapot felé törekszik, amely megváltozott morfológiai paramétereket eredményez.
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10.3. A FOLYÓSZABÁLYOZÁSI TERVEZÉS ALAPADATAI
10.3.1. A vízjárás elemzése
A vízjárás elemzése során összegyűjtik a folyószakasz vízmérce állomásainak hosszú idejű adatsorait, beleértve a vízhozammérések adatait és a vízhozamgörbéket is. A adatokból meghatározzák a
jellemző vízállásokat: LKV (legkisebb víz), KV (kisvíz), KKV (közepes kisvíz), KÖV (középvíz), KNV
(közepes nagyvíz), NV (nagyvíz), LNV (legnagyobb víz), a vízjátékot, és a vízfokot (más néven
hidrográd, vagy mederteltségi % – lásd a 3.7. fejezetet). A vízállásokból számítják különböző időszakokra a gyakoriságot és a tartósságot. A vízhozamokra is elvégezik a fenti számításokat. A vizsgálatok során figyelembe kell venni a jeges és a jégmentes időszakok váltakozását is.

10.3.2. A jégjárás
A mederméretek, a morfológiai adatok jelentősen befolyásolják a jégjárást. A jégdugók, a jégtorlaszok
képződése a morfológiai viszonyokra vezethető vissza. Veszélyes helyzet alakulhat ki a KözépDunán, amikor a felső szakaszról érkező jég a kanyarulatokon, vagy a zátonyokon megakad és kisebb-nagyobb torlaszt okoz. Ezen a szakaszon hamarabb áll meg a jég, vastagabb jégtakaró alakul ki.
Az emberi beavatkozásokkal kapcsolatban a folyószabályozást kell megemlíteni. Az eddig végzett
szabályozások kedvező hatással voltak a jégjárás alakulására, mert az éles kanyarulatok, szűkületek
megszüntetése csökkentette a jégmegállásra hajlamos helyek számát.
A jégjárást jelentősen befolyásolják a duzzasztóművek. Ezek megbontják a jégjárás természetes ritmusát, a duzzasztóművek felett hamarabb jelenik meg, hamarabb áll be és később indul meg a jég,
mert a jégképződési viszonyok inkább a tavi jégképződéshez hasonlítanak. A duzzasztott térben igyekeznek megtartani a beállt jeget, nem engedik le a duzzasztóművön keresztül, így az alsó szakaszra
kevesebb zajló jég jut, a jégtábláknak újra kell képződniük.
Az emberi beavatkozásokhoz tartozik a hő- és atomerőművi hűtővíz bevezetések vízhőmérséklet
emelő hatása is. Például a Paksi Atomerőmű hűtővíz visszavezetés termikus hatása 4 x 1000 MW
hőteljesítményű, amelynek a jégképződésre jelentős hatása van, amelyet még nem határoztak meg
pontosan, de jelentős.
A Duna bajai vízmércéjénél észlelt jégjelenségeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az emberi tevékenység hatására a jégviszonyok jelentősen megváltoztak. A 60%-os jégmegállási gyakoriság napjainkra közelít a 0-hoz, a zajló jég megjelenése kevesebb, mint 30% (lásd a 2.9. fejezetben a 2–27.
ábrát). Ennek a nagy értékű csökkenésnek valószínűleg oka a globális felmelegedés is, nem csak az
előbbiekben felsorolt emberi hatások. Ugyanakkor nem szabad arról elfelejtkezni arról, hogy a globális
felmelegedés hatására nemcsak a jégjelenségek ritkulnak, hanem várhatóan a szélsőségek is nőni
fognak. Ezért nem jelenthetjük ki azt, hogy a jeges árvizek veszélye végleg elmúlt!

10.3.3. A hordalék
A folyók nemcsak vizet és jeget, hanem hordalékot is szállítanak. Kétféle hordalékot különböztetünk
meg a görgetett és a lebegtetett. A folyók felső és középső szakaszán mindkét hordaléktípus, az alsó
szakaszon csak lebegtetett hordalék található. Hordalékképződés a mederben és a vízgyűjtőterületen
is történhet. A hordalékjárás szoros kapcsolatban van a vízjárással. A folyók felső szakaszán a görgetett hordalék a jellemző, lefelé haladva a hordalék finomodik, kopik és a lebegtetett hordalék részaránya egyre nagyobb lesz. A mellékfolyók jelentős szerepet játszanak a hordalékszállításban és annak
anyagában is, még a nagyon kis folyók is. A görgetett hordalék átlagos szemátmérőjének finomodása
a folyó mentén nem egyenletes. A hordalékmérésekről, a hordalékjárás sajátosságairól részletesebben a 3.8. fejezetben szóltunk.

10.3.4. A terepi adatgyűjtés
A folyószabályozás tervezéséhez szükséges terepi adatgyűjtések során gyűjtött adatok fontos részét képezik a tervezésnek, a meglévő adatok aktualizálásának. A terepi adatgyűjtés során vízhozamméréssel
egybekötött vízfelszín rögzítéseket, áramlási irány- és sebességméréseket végzünk (ezek módszereit a 3.
fejezet tartalmazza), valamint részletes mederfelméréseket készítünk.
A mederfelmérés célja a meder geometriájának részletes feltárása. A felmérést megfelelő sűrűségű
alappont hálózat telepítéssel kezdjük. Az állandósított alappontok koordinátáit rendszerint GPS segítségével, ritkábban földi geodéziai méréssel határozzuk meg. Az alappontok telepítése során figyelembe kell venni a GPS-szel való mérés alapkövetelményét: az égboltra való árnyékolásmentes kilátást
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és azt, hogy a pontok láthatósága megfeleljen a földi technológiára alapozott felmérésnek: egy szabad
műszerálláspontból legalább két alappont látszódjék. Az alappont hálózatot magasságilag az országos hálózatba vonalszintezéssel kell bekötni.
A mederfelmérést két részre bontjuk: a száraz és a nedves szelvényrész felmérésére. A felmérés
megkezdése előtt térképen, vagy helyszínrajzon megtervezzük és jelöljük a felmérendő szelvényeket.
A szelvények helyének kitűzésekor igazodjunk a korábbi felmérési szelvényekhez. A szelvények jobb
és bal parti talppontjának koordinátáit térképről meghatározzuk és a virtuális kitűzést ennek alapján
végezzük el. A mérési szelvényben a navigálást mérés közben egy navigációs GPS biztosítja, amelynek pontossága > 3 m, éppen alkalmassá teszi ilyen feladatok ellátására (10–8. ábra).

10–8. ábra. Navigációs térkép előkészítése mederfelméréshez
A vízfolyásoknál – ha a meder partjainak felmérésére is szükség van – célszerű földi módszert használni, mert a geodéziai GPS képtelen a parti fák takarásában megfelelő pontossággal működni.
A földi módszer eszköze az elektronikus robot tachiméter, amely elektronikus szögmérés és távolságmérés mellett a beépített szervomotorokkal és követő rendszerrel képes automatikusan követni a
céltárgyat (mérőcsónak), miközben nyomkövető (tracking) üzemmódban méri a mozgó céltárgy helyzetét poláris koordinátaméréssel, és a mért adatokat eltárolja belső memóriájába (10–9. ábra).
A tachiméterrel egy ismert koordinátájú ponton felállunk és tájékozzuk a
műszert. Ha a mérendő szakasz az
ismert koordinátájú pontról nem látható be megfelelően, úgy egy olyan
helyen állunk fel, ahonnan jól belátható a mérendő mederszakasz és az
alapvonalunk két ismert koordinátájú
pontja is látható (szabad álláspont
létesítése). Az utóbbi esetben a műszerállás koordinátáját hátrametszéssel kell meghatározni (beépített
program áll rendelkezésre). Az alappont hálózat telepítésénél figyelembe
vettük ezt a követelményt.
A koordináták bemérésével egyidejűleg mérjük a mérőcsónakban a
vízmélységet ultrahangos mélységmérővel.

mérőcsónak a prizmával
és az ultrahangos
mélységmérővel

műszer
állótengely

irányvonal
elektronikus
robot
tachiméter

mért
vízmélység

vízszintes irány
vízfelszín
irányszög
mederfenék

északi irány

10–9. ábra. Mederfelmérés elektronikus robot tachiméterrel
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A hely és a mélység paraméterek társításából – bemérve a vízfelszín abszolút magasságát – meghatároztuk a mederpontok abszolút magasságát is utófeldolgozással. A száraz parti pontokat manuális
üzemmódban, kézi irányzással, figuráns által mozgatott prizmával mértük be.
Az adatok egyesítése után az egységes adatbázisból megszerkeszthetjük számítógépi szoftver segítségével a medermodellt, amelynek ábrázolási módja a szintvonalas medertérkép, vagy színezett sávos megjelenítés.
A mederpontok mérésének másik módszere, amikor a mozgó GPS vevőegységet a mérőcsónakon
helyezzük el, amely vagy azonnal veszi a statikus GPS mérőállomás által szolgáltatott korrekciós jeleket (RTK üzemmód), vagy utófeldolgozással korrigáljuk a mobil vevő koordinátáit a statikus vevő gyűjtött adatainak segítségével. A mélységmérés a tachiméteres mérési módszerrel egyezően ultrahangos, adatgyűjtővel felszerelt mélységmérővel történik. A vízszintes koordináta adatok egyesítése a
vízszintből és a mért mélységekből időszinkron segítségével utólagosan történik.
Az alappont hálózatot kiegészítik az ún. VO kövek, amelyek főbb folyóink partjain, egymástól 3-5 kmre kijelölt, ún. nyilvántartási szelvények végpontjain elhelyezett, a mederfelvételek célját szolgáló vízszintes és függőleges értelmű geodéziai alappontok. A VO köveket a XIX. század végén, a XX. század elején, folyóink térképezése alkalmával az akkori Vízrajzi Osztály helyezte el. Ennek kezdőbetűit
vésték rájuk, hogy a határkövektől megkülönböztethetők legyenek.
Az alappont hálózat másik kiegészítését adják a folyamkilométer (fkm) táblák mellett lévő őrkövek. A
folyamkilométer táblák eredetileg a torkolattól mért tényleges távolságot jelöltek, de a medervándorlás,
kanyarfejlődés következtében rendszeresen át kellett helyezni azokat, így ma már a hajósok számára
egy számmal jegyzet szelvényt jelölnek, amely körülbelül méri csak a torkolattól a távolságot. A Duna
alsó szakaszán a táblák közötti távolság igen változó, 800–1200 m közötti. A hajózás érdekében az
fkm táblák folyó felőli láthatóságát rendszeres növényzet irtással kell biztosítani.

