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Mottó: Minden tönkre megy, de amit fenntartanak, az lassabban.

19.1. A FENNTARTÁS FOGALMA ÉS HELYE A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN
Vízilétesítmények esetén a fenntartás a megelőzés témakörébe tartozó átfogó tevékenység összessége, mellyel a művek vízjogilag engedélyezett kiépítettségének a megtartása, illetve e kiépítettséghez tartozó üzem és üzemképesség biztosítása érhető el.
A fenntartás gyűjtőfogalom, alapvetően három nagy csoportra osztható:
• üzemelésre,
• karbantartásra és
• felújításra tagozódik.
A fenntartás szükségességének vizsgálatát külön kell elvégezni a vízilétesítmények és a vizek esetében. A vízilétesítmények az előzőekben vázolt területhasználat feltételeinek megteremtése érdekében
az ember által épített műveket jelentik, míg a vizek a természet által alkotott, vagyis a geológiai, domborzati és hidrológiai tényezők hatására természetes úton létrejött tavakat, patakokat, folyókat és
medreket jelentik. A fenntartás vizek esetében egzaktul nem értelmezhető, cél a vizek degradációjának megakadályozása a természetbe történő beavatkozás minimalizálásával. A vizeknek nincs, az
utóbbiaknak van állóeszköz értéke.

19.1.1. A vízilétesítmények fenntartásának szükségessége és mértéke
A vízilétesítmények fenntartásának szükségessége akkor érthető meg, ha mérlegelhetjük megtételét
vagy elhagyását, ha megvizsgáljuk a hazai éghajlati és földrajzi, valamint víz-szabályozottsági állapotok mellett a vízilétesítmények és a mára kialakult területhasználatok kölcsönkapcsolatát. A
vízilétesítményeknél meg kell határozni, hogy mit kell fenntartani és azoknak mi a mennyisége valamilyen elfogadott mértékegységben. A vízi létesítmények fenntartásának fontosságát jól mutatják (például az árvízvédekezésnél) a 13. fejezetben leírtak. A mentesített területen fejlődésnek indultak a
települések, biztonságosabbá vált a mezőgazdasági termelés, ipar jött létre, infrastruktúra-hálózatok
épültek és kialakult mindaz, amit napjainkban az emberek – a védett területen élők is – oly természetesnek tekintenek. Az alábbiakban áttekintjük, hogy milyen nagyságrendű vizilétesítmények fenntartási
feladatai jelentkeznek a vízügyi szolgálatban.
Árvízmentesítés esetén fenntartási kötelezettsége terheli a következő fontosabb létesítményeket és
tartozékaikat:
• A 4323,7 km árvízvédelmi rendszer a töltések folyamatos erősítésével jutott el a mai állapotába,
az elsőrendű árvízvédelmi töltésekbe napjainkig beépült mintegy 300 millió m3 föld.
• A Rába, a Sajó, a Hernád és a Tarna árterében vannak elsőrendűnek minősülő körtöltések (54
db.), amelyeket az önkormányzatok kezelnek. Hosszuk összesen 109 km.
• A Körösök völgyében, valamint a Rába, a Lajta és a Zagyva-Tarna vízrendszerben árvízi szükségtározók épültek (lásd a 12-13. táblázatot), illetve lettek kijelölve, ahová veszélyhelyzetben, a
települések biztonsága érdekében a vizet ki kell engedni, (a számuk 12, teljes területük 222,4
km2, összes befogadóképességük 405,4 millió m3).
• A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) keretében megépített 6 árvíztározó (lásd a 12-14. táblázatot, amelyek teljes területe 254,3 km2, együttes térfogatuk 721,4 millió m3.
• Az esetlegesen kitört vizek szétterülésének lehetőség szerinti korlátozására lokalizációs töltések épültek. Ezeknek a másodrendű védvonalaknak a hossza 1050 km, amelyből 750 km-t az
állami vízügyi szolgálat kezel.
• A védvonalat 1801 építmény (zsilip, csőátvezetés) keresztezi, amelyek között vannak 80-100
évesek is. A keresztező építmények mindentől függetlenül is különös figyelmet érdemelnek, de
a régi és a funkcióját vesztett építmények potenciális veszélyforrást jelentenek.
• Az árvízvédelmi töltések a folyó partjától változó távolságban épültek. Van, ahol a hullámtér
szélessége 100 m alatti, általában több száz méter, de a Duna és a Tisza hullámtere hosszú
szakaszokon több kilométer széles. A hullámterek összes területe 160 ezer hektár, az ősi ártérnek mindössze 6,8%-a. A korábbi nagy terület elöntése helyett a nagyvizeknek itt kell lefolyniuk.
Különösen kedvezőek az adottságok a fás növényzet számára, a hullámtereken jelenleg is 54
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ezer hektár az erdő. A magasabb fekvésű helyeken mezőgazdasági művelés alakult ki, de helyenként mezőgazdasági művelést folytatnak a gyakrabban elöntésre kerülő mélyebb területeken is, ami rendszeres károkkal jár. A hullámterek elsődleges rendeltetése azonban a nagyvizek zavartalan levezetése, ezért mindenféle hasznosításnak ennek figyelembevételével kell történnie. A hullámterek hidraulikai vizsgálata során megállapították, hogy a széles hullámtereken
vannak olyan területek is, amelyeknek az árvízlevezetésben gyakorlatilag nincs jelentőségük,
hanem csak az árvíz tározódását szolgálják. Véleményünk szerint ezek azok a területek, ahol a
természetvédelmi igények maradéktalanul kielégíthetőek.