10.4. A FOLYÓSZABÁLYOZÁS MŰVEI
A szabályozási vonal tervezett kialakításához szabályozási műveket alkalmazunk. A szabályozási
művek rendeltetésük szerint, anyaguktól és szerkezetüktől függetlenül hosszirányú és keresztirányú
létesítmények (10–10. ábra).
hosszirányú művek:

keresztirányú művek:

• vezetőmű

• sarkantyú

• párhuzammű

• keresztgát

• iszapoló művek

• bekötő keresztgát

• partbiztosítás

• fenéksarkantyú

• kődepónia

• mellékág elzárás

• mellékági mederelzárások

• iszapoló művek
– rőzsesövény
– rőzsefonás
– rőzsesátor

• folyamszabályozási kotrás
• mederátvágás
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bekötő
keresztgát

vezetőmű

párhuzammű

parti
kődepónia

Mederávágás
vezérárka
sarkantyú

Iszapoló
művek

partvédelem

keresztgát

folyószabályozási
kotrás

hajózóút
Mellékág
elzárás

parti
kődepónia

meglévő partvonal
Szabályozási vonal
Sodorvonal
középvonal
tervezett hajóút

fenék
sarkantyú

parti
kődepónia

mederelzáró
keresztgát

10–10. ábra. Folyószabályozási művek általános elrendezési vázlata

10.4.1. Hosszirányú művek
A hosszirányú szabályozási művek közös jellemzője, hogy a vízfolyás irányával párhuzamosan vagy
közel párhuzamosan helyezkednek el a mederben, illetve annak partján. Rendeltetésük a meder oldalirányú elfajulásának megakadályozása, a vízszálak helyes irányba való terelése, a kirekesztett
mederrészek iszapolódásának elősegítése. Ezeket a műveket a kanyarulatok homorú oldalán, a szabályozási vonallal párhuzamosan alkalmazzák. A hosszirányú művek:
Vezetőművek (10–11. és 10–12. ábra) ott alkalmazzák, ahol a szabályozási vonal a parttól bizonyos
távolságra, a mederbe esik. A mű koronamagasságát a terepadottságtól függően és az egységes
partkiépítést szem előtt tartva, a szabályozási vízszint fölé érően tervezik.
Az inflexiónál, a partok anyagától függő hosszban, az ellentétes oldali hosszirányú műveket átfedéssel
kell kialakítani. Ekkor ezeket párhuzamműnek nevezik. A vezetőműveket a bekötő keresztgátakkal
kell a parttal összekötni a mögöttes részen való vízfolyás megakadályozására. A vezetőműnek a természetes partba való bekötését a partbiztosítás módja szerint kell kiképezni. A vezetőművek keresztszelvényének típusalakja trapéz.

10–11. ábra. Vezetőmű keresztmetszete

10–12. ábra. Vezetőmű rakatos rőzseműből
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10–13. ábra. Iszapoló művek (rőzsesövény, rőzsefonás) és rőzsesátor
A szabályozási vonalba telepített rőzsesövények és rőzsefonások is hosszirányú műnek számítanak.
Ezek az iszapoló művek (10–13. ábra), amelyek a lassú, sok lebegtetett hordalékot szállító folyókon
eredményesen alkalmazhatók a kirekesztett mederrész feliszapolódásának elősegítésére. Ilyenek a
folyásiránnyal párhuzamosan elhelyezett rőzsesátrak is.
Ahol a szabályozási vonal a part mentén halad, állandósítására partbiztosítást (10–14. ábra) kell tervezni, ami a meder további mélyülését megakadályozó lábazatból és az erre támaszkodó burkolatból áll.
A lábazat lehet:
– nagyobb méretű kőhányás,
– 30-40 cm vastag kőszórás,
– kővel terhelt rőzsepokróc.
Finom szemcseszerkezetes medrű folyónál a rőzsepokrócot és a kőszórást a meder mélyvonaláig kell
folytatni és ott 0,8-1,0 m vastag szegélyzárással befejezni. Durvább mederanyagú folyókon a nagyobb
méretű lábazati kőhányás megfelelőbb. A lábazat padkáját a 200-220 napos átlagos tartósságú vízállásnak megfelelő magasságúra kell tervezni és kőanyagát rendezni kell. Ha szilárd burkolat támaszkodik rá, a part felőli részt burkolatszerűen kell kiképezni. A lábazati padka feletti partot le kell nyesni.
Az alkalmazott rézsűhajlást a talajmechanikai vizsgálatok eredményétől függően kell megállapítani.

10–14. ábra. Partbiztosítás
A burkolat készülhet kőből, előre gyártott vagy helyszínen készített betonlapokból. Szilárd burkolat és
kőszórás esetén gondoskodni kell megfelelő szemcseszerkezetű szűrőréteg beépítéséről. A partbiztosítás kombinálható mérnökbiológiai elemekkel is.
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szabályozási vonal

Kődepóniákat (10–15. ábra) ott kell alkalmazni, ahol a tervezett szabályozási vonal még a parton
halad. A szabályozási vonalban a terepen idomba rakva vagy magas partok esetén abba beásva előre
kell elhelyezni azt a kőmennyiséget, amely a part leszakadása után a kialakuló partrézsűt mintegy 0,30.4 m vastagon beborítja és a további elhabolás ellen megvédi. A kődepónia nem befejezett partbiztosítás, azt a beszakadás után kiegészíteni és rendezni kell.

szabályozási vízszint
alámosódó partvonal

mintakeresztszelvény
legördülő vízépítési terméskő védelem

10–15. ábra. Parti kődepónia alkalmazása a Dráván
Hosszirányú művek a szabályozási vonal mentén épített mellékági mederelzárások is. Ezeknek a
műveknek a mellékág felőli rézsűjét enyhébb hajlással kell kialakítani, mint a vezetőművek part felőli
rézsűjét; a mű magasságának legalább a kétszeres hosszát meghaladó utófenék biztosítást, valamint
a partokba való bekötést kell tervezni. A bekötésnél kialakított partbiztosításnak legalább az elzárás fél
hosszúságával kell egyenlőnek lenni.
A folyami kotrásoknál a gyakorlat szerint meg kell különböztetni:
•

folyamszabályozási és egyéb vízépítési kotrást (vízépítési munkák anyagszükségletének biztosítása, termékvezetékek ágyazati kotrása, vízlépcsők létesítésével kapcsolatos kotrás stb.);

•

gázlókotrást (hajózható folyókon), az előírt hajóútméretek biztosítása céljából;

•

folyami haszonkavics (homok) kotrást, amelynek célja az építőanyag-ipar szükségleteinek
kielégítése.
A szabályozási kotrás szervesen illeszkedik egy-egy folyószakasz rendezési tervébe, azért, hogy elősegítse vagy meggyorsítsa a kívánt mederalakulat fejlődését. A kotrást a szabályozási munkák
anyagszükségletének biztosítására is végezhetik (pl. kavics háttöltéshez).
A gázlókotrás a hajtóút mélységviszonyainak gyors, időleges javítására szolgál, helyét az elérendő cél
egyértelműen meghatározza. A vízépítési kotrásoknál – hajózható folyókon – általában célszerűen
figyelembe kell venni a hajóút javításának körülményeit is. A gázlókotrások nyomvonalát az áramlási
viszonyokhoz alkalmazkodva kell meghatározni.
A folyami haszonkavics kotrások, az ipari érdekű kotrások célja építő- vagy más ipari felhasználásra
alkalmas anyag (kavics, homok) kitermelése a folyó medréből, arra alkalmas helyen és megszabott
körülmények között. A folyami kotrások helyét, a kotrás várható hatásainak és az azt befolyásoló tényezőknek az együttes mérlegelése alapján kell kijelölni. A kotrás hatására megváltoznak az érintett
folyószakasz geometriai viszonyai, a szelvényterületek bizonyos szint alatt megnőnek, ennek következtében a kisvizek levonulási szintjei süllyedhetnek. Módosulhatnak az áramlási viszonyok és veszélyeztethetik a partok állékonyságát. A kotrás hatása akkor nem káros, ha az esésviszonyok, a szakasz
hordalékszállító képessége és áramlási viszonyai nem romlanak, illetve várható, hogy az érkező hordalék és a mederátrendeződés az eredeti állapotot állítja helyre, vagy annál kedvezőbb állapotot alakít
ki, nem veszélyezteti a megépült művek (partvédelmek, sarkantyúk stb.) állékonyságát.
A művek mentén és környezetében kialakult természetes mederrézsűt nem szabad alákotorni, meredekebb rézsűhajlást létrehozni. Hajózható folyókon nagy volumenű és koncentrált kotrások hatására a
kisvizek levonulási szintjei süllyednek. Különösen károsak azok a kotrások, amelyeknek vízszintsülylyesztő hatása (leszívása) ellenálló fenékanyagú szakaszra vagy szelvényre (sziklaküszöbre, agyagpadra) is kiterjed. Itt a leszívás miatt a hajózási mélység csökken, mert a meder az energianövekedés
ellenére sem tud mélyülni, kiegyenlítődni.
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A kotrásoknál figyelembe kell venni, hogy a víztermelő kutak természetes szűrőrétegeinek megbontása a víztermelésre káros következményekkel járhat, ezért a kotrásokat előzetesen az illetékes szakhatóságokkal egyeztetni kell. A folyó medrébe települt létesítményeknél (hidaknál, kábel- és csőátvezetéseknél stb.) figyelembe kell venni, hogy a kotrások okozta leszívás, illetve sebességnövekedés képes lehet az alluviális meder megbontására is, így a csőátvezetések és hídpillérek takarása csökkenhet. Figyelembe kell venni a folyó mentén meglévő vagy tervezett idegenforgalmi létesítményeket és a
környezetvédelmi érdekeket is.
A mederátvágás (10–16. ábra) nyomvonalának meghatározásakor alkalmazkodni kell a folyó természetes
kanyarulatainak ritmusához. Gondoskodni kell a homorú part védelmével az átmetszés túlfejlődésének
megakadályozásáról. Az átvágás az esés növekedésével jár, ami a meder távolabbi szakaszaira is kihat.

10–16. ábra. Mederátvágás
Az átvágás első ütemében egy vezérárkot kotornak, amelynek szelvénymérete kisebb, mint a mintakeresztszelvényé, így a kialakuló vízsebesség nagyobb, mint a mederanyagra jellemző határsebesség. A tervezett szelvény 1/2-1/4 szélességében és 1/2 mélységgel kikotort vezérárok a mederszelvény közepétől a domború part felé eltolva halad. A vezérárok megnyitásával egyidejűleg a felhagyott
ág elzárását fokozatosan kiépítik a szabályozási vízszint magasságáig. Az elzárás megtervezésénél
és az építés ütemezésénél a folyó vízjárási sajátosságait és a talajmechanikai viszonyokat figyelembe
veszik. Az elzárás helyén a két partról kiindulva először a fenékszórást készítik el, majd fokozatosan
magasítják a mederelzárást. Mind a két oldalon partbiztosításra van szükség.

10.4.2. Keresztirányú művek
A keresztirányú művek egymástál való átlagos távolsága a tervezett mederszélesség felekétszerese. A keresztirányú művek tengelyének iránya általában merőleges a sodorvonalra.
A sarkantyú (10–17. ábra) kisvízi szabályozási mű, a domború oldali zátonyképződéseket elősegítő,
illetve megkötő, valamint a vizet a sodorvonal felé terelő létesítmény. A sarkantyúk magassága a tövénél a hajózási és szabályozási kisvízszint fölött állandó. Koronája a szabályozási vonaltól a sodorvonal felé lejt és a hajóút szélénél érintőlegesen csatlakozik a mintaszelvényhez. Kiépíteni csak a
hajóút széléig szabad. A sarkantyúknak a partba való bekötésénél partbiztosítást építenek.
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szabályozási vízszint

partvédelem

KV

utófenék

szabályozási vonal

bekötő keresztgát

szabályozási vízszint

előfenék

medervédelem

KV

partvédelem

Keresztgátakat a túlszélesedett
mederszakaszokon, mint önálló
műveket alkalmazzák, azok szűkítésére. Koronamagasságuknak
a szabályozási vonalban egyeznie kell a középvízi szabályozási
vízszínt magasságával és onnan
1-5%-os lejtéssel kell emelkedniük a part felé. Az alvízi oldalon
a keresztgát magasságának 2-3szorosát kitevő hosszúságú utófeneket kell építeni. A rézsűk
kisvíz feletti részét és a koronát
kőrakat-szerűen rendezni kell és
a kövek közötti hézagokat betonnal ki kell csömöszölni. A
keresztgátnak a partba való bekötésénél partbiztosítást alkalmaznak. A partbiztosítás hossza
a keresztgát tengelyvonalától
felfelé hosszának 1/4-1/5-e, attól
lefelé 1/3-a.

vezetőmű

10–17. ábra. Sarkantyú a Dunán

utófenék

10–18. ábra. Vezetőmű bekötő keresztgáttal

A vezetőműveket a természetes parttal összekötő keresztgátak a bekötő keresztgátak (10–18. ábra).
Koronamagasságuk a vezetőműhöz való csatlakozás helyén megegyezik annak magasságával, majd
onnan 1-5%-os lejtéssel emelkedik a part felé. A parthoz való csatlakozásnál partbiztosítás kell építeni.
A fenéksarkantyú koronavonala vízszintes és legfeljebb a szabályozási, illetve hajózási kisvízszint
alatti 3,0 m-es szintig ér fel. Az oldalrézsű hajlásának aránya a felvízi oldalon 1:1,5, az alvíz felőli részen 1:3. Az alvízi rézsűhöz csatlakozóan a fenéksarkantyú kétszeres magasságának megfelelő hoszszon fenékbiztosításról kell gondoskodni.
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Mellékágelzárásra a mellékág feliszapolódásának meggyorsítása céljából egy
vagy több helyen akkor is szükség lehet,
ha kiágazásánál mellékági mederelzárás
van. A mellékágelzárások magassága a
középvízi szabályozási vízszint körül van.
Koronájuk hossz-szelvényét csésze alakúra képezik ki, úgy, hogy közepén 1,0 m-rel
alacsonyabb legyen, mint a parthoz csatlakozó részein. A partokba való bekötésükre nagy gondot kell fordítani és partbiztosítást építeni (10–19. ábra). Az alvízi
partbiztosítás az elzárás hosszának legalább 1/4-e. A mellékágelzárásokkal egyidejűleg azokat a környező terepmélyedéseket is le kell zárni, amelyekben vízfolyás
alakulhat ki.

10–19. ábra. Mellékágelzáró keresztgát

10.4.3. A folyószabályozási művek építése

10–20. ábra. Partvédőmű építése
A folyószabályozási művek anyaga rendszerint vízépítési terméskő, helyi szemcsés anyag, vízépítési
rőzse. A vízépítési terméskő jele T és a méretre utaló betű. A terméskővel szemben szilárdsági, fagyállósági, méret és alaki követelményeket támasztunk (lásd a 8. fejezetben a 8–3. táblázatot).
A vízépítési terméskövet rendszerint a folyó mellett vagy kikötő közelében lévő kőbányából vízi úton
szállítják a beépítés helyszínére. Az építést – ha csak lehet – vízről kell végezni. A munkatér közelében horgonyozzák le a követ szállító uszályokat, amelyeket a helyszínen lévő kisgéphajó vontat az
úszótagra állított forgófelsővázas kotró mellé, amellyel a beépítést végzik. Az úszó munkagép mozgatását az azon elhelyezett lavírcsörlők, illetve a kisgéphajó végzi.
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Az építés első feladata a munkatér részletes felmérése, amely alapján a műszaki terveket aktualizálják. A következő lépés a kitűzés, amelynek során a mű tengelyét, fontosabb kontúrpontjait jelölik meg
kitűzőrúddal, úszó bólyával. Az építést a part felől végzik a fenékvédelem elkészítésével, amelyet a
mű további részének építése követ (10–20. ábra). Az építés során rendszeresen ellenőrzik a mű méreteit (a nem látszó víz alatti részeket szondázással), az építés befejezésekor utófelmérést végeznek,
amelynek eredményeit a megvalósulási dokumentációban rögzítik.

10.5. A NAGYVÍZI MEDER KIALAKÍTÁSA

10–21. ábra. A hullámtér idealizált kialakítása
A folyószabályozás tervezése során a nagyvízi meder kialakítása az árvizek kártétel nélküli levezetésében nagy szereppel bír. A nagyvízi meder magában foglalja a középvízi medret, a jobb és bal parti
hullámteret (esetleg nyílt árteret). A nagyvízi meder kialakítása akkor kedvező, ha az árvízi sodorvonal
a középvízi meder felett, vagy annak közelében van. Vízlevezetési szempontból a hullámtér egyenletes szélessége, a középvízi meder mellett kialakított szabad sáv, és a hullámtér áramlástani szempontból csekély ellenállása lenne kívánatos (10–21. ábra). Ma ez nagyobb folyóink mellett természetvédelmi, tájképi és fenntartási szempontokból nem így van.
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Az utóbbi évtizedekben a hullámtéren visszaszorult a mezőgazdasági növénytermesztés a legelő- és
a rétgazdálkodás. A hullámtéri erők aránya megnőtt, ugyanakkor az erdőfenntartásra kevesebb figyelem jutott, az erdők nagy része természetvédelmi céllal illetve forráshiány miatt magára lett hagyva. Az
aljnövényzet és az országban megjelenő invazív növényfajok térnyerése miatt a hullámtér vízszállító
képessége jelentősen romlott.
A romlási folyamatot a hullámterek feliszapolódása (a lassú áramlási viszonyok miatt), a nyárigátak
egyre magasodó kiépítettsége, a hullámtér helyenként jelentős beépítettsége (víkendház telepek), az
árvízvédelmi töltések víz felőli oldalon történt erősítése (bellebbezése) tovább erősítették.
Az ezredforduló környéki árvizek ugyanakkor rámutattak arra, hogy a nagyvízi medrek vízszállító képességének csökkenése jelentős árvízszint növekedést okozott. Az árvízvédelmi töltések magasítása
nem követte ezeket a folyamatokat, mert magasságuk, területigényük, állékonyságuk ezt a legtöbb
helyen nem teszik lehetővé.
A megoldást a Tisza árvízvédelmi rendszer fejlesztésére kidolgozott „Vásárhelyi terv továbbfejlesztésében” (VTT) megfogalmazott megoldási módszerek jelentik (lásd a 13.4.8. fejezetben), amelyek szerint
•

•

javítani kell a nagyvízi meder vízszállító képességét:
– vízvezető sávok kialakításával,
– a hullámtéri művelési ágak célszerű megválasztásával,
– az árvizek levonulását akadályozó töltések mentett oldal felé történő erősítésével.
árapasztó tározórendszer kiépítésével.

A hullámtér kialakításánál különös figyelmet kell fordítani az árvízvédelmi töltés előterének szabadon
tartására (a 10 m-es védősáv biztosítására). A védősáv előtt általában szükség van hullámtéri véderdősáv létesítésére, amelynek feladata a hullámtéren árvíz esetén erős szél hatására kialakuló hullámok megtörése, amely a töltés elhabolását okozhatja. A hullámtéri véderdősáv akkor fejti ki hatását,
ha széles vízállás-tartományban képes megtörni a hullámokat (10–22. ábra). Ennek érdekében a töltéshez közel kellő szélességű cserjesávot, majd távolodva a töltéstől egyre magasabban lévő koronájú erdősávot kell telepíteni (a vízvezető képesség biztosítása érdekében). A véderdőt a megfelelő
faállomány biztosítása érdekében rendszeresen gondozni szükséges. A véderdő-sávban széles hullámtér esetén ajánlott vízelvezető csatornát építeni. Keskeny hullámtér esetén a hullámtér terepszintje
rendezett legyen és lejtsen a középvízi meder felé. A véderdőben néhány száz méterenként ferde
nyiladékot kell kialakítani, annak érdekében, hogy árvíz esetén vízi szállító eszközzel a töltés megközelíthető legyen a főmeder felől is.