19-1. képek. Gyomos és jól ápolt rézsű
Síkvidéki vízrendezés fenntartási kötelezettsége terheli a következő fontosabb létesítményeket és
tartozékaikat:
• A síkvidéken elszórtan, csaknem 2000 helyen található öt hektárnál nagyobb kiterjedésű, a környezetéhez képest mély fekvésű, vizenyős terület található, melyekben – csapadékosabb években – a belvíz igen hamar összegyülekezik. E vizenyős területek kiterjedésének nagysága
meghaladja a 110 ezer hektárt.
• Magyarország síkvidéki területéből 3 millió hektár a belvízzel kifejezetten veszélyeztetett. A veszélyeztetettség mértéke ezen belül nem egyforma.
• A regisztrált legnagyobb belvízi elöntés 881 ezer hektár 1940-ben volt. Az elmúlt 45 éves időszakot tekintve az éves átlagos belvízi elöntés 85 ezer hektárra tehető.
• A belvizek kárt okoznak a síkvidéki településeken, a közlekedési vonalakban, de túlnyomóan a
mezőgazdaságilag művelt területeken jelentkeznek. A károk mértéke általában a belvíz éven
belüli időpontjától, a belvízborítás időtartamától, a víz hőmérsékletétől és a növényi kultúra víztűrő-képességétől függ. A ritkábban jelentkező nyári belvizek nagyságrendekkel nagyobb mezőgazdasági kárt okozhatnak, mint a tél végi-tavasziak.
• A felszíni vízborításokon túl, az átlagos belvízelöntések 3-4-szeresére tehető a károsan túlnedvesedett területek kiterjedése, ahol a talajok vízzel való telítettsége következtében az oxigénhiány, a tápanyagok kimosódása, a talajok tömörödése, a munkák nem megfelelő időben való elvégezhetősége, a megnövekedett vonóerő-szükséglet több energia igényei stb. okoz igen jelentős kárt.
• Az átlagos belvízkár becsült értéke két-három milliárd Ft/év. Az átlagos belvízi elöntéshez tartozó (ez a tíz éves visszatérési idejű belvízkárnak felel meg) országos belvízkár évi 8-10 milliárd
Ft-ra tehető. Rendkívüli, 50 éves visszatérési idejű belvíz előfordulása esetén 15-20 milliárd Ft
kár is előfordulhat. A vízrendezési létesítmények funkcióképességének hiányban a fenti károk
két-háromszorosa is előállhat.
Dombvidéki vízrendezés meghatározó jelentőségű a területhasználat szempontjából. Feladata a
települések és a termőföld védelme, valamint a vizek, elsősorban tározással történő sokirányú hasznosítása.
• A hegyek, dombok látványát a tározók meghatározó módon befolyásolják, de a tározók nem
csupán esztétikai, tájképi és természetvédelmi szempontból fontosak, hanem az árvízcsúcsok
csökkentése, a települések védelme és a vizek különböző célú hasznosítása szempontjából is
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nélkülözhetetlen.
• Magyarország területének 52%-a hegy- és dombvidéki terület, amely 103 vízgyűjtőre osztható.
• A hegy- és dombvidék összes patakjának hossza mintegy 47.000 km, amiből 20.485 km állami
tulajdonban van (ebből az összesen 5521 km nagyobb patakot kezelik a vízügyi igazgatóságok), 6.750 km önkormányzati a többi pedig magán (volt üzemi) tulajdon. A vízügyi igazgatóságok kezelésében levő patakokból 1993-ban a természetvédelmi szervekkel közösen kijelöltek
415 km-t ősállapotúnak, ezért természetes állapotban megtartandónak ítélt vízfolyás-szakaszt.
• Az ország dombvidéki területein az 1 millió m3-nél nagyobb tározók száma 386, összesen 217
millió m3 térfogattal. A kisebb tározók száma ennél jóval nagyobb. Tolna, Somogy és Baranya
megyében összesen 600 ilyen kisebb tározó található.
Belterületi vízrendezés (helyi vízkárok) a települések, pontosabban a belterületek élet- és vagyonbiztonságának megteremtését szolgálja a vizek kártételeivel szemben.
Mind a dombvidéken, mind a síkvidéken a tavaszi gyors hóolvadástól vagy a nagy intenzitású nyári
csapadékoktól a belterületek az ország területén bárhol és bármikor veszélybe kerülhetnek. Magyarország összes településének kétharmadát sújthatják ismétlődő vízkárok, melyek területi kiterjedése
elérheti belterületük egyharmadát.
A belterületi vízrendezést össze kell hangolni a település csatornázási munkáival, a külterületi vízrendezéssel, valamint a település más infrastrukturális (burkolt út, elektromos vezeték, gázvezeték
stb.) beruházásaival. Külön figyelmet érdemes fordítani a záportározók létesítésére. Magyarország
lakosságának 95%-a több mint 3200 sűrűn lakott belterületeken, városokban és falvakban él, amelyeknek összes területe 603 km2. A belterületek mentesítésére, vízrendezésére föld- illetve burkolt
mederrel rendelkező, 29 ezer km nyílt csapadékvíz-elvezető árkot tartunk nyilván, amiket zárt rendszerű csapadékcsatornák:
• elválasztó rendszerű (csak csapadékvizet szállít),
• egyesített rendszerű (csapadék- és szennyvizet egyaránt szállít), és
• lefedett medrek egészítenek ki.
A hálózatok műtárgyakkal, záportározókkal és szivattyútelepekkel válnak teljes körűvé.
Dombvidéki helyi vízkárelhárítás sajátossága a dombvidékek jellegzetes települési formája a
kétpartiság. Mintegy 1500 települést 1817 közcélú vízfolyás (kisebb folyó és patak) keresztez kb. 6000
km összes hosszban. E vízfolyások középvizei a kiépített mederben, nagyvizei a vízfolyás egész völgyében kiterülve tudnak levonulni. A kiépített és fenntartott medrek a külterületeken az átlagosan 3-10
évenként, a belterületeken az átlagosan 30-50 évenként egyszer előforduló árvizeket képesek kiöntés
nélkül levezetni.
A terepesés viszonyai miatt a vizek összegyülekezése, a patakok áradása és az árhullám levonulása
néhány óra és 1-3 nap között lezajlik. A folyamatok gyorsasága miatt a védekezés kizárólag a helyi
érdekeltek megszervezésével és közreműködésével oldható meg.
Síkvidéki helyi vízkárelhárításnál lényeges, hogy korábban a települések a mikrodomborzat lehetőségeit kihasználva a viszonylag magasabb tereprészeken alakultak ki, a belvízcsatornák pedig a terep
mélyvonulatait kötik össze. Így csak mintegy 300 olyan település van Magyarországon, amelyeket
közcélú belvízcsatorna keresztez. Az elmúlt évtizedekben ugyan egyes mély fekvésű részeket is beépítettek, a kedvezőtlen helyre épült településrészek aránya azonban a dombvidékhez képest elenyésző.
A síkvidéken a csapadék összegyülekezése és a vizek elvezetése lassú folyamat, sok helyen gravitációsan nem is oldható meg. Mivel a belvizek megjelenésének gyakorisága szinte évenkénti, a síkvidéki települések a belterületi csapadékvizek elvezetésével a dombvidékiek előtt járnak.
A síkvidéki belterületek vízkárveszélyét jelentősen fokozza, hogy a falvak közműves vízellátását a
csatornázás és a szennyvíztisztítás nélkül oldották meg. Az általában külső vízgyűjtőről szállított közműves vízmennyiség házi szikkasztásának "eredményeként" – a talajvíz megemelkedése – miatt településeink túlnyomó többsége saját "szennyvíz-dombján úszik". Ezért a települések alatt megemelkedett talajvíz a beszivárgást lassítja, sok esetben lehetetlenné teszi.
Síkvidéki helyi vízkárelhárítás fenntartási kötelezettsége terheli a következő fontosabb létesítményeket
és tartozékaikat:
• A belvízcsatornák összes hossza jelenleg 42 000 km, amelyből kb. 28 500 km-t a vízügyi igazgatóságok, 2000 km-t az önkormányzatok, 12 500 km-t pedig az üzemek (mezőgazdasági) kezelnek.
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• A belvizek kormányzására, terelésére és visszatartására, illetve a közlekedés biztosítására öszszesen mintegy 22 ezer műtárgy szolgál.
• A 116 gravitációs torkolatú főcsatornán kívül 324 szivattyútelep (ebből 300 db torkolati) létesült, összes
kapacitása közel 800 m3/s (a telepek 76%-a villamos, 23%-a dízel és 1%-a gőz üzemű). További 370
kiépített szivattyúállásra – szükség esetén – 155 m3/s összes kapacitású szivattyú telepíthető.
• A síkvidéki területek 85 belvízrendszerre osztottak. (A belvízrendszer a síkvidéki terület domborzatilag vagy művileg zárt vízgyűjtő rendszere.) A belvízrendszerek teljesítő képessége 10-60
l/s/km2 értékek között változik, országos, területekkel súlyozott átlaga jelenleg 28,6 l/s/km2. Ez
az átlagosan tíz évenként előforduló belvizek 15 nap alatti levezetésére ad lehetőséget.
• A ritkábban előforduló, a kiépítésre mértékadónál nagyobb belvizeket az összegyülekezés helyén
kell visszatartani, vagy tározni. E célra szolgál a 145 db 214 millió m3 összes kapacitású állandó
és a 106 db 207 millió m3 összes kapacitású időszakos belvízi tározó. Utóbbiak területi kötöttségek miatt nem minden esetben használhatók fel. Mindezek miatt szélsőséges időjárási csapadékviszonyok esetén a belvízi elöntések tartóssága egyes helyeken akár a két hónapot is elérheti.
• Belvízcsatornáink 104 km hosszban államhatárt képeznek, ezen kívül több tudat, 440 km hosszban közös érdekű belvízcsatorna külföldi területekről hazánk területére szállítja a belvizeket. A
környező országok a belvízrendszereiket általában 40 l/s/km2 teljesítőképességre építették ki.

19-2. kép. Víztelenített hajókamra és kamrakapu festése
Folyógazdálkodás első lépése a folyók szabályozása a XIX. század első felében kezdődött meg,
elsősorban árvíz-mentesítési és hajózási célból. A kanyarok átvágásával a folyók hossza jelentősen
lerövidült, a vízszint esése pedig megnőtt (a végrehajtott átvágások száma több mint 900). Ezek
eredményeként a jelenlegi mederviszonyokra általánosan jellemző, hogy a középvízi meder jól beágyazódik. Az átvágásokkal mellékágak és holtágak sokasága keletkezett, amelyeknek a közjóléti
szerepe újabban jelentősen megnőtt.
A folyószabályozás – a folyó életébe való beavatkozás – annak komplex és közcélú jellege miatt állami feladat. Az ilyen munkálatok célkitűzése:
• az árvizek kártétel nélküli levezetése (az árvízhozamok döntően nagyobb része a mederben, illetőleg a meder által meghatározott térben folyik le, még a széles hullámterű folyókon is);
• a jég levezetése (a jégmegállásra hajlamos szakaszok szabályozása);
• a hordalék-levonulás egyensúlyban tartása;
• megfelelő mederméretek kialakítása a hajózás számára (ilyen igény, illetőleg kötelezettség elsősorban a Dunán jelentkezik);
• létesítmények (hidak, árvízvédelmi töltések stb.) védelme;
• parti szűrésű vízbázisok védelme;
• természeti, környezeti értékek megőrzése;
• mellékágak, holtágak rehabilitációja (újabb igényként jelenik meg).
A folyógazdálkodás fenntartási kötelezettsége terheli a következő fontosabb létesítményeket és tartozékaikat:
• Mindenekelőtt az értékes objektumok védelmére szükséges munkálatokat kell elvégezni.
Szakmailag ugyancsak fontos a meglevő szabályozási művek rongálódásainak a helyreállítása,
mert ezek elmaradása olyan mederelfajulást okozhat, amely más érdeket is sért, s amelyek később már csak igen költséges beavatkozással javíthatók.
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• A folyókba épült nagyműtárgyak (duzzasztóművek) kezelése, üzemeltetése költséges feladat.
Az általában vízügyi kezelésben levő nagyműtárgyak (néhány kivétellel) a vízpótlást a felszíni
vizekhez való hozzáférést, a felszíni vízbázisok megteremtését szolgálják. Ez azt is jelenti, hogy
ezek üzemképessége, az ország vízkészletekkel való gazdálkodásának feltételeit teremtik meg
(pl. Tiszalök a Keleti- és a Nyugati-főcsatorna, áttételesen a Körös-völgy vízpótlását teszi lehetővé, Kiskörét a Nagykunsági-főcsatornán át az igen vízhiányos Körös-völgybe juttat vizet). A
hazai vízkészlet-gazdálkodásnak tehát ezek a nagyműtárgyak a pillérei. Ugyanakkor az 50-100
éve épült műtárgyak felújítása, rekonstrukciója vált időszerűvé, ellenkező esetben a vízszolgáltatás összeomlik.
• Jelenleg vízügyi kezelésben lévő 2736 km folyószakaszból 940 km teljesen, 662 km részben
szabályozott, szabályozást nem igényel 764 km és szabályozásra szorul 440 km. Folyóink
482,3 km hosszban államhatárt alkotnak, további 373,2 km közös érdekű a szomszédos országokban, velünk közös érdekű 522 km.
• A folyószabályozás létesítményeinek (sarkantyúk, vezetőművek, partbiztosítások stb.) fenntartásán túl e témakörhöz tartozik a hajóutak kitűzése, mint a folyószabályozás üzemelési feladata! A hajóutak kitűzését a vízügyi szolgálat végzi. A dunai hajóút "Egységes kitűzési rendszerét"
a Duna Bizottság fogadta el, míg az egyéb belvizeken a kitűzés módját a Hajózási Szabályzat
írja elő.
• A holtágakról, azok jelentőségének felértékelődése miatt teszünk e helyen említést. A holtágak
elöregedése ugyanis (feliszapolódás, vízmélység-csökkenés stb.) egyre jelentősebb ellentmondásba kerül a holtágakkal kapcsolatos, fokozódó használati igénnyel, ezért azok fenntartása,
üzemeltetése és rekonstrukciója fokozott igényként, ugyanakkor új típusú feladatként is jelentkezik. A Tisza-völgyi holtágakat felmérve már tudjuk, hogy itt összesen 167 öt hektárnál nagyobb holtág található; összes területük 5225 ha; víztérfogatuk 99 millió m3. A 167 holtágból
húsz tartozik országos védettség alá és további 90 olyan van, amelyik valamilyen fokú védelmet
kellene, hogy kapjon.

19-3. kép. Partvédőmű
Tógazdálkodással, a tószabályozással a tavak számos vízgazdálkodási funkciója mellett (ivóvízellátás, öntözés, hajózás stb.) mindenekelőtt az üdülés, vízisportolás, horgászat és különösen a Balatonnál jelentős idegenforgalmi feladatokra kell koncentrálni. A szabályozási és fenntartási feladatok körébe a következők tartoznak:
• partszabályozás, a partok állandósítása, a parti létesítmények védelme;
• vízszint-szabályozás;
• a mederviszonyok javítása;
• vízi út biztosítása (beleértve a sporthajózást is).
A tógazdálkodás fenntartási kötelezettsége terheli a következő fontosabb létesítményeket és tartozékaikat:
• Mindezek végrehajtása során a vízminőségvédelem és a természeti értékek megóvása az elsődleges szempont. A Fertő-tó magyar része nemzeti park, a Velencei-tó egy része természet-
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védelmi terület.
• A tavak partján jelentős hosszban épültek partvédő művek, főleg az erózió megakadályozására
és feltöltések is történtek. Az ilyen munkálatok az igények szerint és a fenti szempontok betartásával végezhetők.
• Az üdülési, de más igények is a tavak viszonylag kis vízszint-ingadozását kívánják. Ez viszont
azt igényli, hogy a vízelvezető rendszerek megfelelő kapacitásúak legyenek egy esetleges jelentős csapadékból, hóolvadásból, összegyülekezésből származó, víztöbblet levezetésére. Mederkotrási feladatot minden tó esetében előbb-utóbb szükséges elvégezni. Nálunk legnagyobb
ilyen munka a Balaton Keszthelyi-öblében történik.
• Az előzőekben bemutatott vízilétesítmények és azok területhasználatban betöltött szerepe világossá teszi, hogy a vízilétesítmények vízjogilag engedélyezett kiépítettségének, illetve e kiépítettséghez tartozó üzemképesség megtartása, vagyis a vízilétesítmények fenntartása a területhasználat, vagyis a magyar gazdaság és életfeltételek megtartása miatt elengedhetetlen.
• Zárt jellege miatt tóként kezeljük az 58 km hosszú Ráckevei-(Soroksári)-Duna-ágat (a két végén
levő zsilip az árvizeket is kizárja), a Hévízi-tavat, a tatai Nagy-tavat és sok szempontból nem tó,
de neve szerint itt említjük a Tisza-tavat.
Fertő-tó
Balaton
Velencei-tó
Ausztria Magyarország Összesen
593
25
221
71
292
Terület (km2)
Hossz (km)
78
11
35
Átl. szélesség (km)
7,7
2,3
8
Átl. vízmélység (m)
3,1
1,4
1,0
0,6
0,9
Partvonal hossz (km)
195
29
68
25
92
Térfogat (millió m3)
1860
41,5
224
39
263
Vízszétosztó (öntöző) térségi nagylétesítményeinek (Keleti-, Nyugati-, Nagykunsági-, a Jászságifőcsatorna stb.) összes hossza mintegy 300 km, a csak öntözés illetve halastavi vízellátás céljait szolgáló öntözőcsatornák összes hossza 1370 km, az öntözővizet is szállító ún. kettős működésű csatornák hossza 3141 km. Itt kell említést tenni a 31 db közel 44 ezer hektár mezgazdasági terület öntözését biztosító nyomásközpontról és a hozzátartozó csővezetékről és azok szerelvényeiről. E
vízilétesítményeket is számos műtárgy (zsilip, vízszint-szabályozó, bukó, duzzasztó stb.) alkalmazása
teszi üzemeltethetővé, ezek fenntartása is feladatként jelentkezik.

19.1.2. A vizek fenntartásának szükségessége
A vizek (a patakok és a holtágak, de jórészt a tavak, és folyók) természetes alakulatok, felmerülhet
annak igénye, hogy az árvíz, belvíz, időjárás, növényi produkció hatását kezeljük természetes hatásként. Fenntartással (karbantartással, üzemelési és felújítási beavatkozással) ugyanis beavatkozunk a
vizek természetes fejlődési rendjébe és művi környezetet hozunk létre. Ugyanakkor a fenntartatlanságot elfogadva, a környezet ugyan természetes marad, de a területhasználat jelentős, esetenként az
érintettek részéről elfogadhatatlan korlátozást szenved.
Alapelvként azt lehet mondani, hogy a vizek fenntartásának esetében csak a legszükségesebb, a
vizek degradálódásának megakadályozása érdekében szükséges beavatkozásokat szabad elvégezni.
Mind a fejlesztéseknél mind a fenntartásoknál környezet- és természet-harmonikus megoldásokat kell
választani és alkalmazni. Vagyis szorgalmazni kell a természetes anyagok a fa, nád, kő, föld alkalmazását, a merev egyenes tér és síkbeli alakzatok helyett az ívelt, illetve hajlított megoldásokat kell választani és megépíteni, és ha már minden áron elkerülhetetlen a művi beavatkozás, akkor el kell jutni
legalább a park vagy parkosítás megtételéig. Erre vonatkozóan a vízügyi szolgálatnak évszázados
hagyományai vannak.