10–22. ábra. Véderdősáv kialakítása széles és keskeny hullámtér esetén

10.6. VÍZFOLYÁSOK HAJÓZHATÓSÁGA
A folyók szabályozása nagyrészt a belvízi áruszállítás érdekében indult meg 150-200 évvel ezelőtt. A
vízi áruszállítás előnyei más szállítási módokhoz képest elvitathatatlan: egy árutonna kilométerre jutó
üzemanyag felhasználása fele a vasúti áruszállításénak, tizede a közúti áruszállításnak. Károsanyag
kibocsátási szempontból is felveszi a versenyt a vasúti szállítással és messze kedvezőbb a közúti
szállításnál. Hátránya az időszakos használat (erős jégzajlás, jégmegállás esetén szüneteltetni kell a
hajózást), a kisvizeknél felbukkanó gázlós szakaszok miatt csökkenteni kell a hajók terhelését.
A közúti áruszállítás meredeken emelkedő volumene és növekvő externális költségei, környezeti terhelése, az életminőséget rontó tényezői miatt az Európai Unióban jelentős közlekedési infrastruktúra
fejlesztések indultak el az újonnan csatlakozó országok közlekedési rendszereinek fejlesztésére
(TEN-T Program). Ebben a programban a Duna, mint belvízi közlekedési folyosó (amely összeköti a
Fekete-tengert a Duna-Majna-Rajna-csatornán keresztül az Északi-tengerrel) kiemelt figyelmet kapott
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és a hajózhatóság javítását szolgáló programok megvalósítását 2010-ben meg kell kezdeni. A TEN-T
programban megfogalmazott fejlesztésektől azt remélik, hogy a közúti áruszállítás térnyerését sikerül
megtörni és más (vasúti és belvízi) közlekedési folyosókra tudják az áruszállítást terelni.
A természetes vízfolyásokkal kapcsolatos hajózási alapfogalmak:
•

Víziút: az a folyó vagy csatorna, amely állandóan vagy időszakosan vízi közlekedésre alkalmas.

•

Hajóút: a víziútnak a közlekedésre kijelölt része.

•

Legnagyobb hajózási vízszint (LNHV): az a legnagyobb vízszint, amelynél a hajózás még
megengedett.

•

Legkisebb hajózási vízszint (LKHV): az a legkisebb vízszint, amelynél a hajózás még megengedett (gazdaságossági számítás alapján).

•

A hajózóutakat kategóriákra osztjuk, amelyek meghatározott méretű és merülésű hajóegységek számára lehetővé teszik a közlekedést. A hajóút kategóriák mellett hajókategóriákat
is meghatároznak.

•

Hajózási űrszelvény (10–23. ábra): a hajók közlekedésére alkalmas szabadon hagyandó
szelvényterület, amely a hajók merülése mellett, a közlekedési útvonal szélességi és magassági előírásait is tartalmazza.
A hajó és a hajóút kategóriákat a 17/2002. (III.7.) KöViM rendelet 1-2. melléklete tartalmazza (10–1.
és 10–2. táblázat). A magyarországi folyók víziút kategóriába sorolását ugyanezen rendelet 3. melléklete tartalmazza (10–3. táblázat).
A vízi utak kitűzését és annak karbantartását az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
végzik. Minden évben az aktuális mederfelmérési adatok ismeretében hajóút kitűzési terv készül,
amelyet a közlekedési hatóság hagy jóvá. A hajóút kitűző szolgálat gondoskodik a hajózási térképek
elkészítéséről és annak közzétételéről. A hajózási idény kezdetén (a jégzajlás végén, vagy az év elején) a parti és az úszó jeleket a tervnek megfelelően elhelyezik, illetve a kint lévő állandó jelek meglétét, üzemkészségét ellenőrzik. A hajózási idényben hetente 2-3-szor ellenőrzik a kitűzési jelek üzemkészségét, szükség esetén újabb jeleket raknak ki és intézkednek azok engedélyeztetéséről. Ezt a
feladatot a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság kitűzőhajói látják el.
elekrtomos távvezeték átfeszítés
hajóút szélessége

hajóút biztonsági távolság
hajóút szabad magassága

LNHV

hajózási űrszelvény

LKHV
hajó merülése
biztonsági mélység

LKV
hajóút mélysége

középvízi meder

10–23. ábra. Hajózási űrszelvény
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10–1. táblázat. A hajózásra alkalmas természetes, illetve mesterséges felszíni víz
osztályba sorolásához alapul szolgáló hajó, bárka, illetve tolt kötelék méretek
A
víziút
osztálya

A víziúton közlekedtethető hajók, illetve tolt
kötelékek ábrázolása

Magányos géphajó

Tolt kötelék

HosszúSzélesség Merülés
ság
m
m
m

Hordképesség
tonna

HosszúSzélesség Merülés Hordképesség,
ság
m
m
tonna
m

I.

40

5

1,4

200

-

-

-

-

II.

57

7,5

1,6

500

-

-

-

-

III.

70

8,2

2

650-1000

-

-

-

-

IV.

85

9,5

2,5

1000-1500

85

9,5

2,5

1500

V/A.

95-110

11,4

2,5

1500-3000

110

11,4

2,5

1600-3000

V/B.

110

11,4

2,5

1500-3000

185

11,4

2,5

3200-6000

VI/A.

110

15

2,5

3000-3500

110

22,8

2,5

3200-6000

VI/B.

140

15

2,5

4000-4500

185

22,8

2,5

6400-12000

VI/C.

140

15

2,5

4000-6200

275-190

22,8-34,2

2,5

9600-18000

VII.

140

15

3,2

4000-6200

275

34,2

3,2

14500-27000

10–2. táblázat. A víziutak egyes űrszelvényméretei
I.

II.

III.

IV.

A víziút osztálya
V/A.
V/B.

VI/A.
VI/B.
VI/C.
A hajóút legkisebb űrszel4,50
4,50
5,25
6,407,007,007,007,007,00vénymagassága HNV-nél
6,40
6,40
6,40
7,00
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
híd, illetve egyéb térszín
feletti létesítmény alatt, m
A hajóút legkisebb szélessé30
35
44
50
55
60
120
180
180
ge egy-, illetve több nyílásos
18
25
30
35-45
40-50
45-60
80-100
80-100
80-100
híd nyílásában, m
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága HNV-nél
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
távközlési vezeték és feszültségmentes kábelek alatt, m
A hajóút legkisebb űrszelÚj nem
Új nem
Nem
Nem
Nem
vénymagassága HNV-nél
15
15
15
15
létesítlétesítlétesítlétesítlétesítfelső vezetésű komp kötele
hető
hető
hető
hető
hető
alatt, m
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága HNV-nél elektromos távvezeték alatt
110 kV feszültségig, m
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00 +
19,00 +
19,00 +
19,00 +
19,00 +
19,00 +
19,00 +
19,00 +
19,00 +
kilovolkilovolkilovolkilovolkilovolkilovolkilovolkilovolkilovol110 kV feszültség felett, m
tonként
tonként
tonként
tonként
tonként
tonként
tonként
tonként
tonként
+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm
+1 cm
A hajózsilip hasznos méretei:
60x10,0 70x12,0 85x12,0 90x12,0 120x12,0 190x12,0 230x24,0 295x36,0 295x36,0
LxB, m
Hajózsilipnél a legkisebb
2,5
3,0
3,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
küszöbmélység : H, m
A mederanyag minőségétől függő biztonsági távolság, dm
Sziklás mederfenék esetén
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Laza, illetve lágy szerkezetű
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mederfenék esetén
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10–3. táblázat. A víziutak osztályba sorolása
A víziút neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Duna(nemzetközivíziút)
Duna(nemzetközivíziút)
Mosoni-Duna
Mosoni-Duna
Szentendrei-Duna
Ráckevei-Duna
Sió-csatorna
Sió-csatorna
Dráva
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Tisza
Bodrog
Sebes-Körös
Kettős-Körös
Hármas-Körös
Balaton
Fertőtó
Velencei-tó
Keleti-főcsatorna
Hortobágy-Berettyó főcsat.

A hajózható
szakasz hossza,
folyamkilométer
1812-1641
1641-1433
14-2
2-0
32-0
58-0
121-23
23-0
198-70
685-612
612-544
544-403
403-254
254-160
51-0
10-0
23-0
91-0

A szakasz hossza (km),
illetve a vízfelület
2
területe (km )
171
208
12
2
32
58
98
23
128
73
68
141
149
94
51
10
23
91

45-0
7-0

45
7

A víziút osztálya
VI/B.
VI/C.
III.
VI/B.
IV.
III.
IV. (időszakosan)
IV.
II.
I.
III.
III.
II.
IV.
III.
II.
II.
II.
IV.
II.
II.
II.
II.

A „Vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről,
üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről” szóló, 27/2002. (XII. 5.) GKM rendeletben meghatározott követelmények és kialakítási előírások módosításával kapcsolatos véleményalkotás tanulmányunknak nem célja. Az alábbiakban a hajóút tervezési fejlesztő munka során elért eredményekre
és az Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Hajózási üzemének munkatársai
által szerzett – és rendelkezésünkre bocsátott – tapasztalatokra alapozva ismertetjük a hivatkozott
rendeletnek is megfelelő hajóút kitűző jelek kialakítását, módosítását és használatát.

10.7. A HAJÓÚT KITŰZÉS JELEI
A hajóút kitűző jelekkel szemben támasztott követelmények:
•

Anyaguk, gyártási eljárásaik illeszkedjenek a KÖVIZIG-eknél rendelkezésre álló javítási,
gyártási technológiákhoz. Ez a lakatosipar és a fémmegmunkálás jelenleg korszerűnek
mondható kisipari eljárásait jelenti.

•

Elektromos berendezések (akkumulátor, szabályozó és kapcsoló áramkörök, fénykibocsátó
elemek) a mindennapi kiskereskedelmi forgalomban legyenek beszerezhetők.

•

A jelek legyenek alkalmasak az éjszakai hajózásra, azaz verjék vissza a hajózásban kötelezően alkalmazott radarjeleket.

•

Az úszó jelek rongálódása esetén is fennmaradó úszóképességet a többkamrás (3 vízzáróan
elválasztott kamra) biztosíthatja, amelyből egy épsége is biztosítja a felszínen maradást.

•

Az úszótest méretét a láthatóság, a robosztus kivitel, az uszadéknak történő ellenállás, a
radarreflektor és a világító berendezés hordozásának követelménye határozza meg.
A hajózást szabályozó jelzések rendszerét a Hajózási Szabályzat néven közismert közlekedési miniszteri rendelet határozza meg. Ezek szerint a jelzéseket többféleképpen lehet a vízi közlekedésben
résztvevők tudomására hozni: a jelek lehetnek úszó és parti elhelyezésűek. Az úszó jelek lehetnek
bóják, úszók, karók, egyszerű és fényjelzéssel ellátottak. Az úszó és parti jelek elhelyezésénél a láthatóságot és a célszerűséget kell szem előtt tartani. A hajózási szabályzat nem csak a hajóútkitűzés
jeleit, hanem a vízi közlekedés rendjét szabályozó jelzések egészét tartalmazza.
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A jelek – a teljesség igénye nélkül – lehetnek:
•
Alapjelzések
– Tiltó (például vízlépcsők előtt, hídnyílások felett, vízhozamméréskor az átfeszített drótkötélen
alkalmazandó jelzés) áthaladni tilos: lehet tábla, zászló, vagy fényjelzés

a jelzett területen kívül áthaladni tilos (tábla)
géphajók közlekedése tilos
– Kötelező: a nyíllal jelölt irányban köteles haladni
– Korlátozó: korlátozott vízmélység

– Ajánló: ajánlott átjáró mindkét irányban

, csak egyik irányban

aján-

latos a jelzett területen maradni
– Figyelmeztető: nem szabadon közlekedő komp
•

Kiegészítő: a távolságot jelző tábla, amelyre az alapjelzés vonatkozik, vagy kiegészítő
fényjelzés stb.
A továbbiakban áttekintjük a hajóút kitűzését szolgáló fontosabb jeleket: úszó jelek, a hajóút parthoz
viszonyított helyzetét jelző jelek, az átmenet jelei.

10.7.1. Úszó jelek
A víziút, illetve a hajóút jobb illetve bal oldala: arccal folyásirányba forduló szemlélőhöz viszonyítva
határozható meg természetes vízfolyások esetén; a csatornák, tavak „jobb” és „bal” oldalát az illetékes
hatóság állapítja meg. A hajóút bal oldalát zöld színű, kúp alakú, zöld bóják, illetve zöld úszók és karók jelölik, ha a bóják nem kúp alakúak, akkor azokon a kúp alakú csúcsjelzést kell elhelyezni.

A hajóút jobb oldalát vörös színű, henger alakú, vörös bóják, illetve vörös úszók és karók jelölik, ha a
bóják nem henger alakúak, akkor azokon a henger alakú csúcsjelzést kell elhelyezni.

A hajóút szétágazását vörös-zöld színű, gömb alakú, vörös-zöld bóják, illetve vörös-zöld úszók és
karók jelölik, ha a bóják nem gömb alakúak, akkor azokon a gömb alakú csúcsjelzést kell elhelyezni.
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10.7.2. A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelző jelek
Ezek a jelek a hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzik és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt
megjelölik a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a parthoz közelít; ezek a jelek egyúttal iránytartó
jelekként is szolgálnak.
Ha a hajóút a jobb part mellett húzódik, akkor vörös-fehér talpára állított négyzet alakú tábla jelöli,
amelyet rúdra szerelünk. Kiegészítésként vörös villogó fényjelzéssel is el lehet látni.

Ha a hajóút a bal part mellett húzódik, akkor zöld-fehér csúcsára állított négyzet alakú tábla jelöli,
amelyet rúdra szerelünk. Kiegészítésként zöld villogó fényjelzéssel is el lehet látni.

10.7.3. Az átmenet jelei
Ha a hajóút egyik parttól átvált a másik part felé, akkor külön jelekkel jelezni lehet a hajóút átmenetét.
Az átmenet jelzésére parti táblák szolgálnak: a jobb parton talpára állított sárga-fekete négyzet alakú
tábla

a bal parton csúcsára állított sárga négyzet alakú tábla fekete függőleges csíkkal (kiegészítésül felvillanó dupla illetve szimpla sárga fény).

A hajóút kitűzés elvi vázlatait a 10–24. ábrán adjuk meg.

10–24. ábra. A hajóút kitűzés vázlatai
Ha a víziút hosszabb átmenetének tengelyvonalát kell kijelölni, feltakaró jeleket, vagyis két egymás
mögött elhelyezett egyforma irányjelet is lehet használni. Ekkor az első jelet alacsonyabban kell elhelyezni, mint a hátsó jelet. Az átmenet tengelyvonalát a jeleket összekötő vonal jelzi.
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10.8. KIKÖTŐK, RAKODÓK
A vízi áruszállítás fontos eleme a kikötő. Az ún. AGN-egyezmény (A Nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai megállapodás kihirdetéséről szóló 151/2000. [IX.1.] Korm. rend.) alapján a nemzetközi jelentőségű kikötőink száma nyolc. Legtöbbjük azonban főként csak tömegáruk, mezőgazdasági
termények átrakására alkalmas. Komplex szolgáltatást mindössze három országos közforgalmú kikötőnek nyilvánított egység nyújt (Győr–Gönyű [Duna jobbpart – 1794 fkm], Budapest [Duna bal part –
1638,2 fkm], Baja [Duna bal part – 1479 fkm]. Nagyobb kikötők még Dunaújvárosban és Komáromban
találhatók, azonban a tömegáruk rakodásán túl ezek a kikötők még nem képesek igényes kikötői infrastruktúrát biztosítani. A Duna mellett kisebb, döntően mezőgazdasági termények be- és kirakodására alkalmas kikötők is találhatók (Mohács, Bogyiszló, Fadd-Dombori, Paks, Madocsa, Solt, Dunaföldvár, Dunavecse). Ezek egy-két hajóállással rendelkeznek, vagyis egy-két hajó fogadására alkalmasak,
korlátozott szolgáltatások mellett. A kikötők ugyanakkor nem csak a vízi szállítás ki- és berakodó helyei, tevékenységükben egyre nagyobb arányt képviselnek a közúti és vasúti átrakodások, s így térségük meghatározó logisztikai központjaivá válhatnak. Dinamikus fejlesztés valósult meg az 1996-ban
alapított Győr–Gönyű kikötőnél, ahol a Roll-on-Roll-off terminál (Ro-Ro terminál) mellett 2008-ra kiépült a vasúti összeköttetés, és létrejött az autópályához vezető közúti kapcsolat. A budapesti
Szabadkikötő és Baja azok a kikötőink, ahol a konténerek rakodására kiépített infrastruktúra található,
s e két kikötő fejlesztésénél a vasúti és közúti kapcsolat javítása nélkülözhetetlen. A dunaújvárosi
kikötő esetében az új helyszínű terminál-telepítés mellett cél a vasúti kapcsolat megteremtése, a bajai
kikötőnél pedig fontos a közúti kapcsolatok javítása, a logisztikai, raktározási funkciók fejlesztése. A
belvízi áruszállítás fejlesztésének fontos feltétele, hogy a víziút mentén 30-50 km-enként kikötő, 8-12
km-enként rakodó legyen.
A folyami kikötők csoportosítása (10–25. ábra):
• Parti kikötők
– rézsűs
– függőleges partfalas
– kikötőponk
– kikötősziget
• Medencés kikötők
– mesterséges medencében
– holtágban
– nyitott (a vízfolyás vízszintváltozása érvényesül a medencében)
– zárt (zsilippel elzárt, konstans a kikötőmedencében a vízszint)
10–25. ábra. Folyami kikötőtípusok
• Kikötői partfalak kialakítása:
– rézsűs
o burkolatlan
o burkolt
– lépcsős
– függőleges
o súlytámfal
o szögtámfal
o süllyesztett szekrény
o cölöpökön álló szekrény
o résfal
– vegyes
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10.9. VÍZLÉPCSŐK
A vízfolyások hasznosításának egyik eszköze a vízfolyások lépcsőzése. A vízlépcsők építésének céljai között számtalan társadalmi igény kielégítése szerepel: a vízfolyás energetikai hasznosítása, a
hajózási feltételek javítása, a víztározás és a gravitációs vízkivételi lehetőség biztosítása, a vízkészletgazdálkodási szempontok, az árvízvédelmi célok stb.
A vízlépcső építése jelentős beruházást igényel és jelentős hatással van egy vízfolyás életére. Az
UNESCO által létrehozott International Hydropower Association a vízlépcsők előnyeinek és hátrányainak mérlegét a 10–4. táblázat foglalja össze.
10–4. táblázat. A vízlépcsők előnyeinek és hátrányainak mérlege
ELŐNYÖK

HÁTRÁNYOK
Gazdasági szempontok

Alacsony üzemi és karbantartási költség
Hosszú élettartam (50-100év)
Rugalmasság biztosítása
Kipróbált, bevált technológia
Regionális fejlesztést ösztönöz és segít
Magas energiahatékonyságot biztosít
Támogat más vízhasználatokat
Munkalehetőségeket teremt
Üzemanyag megtakarítást eredményez
Az energiafüggetlenséget erősíti belföldi forrás használatával
Optimalizálja a villamos energia termelés szerkezetét

Hosszú megvalósítási idő
Csapadékfüggőség
A tározók csökkenése hordalékos helyeken
Hosszú távú tervezést igényel
Hosszú távú megállapodásokat igényel
Több szakterület együttműködését igényli
Gyakran külföldi kivitelező és finanszírozás szükséges

Szociális szempontok
Biztosítja a vizet más vízhasználatokhoz
Gyakran árvízvédelmet eredményez
Növelheti a hajózást
Gyakran üdülési infrastruktúrát teremt
Javítja a terület megközelíthetőségét (utak, hidak stb.)