19.1.3. A funkcióképességet befolyásoló tényezők
A vízilétesítmények fenntartásának kényszere = a vízjogilag engedélyezett funkcióképesség. A funkció képesség hiánya elégtelen fenntartás miatt van.
A vízilétesítményeket a tervezéskor adott vízgazdálkodási funkció (szolgáltatás illetve védelem) ellátására tervezik. Ehhez természetesen megfelelő méretek, szilárdság, mederérdesség, stabilitás stb.
tartozik, amit az engedélyezett tervek alapján megépítenek.
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A meghatározott véd- és funkcióképességgel rendelkező vízilétesítmények – számos tényező hatására – folyamatosan vagy ismétlődően veszítenek véd- és funkcióképességükből, ezért annak tervezett
szinten történő meg- vagy visszaállítására folyamatos illetve időről-időre, esetenként elvégzendő feladat. Melyek azok a tényezők, amelyek a védő- illetve funkcióképességet folyamatosan illetve időrőlidőre, esetenként csökkentik? A befolyásoló tényezők:
Az ismétlődő ár- és belvizek hatása
A Duna átlagosan két-három, a Tisza másfél-két évente lép ki a medréből. Nagyobb árvizekre a Dunán tíz-tizenként, a Tiszán öt-hatévente kerül sor. Mellékfolyóink felső szakasza heves vízjárású, a
csapadékot követően egy-két nap alatt több méteres vízszint-emelkedés is bekövetkezhet.
Az árvizek tartóssága a Duna illetve a Tisza felső szakaszán 5-20 nap, alsó szakaszán 15-70 nap,
illetve 25-100 nap.
Veszélyességük miatt külön kell említést tenni a jeges árvizekről. Ha a felső vízgyűjtőkön a tavaszi
enyhülés árhullámot indít el, és a hazai folyókon még álló jég van, akkor az árhullám a jégtakarót felszakítja és a torlódó jégtáblák veszélyes kiszámíthatatlan vízállás-emelkedést, a zajló jég pusztítást
okozhat (13.5. fejezet).
Az árhullám magassága, tartóssága, levonulásának hevessége illetve a jeges árvíz jelenléte, valamint
az árhullámok elleni védekezési feladatok ellátása mind a töltéstestben, a töltéskoronán, mind a hullámtéren elsősorban a véderdőkben, mind pedig a meder folyószabályozási és más
vízilétesítményeiben, valamint magában a mederben is károkat okoz.
A létesítmények eredeti tervezett funkciójának helyreállítása érdekében a művek fenntartását, felújítását el kell végezni.
A belvizek gyakoriságára jellemző, hogy az utóbbi 50 évből 42 évben fordultak elő belvízkárok. Az
előfordult belvíz-elöntések csaknem 70%-a a tél végi-tavaszi időszakban, mintegy 25%-a nyáron, a
többi ősszel következett be. A belvizek hatására a műtárgyak, a medrek, a szivattyútelepek és azok
tartozékai rongálódnak elsősorban. Mindezek helyreállítása a fenntartás feladata.
Az időjárási kitettség hatása
A vízgazdálkodási létesítmények szinte kivétel nélkül ki vannak téve az időjárás hazai, meglehetősen
szélsőséges változékonyságának. Elsősorban a hőmérséklet-ingadozás, a tartós fagy, illetve tartósszárazság okoz súlyos gondokat. A nem ritkán 50-60 °C-os hőmérséklet-ingadozás súlyosan veszi
igénybe a betonból, acélból vagy a földből készült létesítményeket.
A tartós szárazság legszembetűnőbb jelensége pedig az árvízvédelmi töltésekben jelentkező repedések (13. fejezet). Azok a töltésrepedések, amelyeket az elmúlt években megismertünk, átértékelésre
kényszerítik a töltésekről alkotott eddigi nézeteinket. Ezeket a földműveket nem lehet homogén és
izotróp szerkezeteknek tekinteni. Helyenként elemi rögökből állnak (pl. NK-XIV főcsatorna töltése),
máskor hatalmas kőtömbök méretével vetélkedő elemek halmazának tekinthető. A kötőanyag nélküli
elemek között a víz nem a szivárgási szabályoknak megfelelően mozog, hanem labirintusokban áramlik azonosíthatatlan módon.
Az időjárás vízilétesítményeinket rongáló másik eleme a szél illetve viharkár. A szél illetve a vihar nem
pusztán a magasépítményekben okozott károkkal rongálja a vízilétesítményeket, hanem a hullámzás
okozta meder- és part-erózióval illetve a vízoldali burkolatok elhabolásával, valamint a véderdőkben
okozott pusztítással.
Időjárási hatásként kell megemlíteni a csapadékeróziót, ami elsősorban a földművek felületén okoz a
létesítmény működését veszélyeztető káros rongálásokat, illetve itt kell megemlíteni a dombvidéki
vízmosáskötő gátak, gátudvarának feltöltődése kapcsán előálló fenntartási feladatok elvégzését.
A növényzet szerepe
A vízgazdálkodási létesítmények legismertebb fenntartási feladata a létesítmények működését károsan befolyásoló növényzet eltávolítása.
Műszaki és esztétikai igény egyaránt, hogy a meder, a rézsű és a töltés erős gyökérzetű, de nem magas, megfelelő talajborítást adó fűfélékkel legyen benőve. A gyepes földmű könnyen karbantartható,
ellenáll a rongálódásnak, védi a medret a víz kimosó hatásától, ellenáll a csapadék eróziónak. A
gyommal, náddal, sással benőtt meder a tervezett vízhozamot nem tudja elvezetni, könnyebben feliszapolódik, elhanyagolt látványt nyújt. A töltéstestben nőtt erős gyökérzetű cserje (vagy fa) a töltés
védképességét is veszélyezteti. A mederben növő hínár a víz mozgását akadályozza.
A növényzet káros hatása a burkolt csatornamedrekben illetve beton műtárgyak esetében is megfigyelhető, ezért ilyen létesítményekben semmiféle növényzet nem kívánatos.
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Az állati kártevők szerepe
Jelentős veszélyt jelent különösen az árvízvédelmi töltések védelmi biztonsága szempontjából az állati
kártevők jelenléte! Ezek közül is különösen a rágcsálók és a rókák töltéstestbe épített járatai jelentenek veszélyt, amelyeken keresztül a víz utat találhat a mentett oldal felé és ezzel akár töltésszakadást
is előidézhet.
Számottevő lehet az állati kártevők pusztítása a védelmi raktárakban, ahol a védelmi zsákok, anyagok, vezetékek megrágásával jelentős kárt okozhatnak.
Ismert károkozás a véderdőkben, különösen azok friss telepítésekor a nyulak és őzek károkozása, de
károkat jelent a növényevő halak túltelepítése is, a partvédelmet jelentő nádasokban okozott kárral.
Az egyéb károkozásokkal szembeni kitettség
Külön kell említést tenni és sajnos nem elhanyagolható, sőt növekvő mértékű az úgynevezett humán,
vagy emberi károkozás mértéke. A számos emberi károkozás közül csak néhányat kiemelve:
Közlekedés
A töltéskoronán gépkocsival történő közlekedés, különösen eső után a koronát mély árkokra vágja,
ami a töltés anyagának felső részét átáztatja, a szétnyomott töltés magasságát csökkenti. Ennél is
kártékonyabb a manapság igen elterjedt, magánkézben levő terepjárók használata esetén a füvesített
rézsűn való lejárás a hullámtérbe, a meder horgászati, fürdési célú megközelítése miatt a töltés hullámzással és csepp, illetve árkos erózióval szembeni ellenállása sérül.
Szakszerűtlen igénybevétel
Számos problémát okoznak a fegyelmezetlen, sőt tudatlan horgászok. A horgászhelyek kiépítésekor
kipusztított nádas miatt a víz elsodró ereje a partok rongálásánál azonnal érvényesül és hatalmas
hátrarágódások, egész öblök keletkeznek ezeken a helyeken. Különösen veszélyes ez a tendencia a
Tisza-tónál. Ugyancsak horgászhelyek építése miatt bontják meg a műtárgyak elő- és utófenék burkolatát, azok teljes tönkremenetelét előidézve.
Szennyvízbevezetés
A humán kártétel sorában külön, intézményes problémaként kell említést tenni a kommunális vagy
ipari szennyvíz-bevezetésről. A vízilétesítmények szempontjából ennek a jelenségnek a tápanyagban
általában dús szennyvizek miatti fokozott növényi produkció kapcsán van jelentősége. A dús növényi
vegetáció fokozott karbantartási (iszapolási, kaszálási) feladatot jelent. Ennek elhanyagolásával nő a
feliszapolódás, csökken a vízszállító képesség.
Illegális szemétlerakás
Rendkívül gyakori, különösen belterületi csatorna- vagy vízfolyás szakaszokon a lakossági szemét
elhelyezése. Ennek környezeti, esztétikai károkozásán túl – vízfolyási akadály lévén – vízszállítást
korlátozó hatása is van. Sajnos általában a vízügynek kell ezeket a szemeteket eltakarítani. Ugyancsak általános a vizek partjainak illetve a vizek mentén a kirándulási vagy használati szemetelés.
Csatornák beépítése, áttöltése
Ismétlődően visszatérő probléma a patakok, kisvízfolyások partjáig lenyúló telkeken a mederbe történő építés! Leggyakrabban kerítés, állattartó ólak, szeméttárolók kerülnek a csatorna, vagy patak medrébe. Túl azon, hogy az okszerű kezelést, a parton való megközelítést lehetetleníti el, a nagyobb vizek
lefolyásának akadályozásával visszaduzzasztást és így kiöntést, károkozást jelent. Hasonló következménnyel jár a külterületi (bár ez belterületen sem ritka) csatornák, patakok önkényes, áteresz nélküli áttöltése. Ezzel általában medertározással vizet akarnak nyerni, de számos esetben ilyen módon
kívánják megoldani a közlekedést is. Az áttöltést természetesen nem távolítják el, aminek következménye a csatorna, illetve patak működésének tönkretétele.
Engedély nélküli építkezés
Az engedély nélküli építkezésre mind a vízoldalon, mind a mentett oldalon sok példa van. Legkárosabb, amikor a mentett oldali töltésláb 10 méteres biztonsági sávján belül történik az építkezés, átvágva a mentett oldali fedőréteget.
Szándékos rongálás
A legborzasztóbb emberi károkozás az értelmetlen, cél és látható haszon nélküli pusztítás! Ennek
esnek áldozatul az észlelő műszerek, a korlátok, a fedlapok, a szivattyútelepek épületei, ajtói, ablakai
és a különböző táblák. Sajnos nagyon gyakori a lopásból eredő kár. Mindezekkel nem csupán az a
probléma, hogy tetemes költségbe (évi 150-200 millió Ft) kerül a lopások pótlása, hanem az is, hogy
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az ilyen módon működésében ellehetetlenített szivattyútelep, műtárgy vagy csatorna jelentős károk
elhárítására válik képtelenné! A szándékos rongálásoknál ki kell emelni az un. „erőszakos átvágást”,
mely magas víznél a túlparton gátszakadást okoz (lásd a 13.6. fejezetet).

19.2. A FENNTARTÁS SAJÁTOSSÁGAI
Általános alapelv, hogy egy leltárfelvételi egységet alkotó állóeszközök egyes alkotó elemeinek cseréje, pótlása akkor tekinthető fenntartásnak (felújításnak), ha nem egyidőben kerül sor az összes alkotó
elemek cseréjére, pótlására. Másrészről a fenntartási munkák kapcsán a létesítmény kapacitása illetve teljesítménye nem növekedhet.
A fenntartandó vizek és vízilétesítménynek mennyiségének (km, m2, db, m3 stb.) ismeretén, valamint a
rendszeresen és időszakosan fenntartásként elvégezhető munkanemek ismeretén túl a fenntartás
műszaki és pénzügyi tervezéséhez szükség van annak ismeretére is, hogy a különböző feladatokat
(kaszálás, iszaptalanítás, festés stb.) hányszor, mikor kell feltétlenül elvégezni ahhoz, hogy a leginkább költségtakarékos és a legjobb védelmi és üzemképességet tudjuk elérni. Ennek a problémának a
megoldásával a műszaki igényszint meghatározásánál fogunk foglalkozni.