Egyes helyeken áttelepítést igényel
Korlátozhatja a hajózást
A helyi földhasználati módokat megváltoztathatja
A vízi eredetű betegségeket ellenőrizni kell
Vízkészlet gazdálkodást tesz szükségessé több vízhasználó esetén
Az érintett emberek életfeltételeit biztosítani kell

Építési és üzemelési munkát biztosít a helyi munkaerőnek
Javítja az életkörülményeket

Környezeti szempontok
Minimális üvegházhatást okozó gázt termel
Javítja a levegő minőséget
Nem termel szemetet
Csökkenti a nem megújuló üzemanyag készletek kimerülését
Gyakran új édesvízi ökoszisztémákat hoz létre
Növeli az ismereteket és az értékes egyedek kezelését
Segíti a klímaváltozás lassítását
Nem használja el és nem szennyezi a vizet a villamos
energia termeléssel

Eláraszt szárazföldi élőhelyeket
Megváltoztatja a vízjárást
Megváltoztat vízi élőhelyeket
A vízminőséget ellenőrizni kell
Időleges változás a táplálékláncban
Az egyedek és populációk ellenőrzése szükséges
Korlátozza a halak vándorlását
A hordalék lerakást és szállítást ellenőrizni kell

A vízlépcsők rendszerint négy fő részből állnak:
•

duzzasztómű – feladata a tervezett duzzasztási szint létrehozása;

•

vízerőtelep – feladata a vízlépcső által létrehozott vízszintkülönbség energetikai hasznosítása;

•

hajózsilip – feladata a vízszintkülönbség leküzdése a hajók számára;

•

hallépcső – feladata a folyó hosszanti átjárhatóságának biztosítása (részletesebben lásd a
10.4. fejezetben).
A vízlépcsők rendszerint nem magányosan épülnek, hanem a vízfolyást teljes egészében belépcsőzik.
A vízlépcsők egymáshoz viszonyított helyzete lehet laza, (az alsó vízlépcső duzzasztási határa nem ér
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fel a felette lévő vízlépcsőig), szoros (a duzzasztás éppen a felette lévő vízlépcsőig ér), és átfedéses
(a duzzasztás a felette lévő vízlépcső alá duzzaszt).
A vízlépcsők fő részeinek elrendezése egymáshoz képest három féle lehet:
•

mederben elhelyezett (a duzzasztómű, a vízerőtelep és a hajózsilip egy tömbben épül);

•

oldalcsatornás (a mederben lévő duzzasztómű felett ágazik ki az oldalcsatorna, amelyen
egymás alatt több vízerőtelep és hajózsilip helyezkedik el);

•

üzemvízcsatornás (a mederben lévő duzzasztómű felett ágazik ki az üzemvízcsatorna,
amelyen egy vízerőtelep és hajózsilip helyezkedik el) (10–26. ábra).

A középszakasz jellegű vízfolyásokon a kis esések miatt rosszabb gazdaságossági mutatókkal
építhető vízlépcső, mint a nagyobb esésű felső
szakaszokon, ezért a vízfolyások lépcsőzését
mindig fentről kezdik. A vízlépcsők duzzasztott
bögéjében a lelassuló vízmozgás miatt a hordalék egy része lerakódik, amely legfeljebb nagy
árvizek esetén vonul le.
A vízlépcsőkön átfolyó hordalékban szegény víz
az eredeti mederviszonyok esetén jelentős hordalék szállító képességgel rendelkezik, ezért a
mederanyagból veszi fel a hiányzó hordalékot.
Így a vízlépcsők alatti meder folyamatosan és
jelentős mértékben süllyed. Ezt a süllyedést hatékonyan csak duzzasztással, azaz egy újabb
vízlépcső építéssel lehet megakadályozni.

10–26. ábra. Vízlépcsők elrendezése
(I. – mederben elhelyezett, II. – oldalcsatornás,
III. – üzemvízcsatornás)

A hajózási feltételeket a duzzasztás nagy mértékben javítja, a szállítási kapacitás, a merülési mélység
jelentősen megnő. A vízlépcsők gazdaságossága a szűkös fosszilis energiahordozók miatt egyre inkább
nyilvánvaló. A világon ezért számtalan nagy, közepes és kis projekt zajlik a vízenergia kihasználására.
A vízenergia hasznosítás igen jelentős a világban és az Európai Unióban (10–27. ábra). A villamos
energiatermelésben a legnagyobb arányt képviseli a megújuló energiák közül (10–28. ábra). Hazánkban a lehetőségeknek kevesebb, mint 6%-át használjuk ki, ezzel Európa sereghajtói vagyunk.

10–27. ábra. A villamos energiatermelés szerkezete az Európa egyes országaiban
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10–28. ábra. A megújuló primer energiatermelés megoszlása Európában

10.10. TÓSZABÁLYOZÁS
A tavak szabályozási feladatait a társadalmi igények indukálják. Az igények lehetnek: hajózás,
vízisport, üdülés, fürdőzés, halászat, horgászat, nádtermelés, vízigények kielégítése. A szabályozást
három fő feladat köré lehet csoportosítani:
•

vízszintszabályozás (a tóvízmérlegének alapos ismerete alapján évszakfüggő szabályozási
vízszinteket tervezünk, amelyet vízpótlással, a felesleges vizek levezetésével valósítunk meg);

•

vízminőség szabályozás (a tó vízkészletének szabályozásával, a vízgyűjtőterületén végzett
olyan tevékenység, amely a vízminőség javulását eredményezi);

•

partvédelem (a hullámverés okozta elhabolástól, a jéghatástól kell a partokat megvédeni,
és a társadalmi igényeknek megfelelő rendezett partvonalat kell kialítani) (10–29. ábra).
A partvédelemhez kapcsolható a kikötők kialakítása is. A kikötők lehetnek medencés kikötők (az uralkodó szélirányban lévők, amelyeknél a hajókat mólók védik a hullámverés ellen), és mólós kikötők (ott
lehet építeni, ahol nem kell jelentős hullámverésre számítani) (10–1. kép).

10–29. ábra. Balatoni partvédőmű típusok
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10–1. kép. Medencés kikötő – Balatonlelle és mólós kikötő – Balatonfüred (űrfelvétel: Bing Maps)

10.11. MELLÉKÁGAK ÉS HOLTÁGAK
A középszakasz jellegű, meanderező vízfolyásoknál a mederfejlődés során az átszakadó kanyarulatok
nyaktagja árvizek esetén átszakadnak. Az új meder keletkezése együtt jár a régi meder mellékággá
válásával (10–2. kép). A mellékág intenzív kapcsolatban áll a főmederrel, de benne a vízmozgás (a nagyobb hossz miatt) lényegesen alacsonyabb, mint a főmederben, ezért a hordalék (különösen a bevezető szakaszon) elkezd lerakódni. Az árvizek átrohannak a mellékág felett, amelynek feliszapolódása ezáltal fokozódik. A mellékágak be- és kitorkolló szakaszainak feliszapolódása következtében a főmederrel
való intenzív kapcsolat egyre rosszabb lesz, de nem szűnik meg, mert a mellékágat feltöltő és leürítő
vízáramlás fenntart egy kisebb medret, amelyet foknak nevezünk (10–3. kép). Ekkor a mellékág holtággá válik (10–3. kép).

10–2. kép. A Vén-Duna mellékág a megnyitott
mederelzáró kőgáttal (Duna jobb part, Gemenc)

10–3. kép. A Címer-fok
(Duna jobb part, Gemenci erdő)

A holtágak lassan feliszapolódtak, egy idő után mocsárrá, majd mélyfekvésű rétté váltak. Az ártéren
mindig volt éppen keletkezett mellékág, nagyobb vízmélységgel és felülettel rendelkező holtág, erősen
degradálódott holtág, és mocsár, mélyfekvésű rét. A szintbeli tagozódás és a különböző mértékű vízellátottság gazdag, változatos életteret biztosított az élővilág számára (10–30. ábra és 10–4. kép).
Az ártéren élő ember élt ezzel a változatossággal, gazdálkodott a lehetőségekkel. A gazdálkodás egyik
eleme a fokok karbantartása (a víz visszafolyásakor csónakról karókkal lazították a fokok fenékanyagát,
amelyet a víz elsodort), és a fokok elrekesztése (hálóval, vesszőfonással), amelynek célja a halak viszszatartása a holtágban. A különböző vízellátottságú rétek friss legelőket biztosítottak az extenzív állattartáshoz. Az erdők haszonvételekor gombát, fát, vadgyümölcsöket gyűjtöttek, (orv)vadásztak.
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A természetes mederfejlődés során, az ártéren
mindenféle mederállapot
megtalálható volt. A folyószabályozás során végzett mederátmetszések
az előbb leírt folyamatot
mesterségesen felgyorsították. A szabályozási
művek a medret stabilizálják, a meder természetes
fejlődését megakadályozzák, ezért új mellékágak
nem jönnek létre, a meglévőkből holtágak válnak,
a holtágak fokozatosan
feliszapolódnak.

mentesített
ártér

árvízvédelmi töltés
hullámtér

szabályozás előtti
folyómeder

folyásirány

mentett
oldali holtág
zsilip

mederelzáró
keresztgát

mellékág

fok

fok

hullámtér
hullámtéri holtág

árvízvédelmi töltés

mentesített ártér

10–30. ábra. Mellékág és holtágak

10–4. kép. Meanderező vízfolyás mellék- és holtágakkal

Az ármentesítés során az árvízvédelmi
töltések birtokpolitikai okok miatt sokszor közel épültek meg a főmederhez,
így a mellékágak egy része a mentett
oldalra került. A mentett oldali holtágak
a magas tápanyagterhelés hatására
eutrofizálódnak.
A folyószabályozás 150 éves története
során a Duna, a Tisza és mellékfolyóik
mentén több száz holtág keletkezett. A
holtágak jelentős része mára erősen
feliszapolódott, eutrofizálódott. A mellékágak és a holtágak vízellátottságát a
folyószabályozás és az intenzív kavicskotrás miatt bekövetkező medersüllyedés tovább rontja.

A felmérések szerint az 5 ha-nál nagyobb vízfelülettel rendelkező holtágak száma 176 db (területük 5
– 232 ha közötti). A holtágak közül 62 (35%) természetvédelmi illetve tájvédelmi területen fekszik. A
176 db holtág hossza 1 – 10 km között változik, szélességük 40 – 120 m, víztérfogatuk: 33 db (19%) 1
millió m3 felett, 101 db (57%) 100 ezer – 1 millió m3, 42 db (24%) kevesebb, mint 100 ezer m3.
A holtágak rehabilitációja során megoldandó feladatok:
– vízforgalom vizsgálata és frissvíz utánpótlás biztosítása,
– iszaptalanítás,
– vízminőség javítása,
– funkciók feltárása és rendezése,
– tulajdonviszonyok rendezése a célnak megfelelően.
A mentett oldali holtágak vízellátását az árvízvédelmi töltésbe épített zsilippel gravitációsan, szivornyával, szivattyúteleppel lehet megoldani. Az iszaptalanítás egyrészt magas költségű, másrészt a
kikotort iszap elhelyezésére sokszor nehéz és erre csak drága megoldást lehet találni. A holtágak
hasznosítása sokrétű: belvízbefogadó, belvíztározó, halgazdálkodási célú holtág, öntözővíz tározó,
szennyvíztározó, horgászati, rekreációs stb. A tulajdonviszonyok sokrétűek, több jelentős mellékág
részben, vagy egészben magántulajdonban van.
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10.12. FOLYÓGAZDÁLKODÁS
10.12.1. A folyógazdálkodás alapelvei
Magyarország természeti, vízrajzi és földrajzi elhelyezkedése miatt sajátos vízháztartási viszonyokkal
rendelkezik. A vízkészlet térbeli és időbeli eloszlása nem illeszkedik az igényekhez. Ennek következtében jelentős árvízi és aszály okozta konfliktusok, illetve károk fordulhatnak elő. Meghatározó tényező, hogy a felszíni vízkészlet 96%-a külföldről származik, emiatt mind mennyisége mind minősége
nagyban függ a határokon kívüli tényezőktől.
A Magyar Kormány 2000-ben indította el (egy kormányrendelettel) a folyógazdálkodási programot,
amelynek célja az integrált folyógazdálkodás módszereinek kidolgozása volt, és gyakorlati megvalósításként a Rába-völgy folyógazdálkodási mintaterve készült el. A munka koordinációs feladatainak
támogatására Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság alakult. A tervezés második fázisában az alapelvek kidolgozása után az akcióterv megvalósítása kezdődött 2003-ban. Tíz pontból álló cselekvési
programot dolgoztak ki, mely mindazokat a célokat tartalmazza, amelyeket a későbbiekben a vízgyűjtő-gazdálkodás során is alkalmazni fognak. 2005-ben a tervek társadalmi vitája nyílt eljárás keretében
zajlott, ami szintén sok tapasztalattal szolgált a későbbiekre.
Ezzel egy időben a Tisza-völgyi árvízi biztonság növelésére vonatkozó koncepcióterv Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése (VTT) néven került kidolgozásra (lásd a 12.4. fejezetet). Ennek alapelvei is megegyeztek a körvonalazódó integrált folyógazdálkodási megközelítéssel. Mindkét terv tapasztalatai
tanulságul szolgálnak a Víz Keretirányelv (lásd a 20. fejezetet) során bevezetésre kerülő vízgyűjtőgazdálkodási tervezéshez, ezek előfutárainak tekinthetőek.
Az integrált folyógazdálkodás a Víz Keretirányelv (VKI) vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéséhez szervesen illeszkedő tevékenység. Alapelve szerint a folyó és közvetlen környezete egyrészt a folyó menti
élővilág élettere, másrészt a vízkészlet olyan természeti kincs, mellyel a fenntartható fejlődés érdekében előrelátóan kell gazdálkodni. Az integrált folyógazdálkodás egy olyan koncepció, melyben a megfogalmazott alapelvek, és célok egyesítik a biztonsági, hasznosítási, és környezetvédelmi érdekeket.
Ezáltal a társadalom igényeit kielégítő, gazdaságilag hatékony és ökológiailag elviselhető, biztonságos és az európai megoldásokhoz illeszkedő folyógazdálkodás alakítható ki.
A folyógazdálkodási tervezés során figyelembe vett alapelvek:
• A folyó természetes állapotának megőrzése
– Természetes folyószakaszok megtartása a jellemző fauna és flóra megőrzésével.
– A folyó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása, hallépcsők kialakítása.
– Keresztirányú átjárhatóság biztosítása, mentett oldali területek, holtágak rehabilitációja.
– Ártéri és hullámtéri gazdálkodás illesztése az ökológiai folyosók biztosításához.
• Gazdálkodás a vízkészletekkel, szükséges beavatkozások, kezelések
– Vízminőség javítása, vízkészletek biztosítása.
– Árvízi biztonság megteremtése a természetes állapot megtartása mellett.
– Mérnökbiológiai módszerek alkalmazása a szükséges folyószabályozási beavatkozásoknál.
• A társadalmi igények illesztése a folyó adottságaihoz
– Ökoturizmus feltételeinek megteremtése.
– Rekreációs célok összehangolása a folyó jó ökológiai állapotának elérésével.
• A program kiterjesztése a vízgyűjtőre
– A folyógazdálkodás kiterjesztése a vízgyűjtőre nemzetközi együttműködéssel.
A folyógazdálkodási tervek az érintettek és érdekeltek bevonásával, igényeik és elvárásaik messzemenőkig történő figyelembe vételével készülnek. A tervező az igények felmérését követően meghatározza a prioritásokat, azt, hogy mely igényeket, elvárásokat kell előnybe részesíteni. Társadalmi elfogadtatás után kerülhet sor a terv véglegesítésére, illetve azt követően annak megvalósítására.
A folyónak és környezetének klasszikus szerepe a megváltozott körülmények mellett ma is érvényes,
amely egyfelől a víz, a hordalék és a jég kártétel nélküli levezetésének biztosítása mellett a fellépő
vízigények kielégítésének biztosítását jelenti. Változtak azonban az igények. A régi célok újakkal egészültek ki, elérésük új módszerek, új eljárások alkalmazását követeli meg.
Az Európai Unió elvárásainak megfelelően a régi célokat ma a folyó jó ökológiai állapotának, és fenntartható fejlődésének biztosítása mellett kell elérni. Ez szükségessé teszi, hogy a vízgazdálkodás a környezetvé-
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delem és a természetvédelem irányába jelentkező igények ne egymástól függetlenül, hanem harmonizáltan kerüljenek kielégítésre. A folyógazdálkodás a folyóval, mint természeti adottságok halmazával, közvetlenül kapcsolatos, a fenntartható fejlődést biztosító, tudatos és racionális emberi tevékenységet jelenti.
A társadalom területhasználata évezredek alatt alakult ki. Így alakultak ki, egyre kevésbé a természeti
feltételekhez alkalmazkodva, a települések, járások, megyék, régiók. A vízgazdálkodás és a természetvédelem azonban nem ismer megye-, vagy régióhatárokat. Míg a vízgazdálkodás térbeli kiterjedése a
vízgyűjtőhöz köthető, addig a természetvédelem élőhelyekben és ökológiai folyosókban gondolkodik.
A folyógazdálkodás legfontosabb feladata, hogy a kialakult településszerkezet mellett biztosítsa a vízgazdálkodási és természetvédelmi feladatok ellátásához szükséges területeket, a harmonizált területhasználatot; az
árvizek levezetésének területi feltételeit éppúgy, mint az ökológiai folyosók helyét. Az így egyeztetett területhasználatnak kell meghatározni a fejlesztések további irányát, amely a vonatkozó rendezési terveken keresztül érhető el. Az érintett területen, jelen esetben a folyó mentén, a fenntartható fejlődés csak így biztosítható.
A folyógazdálkodási tervezés keretében először a folyóvölgy adottságainak figyelembe vételével a vízügyi
és természetvédelmi szakemberek egyeztetik, miként lehetséges a vízgazdálkodási és a természetvédelmi
célok harmonizálása az adott területen. Ezt követően nyílt eljárás keretében, az érdekeltek véleményének
figyelembevételével történik a terv véglegesítése. Ennek érdekében szükségesek a következők:
• az alapadatok beszerzése, feldolgozása,
• a vízkárelhárítás feltételeinek biztosítása,
• a vízkészletek megóvása, a vízigények kielégítése,
• az ökológiai feltételek biztosítása,
• engedélyezési és társadalmi elfogadtatási feladatok.

10.12.2. Az alapadatok beszerzése, feldolgozása
A folyógazdálkodási tervezés megalapozása érdekében szükséges az alapadatok összegyűjtése. Ennek
során feldolgozásra kerülnek a régebbi vízrajzi és katonai térképek, légi felvételek és földi mérések. Szükség esetén pontosító felmérések szükségesek.
A mérések segítségével meghatározható a folyó morfológiai állapota. A vízrajzi adatok összegyűjtésével
(a vízállás és vízhozam adatok, vízszintrögzítések feldolgozásával) készül a folyó hidrológiai tanulmánya. A tanulmányban meghatározzák a mértékadó vízállásokat és vízhozamokat, a vízjárás egyéb
jellemzőit, azok térbeli és időbeli változását.
Helyszíni bejárások és felmérések alapján sor kerül a folyó menti holtágak és mellékágak állapotrögzítésére.

10.12.3. A vízkárelhárítás feladatai
A vízkárelhárításban a legfontosabb az árvíz és az aszály elleni védekezési feladatok ellátása. Az
árvizek biztonságos levezetése a folyó menti lakosság védelme érdekében beavatkozásokat tett és
tesz szükségessé. A folyó mentén az árvízvédelmi beavatkozások célja, hogy a káros vízhozamok a
megállapított, mértékadó vízszinteknél alacsonyabb szinten folyjanak le. Ez szükségessé teszi a folyó
levonulási útjába eső területek árvízvédelmi célú fenntartását vagy az árvíz lefolyását elősegítő beavatkozások végrehajtását (10–31. ábra).