19.2.1. A kapacitás csökkentésének lehetősége
A védműveket, illetve vízilétesítményeket terhelő vagy igénybe vevő elemek, terhelések nem korlátozhatóak. Ez azt jelenti, hogy a máshol általánosan alkalmazott igénybevétel korlátozásával történő
használatban tartás itt nem járható út.
Gondoljunk arra, hogy a felfagyott, kikátyúsodott, csúszóssá vált út esetében sebesség-korlátozást
előíró, esetleg forgalomelterelő táblákkal a javítás halasztható, a működtetés fenntartható. A gépek,
berendezések, építmények esetében gyakori megoldás a rövidebb üzemidő, a terheléskorlátozás
előírása. A vízgazdálkodási létesítmények esetében lényegében sem a víz hozama, sem a vízszint
magassága, sem a csapadék mennyisége nem korlátozható. Ez azt is jelenti, hogy a vízilétesítmények
működőképességét 100%-ban fenn kell tartani, hiszen azoknak mindenkor a tervezett funkciónak
megfelelően kell működni vagy károk bekövetkezésével kell számolnunk.
Mindebből az is következik, hogy a vízilétesítmények amortizációja általában nem értelmezhető, már
csak azért sem, mert egyes víznek állóeszközértéke nincs, ugyanakkor ráfordítási igénye van, másrészt a 100-150 évvel ezelőtt épített létesítmények, földművek a folyamatos karbantartás esetén ma is
teljes értékűek (de ennek hiányában sem cserélhetők el), nem amortizálódott, sőt erkölcsi avultsága
sem értelmezhető.

19.2.2. A védképesség csökkenése
A védképesség csökkenése esetén a létesítmények cseréje rendkívül költséges és számos esetben
nehezen megoldható. Ugyanakkor helyettesítő megoldások általában nem jöhetnek szóba. Gondoljunk a vízkormányzó műtárgyak, töltések, csatornák helyettesítő megoldásának bonyolultságára. (A
terhelések csökkentésére helyenként igénybevehető eszköz a vízátvezetés vagy tározás.)

19.2.3. Védművek felülvizsgálata
Az állagromlást előidéző folyamatok nagyon összetettek és bonyolultak. Alapvetően eltér ez a folyamat az ipari termékek döntően kopásból és fáradásból származó tönkremenetelétől. Amíg az ipari
termékek tönkremenetele számítással becsülhető és előrejelezhető, a csere, javítás ideje, mennyisége pontosan megtervezhető, addig a védelmi létesítmények (elsősorban földművek)
védképességének csökkenése jórészt csak árvízi terhelés időszakában állapítható meg pontosan, ami
sok esetben már késő.
A fenntartással kapcsolatos igények: a beavatkozás időpontja, ciklusa, nagyságrendje, helye és a
funkcióképesség megőrzésére irányuló műszaki megoldás módozata (átépítés, bontás, rekonstrukció,
tisztítás, csere) sokkal nehezebben határozható meg előre. (Ez még akkor is igaz, ha a művekkel
kapcsolatos követelmények pontosan meghatározottak, hiszen azt, hogy a mű az előírásokat tudja-e,
csak terhelés esetén tudnánk ellenőrizni.)
Ennek a problémának a mérséklésére jól bevált gyakorlat a védművek ún. őszi felülvizsgálata, illetve
szemléje. A védművek felülvizsgálatát ősszel kell elvégezni a hiányosságokat a védelmi rendszerben
levő hibákat helyszíni bejárás során üzempróbákkal, szemrevételezéssel, előzetesen elvégzett műszeres vizsgálatok illetve évközi tapasztalatok eredményeinek helyszíni értékelésével (nyomáspróbák,
szivárgások, védekezési jelenségek) a szükséges beavatkozásokat meg kell határozni, azok végrehajtására intézkedési tervet kell készíteni. A legsürgősebb beavatkozásokat azonnal el kell végeztetni, a
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többiekre végrehajtási ütemtervet kell készíteni. Az őszi felülvizsgálatok megtartásának kötelezettségét kormányrendelet írja elő.

19.2.4. Védművek megbízhatósága
A vonalas létesítményeknek, vagy védműveknek egy szint felett egyenszilárdságúaknak kell lennie. A
vízszolgáltató, vagy védelmi művek térségi méretekre kiterjedő hatása ugyanis azt feltételezi, hogy a
térség egészének egyenszilárdságú kiszolgálása, illetve védelme ugyanolyan műszaki színvonalú,
üzemű és védképességű létesítménnyel van ellátva. Ha ugyanis (az általában vonalas-jellegű
vízilétesítmény valamely pontja a környezetéhez képest gyengébb minőségű, akkor az itt bekövetkezett töltésszakadás, vagy üzemzavar következtében a térség egésze elöntésre kerül, illetve ellátatlan
marad. A megfelelő védelmi képességet és szolgáltatást csak az összes együttműködő létesítmény
egymással szinkronban levő magas színvonalú állapota, és működtetése garantálja.

19.2.5. Fenntartás tervezése
A bekerülési vagy szükséges költségek megtervezésének és elfogadtatásának nehézségei. A fenntartási munkákat általában nem a létesítmény tulajdonosa végzi, hanem kezelővel, üzemeltetővel végezteti. Ez az állami tulajdonú művekre – ahol a kezelő a vízügyi igazgatóság – épp úgy igaz, mint az
önkormányzatokra vagy termelőszövetkezetekre, amelyek e feladattal általában a társulatokat bízzák
meg. A kezelők, illetve üzemeltetők tervet készítenek a fenntartásról, azt költségelik és a tulajdonostól
kérik a forrás biztosítását. De miután egyrészről a bekövetkezhető káresemény az időjárástól függően
valószínűségi változóként viselkedi, másrészről az éppen aktuálisnak mondott munka (iszapolás,
gaztalanítás) elvégzésének kényszerűsége nem nyilvánvaló a tulajdonos részéről, nagy a késztetés a
kockázatvállalásra.
Ugyancsak jelentős probléma a tervezés másik (egyébként általánosan alkalmazott) módszerének a
használata, nevezetesen az állóeszköz értékének %-ában kifejezett fenntartási hányad képzése.
Számos víznek ugyanis – mint már jeleztük – ilyen állóeszköz értéke nincs, és ott is kell fenntartási
munkát végezni, ahol a vízhasználatot beruházás egyáltalán nem készítette elő; (patak, hullámtér,
holtág, természetes medrek stb.). Mind a költségek tervezésének, mind a kockázat-vállalás lehetőségeinek gyakorlati lehetőségeit a későbbiekben tárgyaljuk.

19.2.6. A fenntartás és a természetvédelem
A vizek és vízilétesítmények fenntartásának sajátossága a természetvédelemmel való szoros kapcsolat. A természetvédelem és a vízgazdálkodási beavatkozásoknak a területhasználat megkövetelte
szabályozási igényeknek és a természetvédelem által megkövetelt érintetlenség megtartásának egyaránt meg kell felelni. Cél, a lehetséges legnagyobb mértékben a természetes állapot megtartása;
vagyis a beavatkozások minimalizálása, a beavatkozások tájba és természetbe illesztése, számos
esetben a természetes állapot kialakulásának mesterséges elősegítésével.

19.3. A FENNTARTÁSI MUNKÁK CSOPORTOSÍTÁSA
A fenntartási tevékenység a fenntartás tárgya szerint és a munkanemenként csoportosítható.

19.3.1. Növényzet eltávolítása, illetve ápolása
A fenntartás feladata a növényzet irtása a mederben, telepítése a parton, a földművön (rézsűn), ápolása. A növényzettel kapcsolatos fenntartási feladatokat az alábbiakban foglalhatjuk össze:
Csatornák vízszállító szelvényének tisztítása
A szabad felszínű csatornák permanens állandó vízmozgása esetén a szállított vízhozamot a
Q = Fv
képlettel számítjuk, ahol Q a vízhozamot,
v a középsebességet,
F a nedvesített területet jelenti.
A csatornák vízszállítása tehát a vízszállító szelvényben kialakuló középsebességtől függ. Chézy szerint

V=C RxI
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ahol

C = az ún. sebesség tényező
R = nedvesített terület (F) és nedvesített kerület (k) viszonya
I = vízszín-esés egységnyi hosszra eső vízszintkülönbség.
A sebességi tényező értéke a következő módon határozható meg:

C = 1+87n

R

Képletben szereplő n érdességi tényező értéke nagyon sima meder esetén 0,06; míg elhanyagolt,
benőtt hordalékos meder esetén 1,75 értékkel számolható, ami azt jelenti, hogy benőtt meder esetén
a sebességtényező jelentős csökkenése áll elő.
Az érdességromlás főleg a növényzet elburjánzásának a következménye, amire a csatornák vízszállítási kapacitásának romlásával igen érzékenyen reagálnak. Azonos vízhozam és mederméretek mellett
a vízmélység és sebességi tényező összefüggése igen meredek görbével írható le, ami különösen
kisebb csatornaméretek mellett az érdesség csekély növekedésével is a vízmélység jelentős növekedését (illetve a vízhozam csökkenését) eredményezi.

19-4. képek. Széksóstói főcsatorna 2000 januárjában és októberében
A csatornahálózat legfontosabb fenntartási feladata a (vízi)növényzetnek a mederből történő eltávolítsa. A csatornák kis esése, lassú vízmozgása fokozza a vízinövényzet burjánzását, ami nem csak önmagában csökkenti a csatornák vízszállító képességét, hanem az iszap lerakódásának elősegítésével
fokozza a csatornák feliszapolódását is, ami ugyancsak a csatornák vízszállító képességének csökkenésével jár. A feliszapolódás és növényzet-burjánzás tehát egymást erősítő, a vízszállító képességet
jelentősen rontó folyamat.
Nyilvánvaló, hogy az ésszerű takarékos fenntartás sem engedheti meg a nagyobb arányú
vízinövényzet (elsősorban nád) elszaporodását, nem csupán azért, mert a feliszapolódás döntően a
növényzet elburjánzásának a következménye, hanem azért sem, mert a nád nélküli háromszori kaszálás a felébe kerül, mint a náddal benőtt szakasz egyszeri kaszálása. (Vagyis három éven keresztüli
kétszeri kaszálás kerül annyiba, mint a teljesen elnádasodott szelvény egyszeri kitisztítása.) A feliszapolódott és elgazosodott csatornák vízszállító képessége nagymértékben 1/4-1/3 részére is lecsökkenhet és az ebből eredő belvízkárok a fenntartási költségek sokszorosát tehetik ki.
A fenntartási igény a kisvízfolyásoknál, patakoknál más, mint a belvízcsatornáknál. A patakokban
kialakuló nagy vízsebesség a lágyszárú növényzetet elfekteti, ezért azok a vízszállító képességet csak
kisebb mértékben csökkentik. A mederben felnövő fás szárú növényzetnek a vízszállítást befolyásoló
hatása sem elsősorban a mederérdesség növelésében, hanem az uszadék visszatartásában van,
ezért azok irtása is feladat.
A burkolt medrek növényzet-eltávolítása tömegben kisebb, műszakilag összetettebb feladat. A burkolaton megtelepedett növényzet annak gyors tönkremenetelét idézi elő, ezért irtásuk feltétlenül indokolt.
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19-5. kép. Csatornatisztítás, iszaptalanítás hóolvadás előtt. Így keletkezik a depónia.
Depóniák tisztítása
A depóniák a csatornák építéséből illetve kotrásából származó földművek. Általában tereprendezéssel
mezőgazdasági művelésre kell alkalmassá tenni, de ha mégis helyben marad, akkor gondoskodni kell
annak gyepesítéséről. A gyepesítés, különösen, ha fehérhere telepítés történik, jövedelmező lehet.
Ugyanakkor gondoskodni kell a meder és a depónia közötti előtér rendezéséről is. A depónia speciális
hasznosítási formája az erdősáv telepítése. Ekkor gépi karbantartás lehetőségeire figyelemmel kell a
fásítást elvégezni.
Töltések növényzetápolása
A fokozott biztonsági követelményeknek megfelelően kell elvégezni töltések növényzetápolását. A
töltéseknél a gyeptakarónak speciális feladata van. A gyeptakaró műszaki rendeltetése a rézsűk védelme a csepp, a hullám és a víz árkos eróziója ellen.
A gyepesítést természetesen a csatornák medrében, a tározók és árvízvédelmi töltések esetében
egyaránt lehet használni. A telepítés alsó síkja kisvízfolyásoknál a legnagyobb tartósságú víz szintje,
tározónál, csatornánál az üzemi vízszint magassága.
A gyepburkolatot telepíthetjük helyben vetéssel, gyeptéglázással és előnevelt gyepszőnyeg terítéssel.
A gyepburkolat elkészítése után rendszeresen gondozni, ápolni kell; különösen az első évi gondozási
munkák fontosak:
• öntözés (általában elmarad, a vetés időpontjának megválasztásával igyekeznek kompenzálni),
• kaszálás,
• gyomirtás, növényvédelem,
• tápanyag-ellátás,
• hiányzó növényállomány pótlása,
• kártevőktől való védelme.

19.3.2. Hullámverés elleni védelem
Partok hullámverés elleni védelmét víztározók, tavak, de szélesebb csatornák partjainál rugalmas
szárú, kellő sűrűségű nád telepítésével oldjuk meg. A nádsáv ugyanis a hullámzás mozgási energiáját
részben a növényállomány rugalmas alakváltozási munkájával, részben a súrlódás legyőzésére felhasználva a hullámot gyakorlatilag kioltja. A nád hullámcsillapításának mértéke adott állománysűrűség
mellett a sáv szélességével nő. A sávszélességnek műszaki-gazdasági optimuma van. A legnagyobb
vízmélység, amiben a nád még megél 2 m. A nád legnagyobb négyzetméterenkénti tömege 0,75 m-es
vízmélységnél adódik, ez adja a legjobb hullámcsillapítási hatást.
Töltések hullámverés elleni védelme a hullámterek erdősítésével, az úgynevezett véderdők telepítésével történik. Az árvizek levonulása idején keletkező, a töltéseket fenyegető hullámverés elleni védelmet szolgálja. A fákat megfelelően ápolni, metszeni, botolni kell, hogy annak koronája a mértékadó
árvíz levonulása idején az előzőekben említett nádas által előidézett hatásként védje a töltéseket.
Ennek megfelelően kell a fák magasságát és a véderdő szélességét megállapítani.
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19-6. képek. Hullámtéri véderdő

19.3.3. A növényzet eltávolításának módszerei
A mechanikai tisztítás eszközei között az utóbbi időben újra jelentős szerepet foglal el a kézi kaszálás
illetve a kézi növényzetápolás azokon a helyeken, ahol géppel nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthetőek a medrek. Fontos munkák a gaztalanítás, cserje és bozótirtás, valamint a hullámtéri véderdők ápolása.
A biológiai módszerek alkalmazásával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy több mint tíz éves ez
irányú intenzív kísérletezés és próba ellenére sincs egyértelműen elfogadva és elterjedve. Ennek okai
az alábbiakban gyökereznek:
•

a biológiai karbantartás kiegészítő mechanikai beavatkozást igényel;

•

növeli a terület környezetérzékenységét (például a vegyszerezéssel szembeni érzékenység a
környező területek növényvédelme, legeltetési tilalom stb.);

•

a növénynemesítéssel kapcsolatos eddigi kísérletek nem vezettek kielégítő eredményre, mert a
kísérleti alacsony növésű fű gyenge, elnyomja a többi gyom, nehezen marad meg. A sekély gyökerezésű lucerna alkalmazása ugyancsak nem hozott kielégítő eredményt;

•

a haltelepítés alkalmazása bár gazdaságosnak mondható, de több tényező bizonytalansága nem
szolgálja a halasítást;

•

a legeltetés az állatállomány őrzésének és piactól függő értékesíthetőségének problémája miatt
sem a kecske, sem a juh esetben nem vált általánossá.
A vegyszeres vagy kémiai karbantartásról elmondható, hogy a nagyon biztató eredmények ellenére
mára szinte megszűnt. Ennek okai a következőkben keresendők:
• az alkalmazás megbízható módszereinek, technológiáinak hiánya, hol, milyen feltételekkel, hogyan használható;
• mellékhatásoktól való félelem;
• az alkalmazható biztonságos vegyszerek hiánya, illetve magas ára;
• a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek képzettségi vizsga garancia problémái;
• alkalmazás esetén az immúnis rezisztens fajták és fajok robbanásszerű elszaporodása;
• kiegészítő mechanikai fenntartást kell végezni.
Újabban a hínár és a békalencse ellen alkalmazzák sikerrel, és szinte egyeduralkodó lett szárazfalazatok, kőburkolatok tisztításánál.
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19-7. kép. Fenntartási hiánnyal küszködő és kitisztított csatorna