10–31. ábra. Az integrált folyógazdálkodás vízkárelhárítási beavatkozásai
1. az árvízvédelmi töltések áthelyezése, a hullámtér növelése, 2. az árvízvédelmi töltések magasítása, 3. a hullámtér
magasságának csökkentése kotrással, 4. a folyószabályozási művek lehetőség szerinti átalakítása, 5. a főmeder mélyítése, kotrása, 6. mellékágak kotrása, rehabilitálása, 7. épületek, egyéb létesítmények eltávolítása a hullámtérről, 8.
művelési ág megváltoztatása, optimalizálása, 9. nyári gátak eltávolítása a hullámtérről, 10. szükségtározók kialakítása
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Az árvizek gyorsabb, illetve alacsonyabb szinten történő levonulása érdekében a főmeder mellé építhető egy olyan másodlagos meder, amely csak az árvízi hozamoknál kapcsolódik be a vízszállításba.
Kialakítása megoldható úgy is, hogy kis- és középvízszinteknél mint a főmederhez kapcsolódó állóvizes élőhelyként funkcionáljon.
Az árvizek gyorsabb, illetve alacsonyabb szinten történő levonulása érdekében a kritikus szelvényekben,
optimális hidraulikai nyomvonalon célszerű kialakítani fa és cserjementes sávokat. A szabadon hagyandó sáv természetközeli fenntartása a területen történő gyep- és legelőgazdálkodással megoldható.
A kiépült árvízvédelmi töltések több szakasza nem felel meg az érvényben lévő biztonsági előírásoknak.
Ez elsősorban a töltés magassági vagy keresztmetszeti hiányosságából vagy a kedvezőtlen altalajviszonyokból fakad. Ezeken a szakaszokon szükségessé válik a töltés megfelelő biztonságra történő kiépítése.
Az árvízvédelmi töltések kiépítése sok esetben nem az optimális hidraulikai nyomvonalon történt, hanem az akkori tulajdonosoknak leginkább megfelelő helyen. Ennek következtében kialakultak olyan
szűkületek, amelyek az árvízi vízhozamok esetén fokozott veszélyt jelentenek a térségre. Ezeken a
helyeken – ha más műszaki megoldással nem lehet megoldani a problémát – szükséges az árvízvédelmi töltés átépítése, nyomvonalának korrekciója.
Az árvízszintek csökkenthetők a nagyvízi meder tározókapacitásának növelésével. A nagyvízi meder
tározókapacitása növelhető szükségtározók kijelölésével, amikor az árvízi hozam egy részét ideiglenesen kivezetik a mentett oldali területekre úgy, hogy az az árhullám apadó ágában folyik vissza a
főmederbe. Ezzel „levágható” az árvízi hozam csúcsa.
A hullámtér kiszélesítése lehetővé teszi az árvízi hozam nagy területen történő elterülését, így a nagyvízi meder kapacitásának növelését. A töltés árvédelmi szerepének megszüntetése a hullámtérré váló
területek kezelésének újragondolását kívánja meg.
A partbiztosítás célja a folyó által okozott erózió elleni védelem. A folyó menti vagy a folyót keresztező
létesítmények védelme szükségessé teszi partbiztosítások kiépítését. Partbiztosításra lehet szükség
akkor is, ha a nyílt árterű folyó elhagyja a számára, a meanderezésre kijelölt sávot.

10.12.4. A vízkészletek megóvása
Az utóbbi évek kiemelt állami vízügyi feladatai közé tartozik az ivóvizet szolgáltató sérülékeny és a
később igénybe vehető távlati vízbázisok védelmének biztosítása. E munka keretében kútvizsgálatok,
figyelő kutak létesítése, vízminőség vizsgálatok és a vízbázist veszélyeztető szennyező forrás feltárások folynak. Műszaki számításokkal meghatározzák a felszínen azokat a területeket, ahonnan meghatározott időn belül egy szennyezés a beszivárgó vízzel eljuthat a vízkivételi helyhez. E területeken a
vízbázisok mennyiségi és minőségi védelme érdekében korlátozásokat kell bevezetni.
A hasznosítható felszíni vízkészlet függ a természetes lefolyástól, illetve a vízi környezet, a természet
védelme érdekében meghatározandó ökológiai célból a mederben hagyandó minimális vízhozamtól.
A felszíni vízkészletet számos célra igénybe vehető: állatitatás, haltenyésztés, természetvédelmi célok,
öntözés, ipari-, energetikai hasznosítás, sport, rekreáció stb. A vízhasználatokkal való leterheltségéről, a
vízhiány vagy a még szabad vízkészlet mennyiségéről a vízkészlet-gazdálkodási mérleg tájékoztat.

10.12.5. Az ökológiai feltételek megteremtése
A folyó az ökológiai hálózat meghatározó része. A folyó teljes hossza mentén szükséges a vízben élő
és a vízhez kötődő szárazföldi élőlények élőhelyeinek, vándorlási útvonalainak biztosítása.
A vízi élőlények számára biztosítani kell a hossz-menti (alvíz, felvíz irányú) és a keresztirányú (hullámtér, mentett oldal) átjárhatóságot egyaránt (kék folyosó, 10–32. ábra). Ez szükségessé teszi a hullámtéri és mentett oldali vízterek kapcsolatának kialakítását. A vízi élőlények vándorlásának biztosítása érdekében szükséges a számukra leküzdhetetlen létesítmények mellett az átjárhatóságot biztosító
hallépcsők kialakítása. A hallépcsőt célszerű a meglévő mellékágak felhasználásával kialakítani. A
hullámtéri holtágak időszakos vagy állandó átöblítésének biztosítása növeli a folyó menti élőhelyek
sokszínűségét.
A vízhez kötődő szárazföldi élőlények vándorlása nem minden esetben biztosítható közvetlenül a folyó
mentén. A folyó teljes hossza mentén szükséges a vízhez kötődő szárazföldi élőlények vándorlásának
biztosítása. Ki kell jelölni azokat az összefüggő természeti területeket (zöld folyosó, 10–33. ábra),
amelyek a vándorlási útvonalak folyamatosságát biztosítják. A zöld folyosóhoz szükséges természeti
terület, vándorlási útvonal nem minden esetben biztosítható a hullámtéren, annak szűk keresztszelvénye vagy beépítettsége miatt. Ezekben az esetekben a vándorlási útvonal folyamatosságát mentett
oldali természeti területek kialakításával, kijelölésével lehet biztosítani.
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10–32. ábra. A „kék folyosó”
A mentett oldali mellékágak összekötése a főmederrel lehetővé teszi azok fokgazdálkodás-szerű
hasznosítását. Az összeköttetést biztosító zsilipek lehetővé teszik a káros vízszintingadozások kizárását a mentett oldali vízterületekről. Ezzel a vízi élőlények szaporodási feltételei jelentősen javulhatnak.

10-33. ábra A „zöld folyosó"
A hullámtérre épült üdülőtelep ellehetetleníti a zöld folyosó biztosítását. Az üdülőtelep eltávolítása,
illetve a töltés nyomvonalának áthelyezése nem finanszírozható cél. Az ökológiai folyosó biztosításához ezért szükség lehet a mentett oldali területek természetvédelmi célú hasznosításához.
A mentett oldali holtág zsilippel történő összekötése a főmederrel lehetővé teszi az árvizek kizárását a
mentett oldalról. Kis- és középvizes állapotban megteremti a főmeder és a mellékág közvetlen biológiai kapcsolatát. Tavaszi gyorsabb felmelegedése, állóvizes jellege, ugyanakkor folyóval való kapcsolata, nagyobb diverzitású élővilág kialakulását teszi lehetővé a folyó mentén.
A vízgazdálkodási és a természetvédelmi feladatok előírásszerű ellátásához szükségessé válhat egyes
területek teljes vagy részleges igénybevétele. Ez az érintett területek művelési ágának megváltoztatását,
kritikusabb esetben kisajátítását is jelenti. Abban az esetben, ha az árvízvédelmi és természetvédelmi
problémák megoldása több változatban is lehetséges, a döntésnél figyelembe kell venni a tulajdonviszonyokat is, amely lényegesen csökkentheti a folyógazdálkodás megvalósításának költségeit.

10.12.6. Engedélyezési és társadalmi elfogadtatási feladatok
A természetvédelmi és vízgazdálkodási problémák megoldására közösen kidolgozott alaptervet első
lépcsőben a folyó mentén érintett önkormányzatokkal szükséges egyeztetni. Érdekütközés esetén
meg kell keresni azokat a megoldásokat, amelyek nem lehetetlenítik el az eredeti célok megvalósulását, ugyanakkor az önkormányzatok számára a tervezettnél kedvezőbb helyzetet alakítanak ki. Az
önkormányzati egyeztetések a Vízgazdálkodási Tanácsok keretén belül történnek.
A folyógazdálkodási terv célja, hogy az abban foglaltak előírásként jelenjenek meg az általános és
részletes rendezési tervekben, így biztosítva a terület hosszú távon fenntartható fejlődését. Ehhez
szükséges a megfelelő törvényi háttér kidolgozása, amely szabályozza a terv társadalmi vitájának,
jóváhagyásának és érvényesítésének módját.
A folyógazdálkodási terv szakmailag egyeztetett, a természetvédelem, a vízügy és az önkormányzatok által jóváhagyott formáját társadalmi vitára kell bocsátani. A vita tapasztalatai alapján a tervet az
egyes szakterületek által is elfogadható módon módosítani kell. Célszerű megoldásnak látszik, ha a
vízgazdálkodási célok és feladatok megfogalmazását tartalmazó dokumentáció, a minisztériumok
véleményének kikérése mellett, a vízügyi tárca jóváhagyásával emelkedne jogerőre. A jogerőre emelt
folyógazdálkodási tervben előírtaknak kötelező érvénnyel kell megjelenni a különböző szabályozási és
rendezési tervekben. Az így érvényesített természeti és vízgazdálkodási előírások betartása stabil
körülményeket teremt a folyó menti térség társadalmi-gazdasági fejlődése számára.
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