19.3.4. Földmunkák
Iszaptalanítás
A csatornahálózat legfontosabb fenntartási munkája, mint már láttuk, abból áll, hogy a mederből eltávolítsuk a vízinövényeket és a lerakódott iszapot, kiigazítsuk bemosódásokat, becsúszásokat.
Műszaki szempontból minimális követelmény, hogy a meder iszapolási, rendezési munkálatait legkésőbb akkor kell elvégezni, amikor a csatorna vízszállító képessége még nem csökkent, a névleges
kiépítési érték 70-80%-a alá. Ez a feltétel közelítően azt jelenti, hogy a nedvesített szelvényben a feliszapolódás felső határa nem haladja meg a nedvesített szelvény területének 15-20%-át. Ebből következően a kis szelvényű csatornákban a feliszapolódás csak néhány tized m3/fm lehet, a nagy szelvényű csatornákban viszonyt néhány m3/fm iszap is az elfogadható határon belül marad.
Az iszaptalanítási munkák elrendelését csatornánként külön-külön elbírálva előzetes megvalósulási
terv birtokában újbóli felmérés alapján lehet csak megalapozottan elvégezni és nem az ún. iszapolási
forduló merev alkalmazásával. Ennek a felmérése és folyamatos figyelése a csatornaőrök feladata,
akik őri naplójuk mellékletét jelentő állapot nyilvántartási lapon rögzítik a feliszapoltság értékeit a csatornák különböző szelvényekben a méréseik alapján. A csatornaőrök naplói alapján az öblözetre öszszesítésre kerül, amiből a fenntartási terv már jól elkészíthető.
Földmedrű csatornák és vízfolyások kialakítása
A csatornák és kis vízfolyások keresztszelvénye lehetőleg alak- és méretváltozásoktól mentes csésze,
vagy trapéz legyen. Rézsűcsúszások vagy szakadások bekövetkezése után ennek helyreállítása a
feladat.
A vízmedrek felülete egyenletes és gépi fenntartás szempontjából akadályoktól mentes legyen (fák,
lépcsők, szelvénykövek, átjárók, hidak stb.). A vízfolyások meder erózióját keresztirányú kőművek
(fenékgát, fenékbiztosító bordák) alkalmazásával, a kisvízi meder kialakításával és stabilizálásával
lehet megakadályozni.
Depóniák kialakítása
Alapkövetelmény, hogy a terep rendezése a meder kotrásával egy menetben valósuljon meg. Tereprendezéssel kell kialakítani a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas sík felületeket (dombvidéken a
depónia vízvezetési funkciókat is betölthet).
Amennyiben a depónia helyben marad, gazdasági megfontolások alapján kell eldönteni, hogy egyben
útként is használják-e illetve azt, hogy a kisüzemi szántóföldi művelésre megfelel-e?
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Utak
Az utak kialakítását a területkímélés miatt is célszerű a depóniákkal összekapcsolni. Azok karbantartása részben a bogárhát kiképzéséből, részben a kiképzett bogárhát megtartásából, részben pedig a
kátyúk megszüntetéséből áll. A tavaszi munkákat célszerű az utak simításával, gréderezésével kezdeni és azt az év folyamán szükség szerinti gyakorisággal meg kell ismételni. A kátyúsodásra hajlamos szakaszokat fokozottan ki kell emelni, gondoskodni kell szemcsés anyaggal való stabilitásáról.
Ide tartozik a burkolt utak kátyúzása, padka rendezése, útárok kaszálása.
A csatornaőri felmérések és összesítések lehetőséget adnak a csatornák ún. fenntartási szintjének
elkészítésére. Ez a legfontosabb paramétereket figyelembe véve és azt értékelve ad átfogó képet a
létesítmény fenntartottságáról.
Töltések
A töltések keresztszelvénye lehetőleg szabályos trapéz legyen. A töltés tengelyével párhuzamos feltöltések – padkák – úgy legyenek kialakítva, hogy ne akadályozzák a gépi fenntartást. A koronán, a padkán és az előtéren kialakított járóutak egyenletes felületűek és legalább 3 méter szélesek legyenek. A
töltések rézsűinek felszíne egyenletes, gépi karbantartásra alkalmas legyen (1:3, 1:5-ös hajlással).
A töltések leggyakoribb meghibásodásait, azok kiváltó okait árvízkor a 13. fejezetben vettük számba.
A meghibásodásokhoz tartozó fenntartási műveletek pedig szerteágazóak.

19.3.5. Beton- és kőművek
A nyomvonalas jellegű vízrendezési művek, zárt és nyílt csatornák, árkok, töltések rendeltetésszerű
üzemeltetését, kapcsolatát más nyomvonalas létesítményekkel (pl. út) műtárgyak biztosítják. Építőanyaguk monolit vagy előregyártott beton, vasbeton, kő, tégla, fa, acél lehet.
A műtárgyakban kialakuló vízsebességek általában olyanok, hogy a vízben szállított hordalék tovább
mozog. Kisebb vízsebességek mellett azonban kiülepedések, feliszapolódások keletkeznek, amelyek
vízmentes időben megszilárdulnak. Gyakori jelenség, hogy a műtárgyba idegen anyagok kerülnek.
Külső hatásokra mechanikai sérülések keletkeznek. Az acélszerkezeti tartozékokat a korrózió pusztítja. Egyes elemek természetes elhasználódását rendszeres fenntartással késleltethetjük.
A műtárgyak fenntartása során fokozott jelentőségű, hogy a hibák javítása minél korábban következzék be, megelőzve a további romlásokat. A kezdeti beavatkozás egyben jóval olcsóbb is.
Műtárgyak iszaptakarítása kézi módszerekkel történhet. Praktikus célszerszámok legyártásával (hoszszú nyélre erősített kaparók, kanalak stb.) tehetjük könnyebbé a munkát. Gyors, de költséges technológia a csatornatisztító gép alkalmazása.
A műtárgyak falazatában, elő- és utófenék burkolatában bekövetkezett rongálódás egyedi módszerekkel, az eredeti építőanyag felhasználásával szüntethető meg. Az aláüregelődések injektálással, híg
betonhabarcs besajtolással számolhatók fel.
A tiltós, zsilipes műtárgyak elzáró berendezésének mozgathatósága évente legalább kétszer elvégzett
zsírozással biztosítható. Az acélszerkezeti részek korrózió elleni védelmére fedőmázolást alkalmazunk. Helyesen akkor járunk el, ha a fémfelületet mázolás előtt fémtisztára letakarítjuk.
Felvízi és alvízi oldalukon a meder – a fenék és a rézsű egyaránt – burkolva van. Az energiatörők
környezetében a víz rongáló ereje a nagy sebességek, az áramlási viszonyok miatt az átlagosnál lényegesen nagyobb, így a fenntartási munkák végzésére fokozott gondot kell fordítani. A vízládát tisztán kell tartani, a legkisebb rongálódást is azonnal helyre kell állítani. A helyreállításnál a burkolatok
javításánál leírtak szerint kell eljárni.
Az eróziós károk mérséklésére, a hordalék visszatartására vízmosáskötő művek, hordalékfogó műtárgyak szolgálnak. Bukóaknás hordalékfogó műtárgynál a gáttest mögötti víz elvezetését vízszintes
csőtag teszi lehetővé, amihez a felvíz (gátudvar) felől, általában kútgyűrűkből épített bukóakna csatlakozik. A bukóaknát a feliszapolódás függvényében emelni kell. Az elfolyó víz energiatöréséről gondoskodni szükséges.
Vízépítési burkolatok építésének célja:
• a meder és rézsűvédelem a kimosás, és más mechanikus hatás ellen,
• a meder és rézsű állandósítása,
• mederérdesség szabályozása,
• vízzárás biztosítása,
• meder és földmű rézsűjének esztétikai kialakítása.
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Minőségi követelmények a burkolatoknál: A szerkezetek, elemek kopásállóak, fagyállóak, illetve –
agresszív víz esetén – agresszív hatásoknak ellenállóak legyenek.
A rézsűburkolat alatt szerves anyag, idegen tárgy ne maradjon. A kézi munkával, helyszínen épített
kő- és betonműtárgyak, burkolatok fenntartási technológiája ma is a hagyományos eljárásokhoz igazodik, gyakorlatilag kézi úton történik.
Mind a műtárgyak, mind a burkolatok esetében a rendszeres ellenőrzéssel, 3-5 évenkénti roncsolás
mentes méréssel vagy kopogtatással kell a meghibásodást felderíteni. Különösen igaz ez a töltések
alatt átvezető nyomócsövekre.
Az idomított, ékelt, szórt vagy hézagolt terméskő burkolatok utólagos javítása hasonló módszerrel
történjen. A kombinált és az élő burkolatok karbantartását a kisebb meghibásodások, kipusztulások
jelentkezésének időszakában kell elvégezni. Ellenkező esetben a művek gyors megsemmisülésével,
a védőképesség teljes megszűnésével kell számolni.
Műtárgyakhoz kapcsolódó acélszerkezetek, berendezések, gépek karbantartása
Az acélszerkezetek karbantartása tulajdonképpen a korrózióvédelmet, a mechanizmusok mozgó részeinek kenését, zsírozását jelenti. A szokásos mínium-olajfesték évente vastag rétegben történő
felrakása inkább pszichológiai, mintsem korrózióvédelmi hatású.
Különösen fontos lehet a töltésekben levő acél csövek rendszeres vizsgálata és védelme annál is
inkább, mert azoknál a vízzel szállított hordalék egy-egy tartós üzem után szinte a teljes festékmenynyiséget lecsiszolja. A töltésekben levő acél csövek belső korróziója mellett igen veszélyes a külső
korrózió is. Ezért a betonba ágyazott csöveknél roncsolás mentes vizsgálattal kell feltárni a légréseket,
majd injektálással kell azokat kitölteni. A szabadon fektetett csöveknél a kellő biztonságú korrózióvédelem csak katódvédelemmel alakítható ki.

19.3.6. Egyéb fenntartási helyek
Magasépítmények
Őrtelepek, védelmi központok, raktárak, szertárak, szivattyútelepek építményének a fenntartása. Vagyis ezeknek az épületeknek, kerítéseiknek, térburkolatainak és belső útjainak a javítása. E feladatok
kiterjednek a tetők és alapok szigetelésének javítására, a nyílászárók és közművek cseréjére. Az épületek átalakítására vagy azok megszüntetésére.
A hírközlés és az adatgyűjtés rendszere
A hírközlő- és adatgyűjtő rendszerek, légvezetékek (az utóbbi időben a lopások miatt egyre ritkább),
földkábelek berendezésének (központok, állomások, készülékek) fenntartását jelenti. Adatgyűjtő állomások, vízmércék, távjelző és távmérő-távvezérlő berendezések karbantartása, javítása. Mikrohullámú adók tornyainak javítása, fenntartását értjük alatta.

19-8. képek. Őrtelepek
Hidrológiai észlelőhálózat
Vízmércék, meteorológiai állomások, mérőszelvények, észlelő kutak, berendezéseinek, műszerházainak és felszereléseinek, műtárgyainak, fém- és acélszerkezeteinek javítása, karbantartása.
Tartozékok
Tartozékoknak tekintjük a sorompókat, lépcsőket, kitérőket, felhajtókat, tartalék depóniákat, szelvényköveket, közlekedési és tájékoztató táblákat, korlátokat és kerékvetőket. Ezek festése, javítása, helyreállítása, pótlása, cseréje és megszüntetése jelenti ezek fenntartását.
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19-9. képek. Sorompó, táblák
Egyéb fenntartási feladatok közé tartozik a védelmi szakfelszerelés karbantartása, javítása, aminek
mennyiségét és tartalmát előírások rögzítik.
A jégtörő flotta fenntartása a vízügyi szolgálat speciális védelmi szakfelszerelése. A dunai jégtörő
flotta 12 db nagyobb (2000-600 LE), és 6 db kisebb (300 LE) teljesítményű, a tiszai 11 db kisebb és 3
db egészen kis, 85 LE-s jégtörő kishajóból áll.

19.3.7. A fenntartás szakterületenkénti feladatai
A feladatok összetettségének és sokrétűségének bemutatására az alábbiakban csak néhány szakterület gyakran előforduló fenntartási munkáit soroljuk fel.
Az árvízmentesítés területén
a/ A töltéskorona, a rézsűk, ellennyomó medencék, vízelvezető csatornái, szorítógátak, fakadóvízelvezető csatornák karbantartása:
• koronadomborítás,
• a rézsűhajlás kialakítása a védelmi terv szerinti eredeti méretre,
• a töltésen levő burkolatok hibáinak megszüntetése, legfeljebb 100 m hosszú szakaszon azok
cseréje, gazdaságosan már nem fenntartható rézsűburkolatok helyett azzal egyenértékű földrészű kialakítása,
• a műtárgyak körüli talajtömörítés,
• a tartalék depónia és kitérő pótlása,
• a gyeptakaró ápolása: kaszálás, gyomtalanítás, felülvetés, újravetés, öntözés, műtrágyázás,
• ellennyomó medencék
gaztalanítása, kotrása,

vízelvezető

csatornáinak

és

a

fakadóvíz

elvezető

csatornák

• hóeltakarítás,
• féregirtás.
b/ A töltés menti – hullámtéri és mentett oldali – védősáv kialakítása: terepegyengetés, fedőréteg hiányok megszüntetése, vízelvezetés, gyepápolás, fák, bokrok irtása.
c/ A töltéstartozékok (sorompók, lépcsők, kitérők, mércék, feljáró rámpák, szelvénykő, VO-kövek, kisajátítási kövek, közlekedési és egyéb táblák) karbantartása, a meglevők megszüntetése, cseréje.
d/ Árvízvédelmi fal, árvízkapu és műtárgyak hibáinak kijavítása, az engedélyezési terv szerinti állapotának a fenntartása, jegesedés eltávolítása.
e/ A töltésben, árvízvédelmi falban, illetőleg az altalajban bekövetkezett állagromlás miatt szükséges –
az eredeti védőképesség elérését szolgáló – munkák:
• magassági hiányok megszüntetése,
• szivárgások szabályozása, megszüntetése,
• vízzáró rézsűvédelem,
• anyaggödrök, kopolyák betöltése,
• töltésrézsű kiegészítés,
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• fakadóvizes területek körülhatárolása.
f/ Árvízkapukban és egyéb árvízvédelmi műtárgyakban bekövetkezett állagromlás miatt szükséges munkák:
• elzáró, felhúzó és mozgató szerkezetek, aknafedlapok cseréje,
• kiüregelődések, szivárgások megszüntetése,
• elő- és utóágyazatok, szárnyfalak részleges átépítése, kiegészítése.
g/ Az árvizek és a jég zavartalan levonulása érdekében, valamint a vizek medrének megközelítése
céljából szabadon tartandó (parti) sávban kiirtott fák tuskóinak eltávolítása, a terep egyengetése.

19-10. kép. A legnagyobb volumenű fenntartó munka a rézsűkaszálás
A folyó- és tószabályozás területén
Folyó- és tószabályozási művek és azok tartozékainak rendszeres karbantartása, kőművek kiegészítése, vízinövényzet irtása.
A folyók, tavak hajózható csatornák medrében keletkezett természetes, vagy a szabályozási beavatkozások hatására bekövetkezett feliszapolódás eltávolítása.
Elavult partvédő művek helyi jellegű nyomvonal-kiigazítása, ha a kiigazítás legfeljebb 200 m hosszúságban szükséges.
Hullámtéri véderdő állománynövelő nélküli kezelése (a meglevő, erdőművelési ágú területen végzendő munkák) terepegyengetés, hullámtéri lecsapoló nyitása átereszekkel, a csatornák kotrása, talajművelés, talajerőpótlás, ápolás, tisztítás, állománynevelés, botolás, termelés. Nyiladékok kialakítása,
karbantartása.
A vízrendezés, vízhasznosítás területén
a/ Korábban már jó karba helyezett vízfolyások, csatornák és víztározók rendezett állapotának visszaállítása. Ennek keretében a
• gyomosodásnak,
• feliszapolódásnak,
• rézsű csúszásnak, kagylósodásnak, mederrongálódásnak,
• töltés méretcsökkenésének (koronamagasság, koronaszélesség, rézsűhiányosság),
• töltés repedésének, féregjáratoknak,
• töltésen vezetett út, rámpa, kerékvető hiányosságainak,
• műtárgyak melletti szivárgásnak, átázásnak, csurgásnak,
• a töltés melletti területen fakadó vizeknek, töltés alatti szivárgásnak, övcsatornák feliszapolódásának megszüntetése, illetve eltávolítása;
• hó- és jégeltakarítás.
b/ Mederben és rézsűben, valamint a parti sávban levő fák, cserék kivágása és eltávolítása, terepegyengetés.
c/ Gyeptakaró ápolása: kaszálás, gyomtalanítás, felülvetés, újravetés, műtrágyázás.
d/ Gépesített mederkarbantartás esetén a feliszapolódás és föld eltávolítása – a meder korábbitól
eltérő méretekkel való kialakítása esetén is – a gépi technológia által meghatározott mértékben.
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e/ A mederállékonyság biztosítása érdekében szükséges
• rézsűrendezés,
• magassági és vízszintes vonalvezetés helyi jellegű kiigazítása, ha a kiigazítás legfeljebb 1 km
hosszúságban szükséges,
• mély beágyazású szakaszon padkák bevágása,
• mederbiztosítások.
f/ A burkolatok feliszapolódásának, repedésének, törésének, szakadásának, lecsúszásának, a héjcsatornák repedésének, illesztési hiányosságainak, törésének megszüntetése.
g/ Hídalapok és egyéb műtárgyak biztosítása (elő-, utófenék burkolása, kőszórás, küszöbsüllyesztés).
h/ Gépesített karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges előkészítő munkák (part-egyengetés,
rézsű- és töltésprofil kialakítása stb.).
i/ Csatorna és medertartozékok (vízmércék, korlátok, feljáró rámpák, fix pontok, szelvénykövek, kisajátítási kövek) karbantartása, cseréje.
j/ Az alábbi jelenségek megszüntetése:
• a műtárgy szerkezeti elemeinek anyag- vagy építési hibái, egyes elemek elhasználódása,
• az alapozás hiányosságaiból adódó egyenlőtlen ülepedés miatti repedések, alámosások, kiüregelődések (hiányzó vagy rövid, illetve elöregedett szádfal),
• a szárnyfal elégtelen bekötése miatti átázás, szivárgás, csurgás,
• a töltésbe épített nyomócsövek, szivornyák, vagy műtárgyak mellett a föld tömörödése, zsugorodása, megrepedése miatt szivárgás, csurgás.
k/ Műtárgyak záró- és felhúzó szerkezetének, egyes alkotóelemeinek (szivornyák, nyomócsövek) javítása, cseréje, korrózió elleni védelme.
l/ Jegesedés eltávolítása.
m/ Szivattyútelep, szivattyúállások fenntartása
• Mélyépítési létesítmények egyes alkotóelemeinek (szívóakna, szivattyútelep alépítménye, nyomóakna) karbantartása, felújítása, cseréje.
• Gépészeti és villamos berendezések egyes alkotóelemeinek (gerebek, szivattyúk, motorok,
transzformátorok, csővezetékek, szelvények, segédberendezések, tartozékok, automaták) karbantartása, javítása, felújítása, cseréje.
n/ Vízfolyások, csatornák, tározók menti fásítások állománynövelés nélküli kezelése (a meglevő erdőművelési ágú területen végzendő munkák), terepegyengetés, talajerőpótlás, ápolás, tisztítás, állománynevelés, termelés.

19-11. képek. Az észlelőhálózat elemei
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19-12. kép. Gereb tisztítása egy szivattyútelepnél
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