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Természetes vízvisszatartási 

lehetőségek a mezőgazdaságban 

 

 Mi ez a fogalom? 

 Tapasztalatok két kutatás kapcsán 

– A helyzetünk 

– Mit csinálnak máshol? 

 Mi a kihívás számunkra? 



A természetes vízvisszatartás 

körébe sorolható intézkedések  
 

 Megőrzik és javítják a táj, a talaj, és a 

felszín alatti készletek víz-tározó 

képességét. 

 Helyreállítják és fenntartják a vízfolyások, 

az árterek és a vizes-élőhelyek 

természetes jellemzőit 

 A természet folyamataira építenek 

http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm 



A „Natural Water Retention Measures” 

kezdeményezés:  

 A sokrétű pozitív hatások ellenére  

– Árvízkockázat csökkentés 

– Erózió / Diffúz tápanyag bemosódás 

megakadályozása 

– Hidromorfológiai állapot javíthatósága 

– Élőhely fejlesztés… 

 a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek nem építenek 

erre az intézkedés típusra 

 

 Felkészülés a VKI tervezés következő körére – 

agrár, erdészeti, városi és élőhely-fejlesztés 

témakörben  

 



    www.nwrm.eu      www.epi-water.eu 

http://www.nwrm.eu/
http://www.nwrm.eu/


Akár aszály, akár árvíz 

 A vízerőforrás-gazdálkodás kulcsa a 

területhasználat  

– Megszabja az igényeket  

– Behatárolja a hasznosítás és a kárelhárítás érdekében 

alkalmazható megoldásokat 

– Az igények és a megoldások között jelentkező 

feszültség az agráriumban összpontosul, de itt van tere 

az új megoldásoknak is  



Tapasztalatok 

 A vízgazdálkodás öttusázói 

 Nem a biofizikai / mérnöki tudás hiányzik 

– irányítási, szakpolitika alkotási kihívás. 

 Az érdekegyeztetés kulcseleme, hogy 

hogyan lehet a vízkezelés szempontjából 

rugalmas területhasználatot kialakítani.  

 Érdek átrendeződés – érdek harmonizáció 

a megegyezések érdeke és módszerei 

 



Összetettebb tájhasználat 1 

 Dedikált EU források: nemzeti parki élőhely-

fejlesztések  

 Helyreállítási cél kiegészülve pl tápanyagterhelés 

csökkentéssel, árvíz csillapítással 

 Kis területek megvásárlásával egységes kezelés 

megvalósítása nagyobb területen  

– Slampe (LV), Dümmer (DE) vizesélőhely, Kiskunság, 

Hortobágy, Őrség, Mura (SI), XX (BG) 

 Előnye a tervezhetőség – alacsony várható 

konfliktus szint – projekt határidők tarthatóak 



Összetettebb tájhasználat 2 

 VKI célok érdekében kezdeményezett 

átalakítások – elsősorban tápanyag, 

hidromorfológia 

– Trolleborg patak (SE), Alzette folyó(LUX), Felső-

Bodrogköz (SK), Zulvinas, Amelvas 

vizesélőhelyek (LT), Agra folyó (S), Prut-Jilija (R) 

 Nagyobb hangsúly a különböző KAP 

támogatások összeszervezésén 

– Kinek a felelőssége lenne a tápanyag terhelés 

csökkentése? (Bármely esetben megvalósulhat, 

csak más az ösztönző erő és forma) 

– Nem csak gazdálkodókkal kell megegyezni, 

települési tulajdonú területek 



Összetettebb tájhasználat 3 

 Ahol az árvíz-kezelés volt a komplex 

megoldások kezdeményezője 

– Seymaz folyó menti vizes-élőhely helyreállítás, Ems 

torkolatvidék (DE), Aurino folyó (I), Prut-Ilija 

torkolatvidék (Ro) , Elba Lenzennél (DE) Léze folyó 

(FR) 

 Összetettebb területi megállapodások (méret).  

–  A területvásárlás minimalizálása 

– Szolgalmi jog vásárlása a víz számára 

– Kedvezményes (esetenként nulla) bérlet 

– Seymaz: „nature contract”, a vízelveleztés jogának 

biztosítása a gazdálkodók számára, a kisajátítást nem 

alkalmazzák 



A Léze vízgyűjtő esete 

 Vízgyűjtő 35.000 ha, Dél-Franciaország 

 300 km mezővédő erdősáv és cserjés tűnt el 

1980-2008 között, a legveszélyeztetettebb 

eróziós részeken, gazdálkodás hatékonyság. 

 Kié a lefolyás-kontroll felelőssége? 

 Helyi árvízkezelési akció program (PAPI) 300-

500 méterenként visszaültetni lefolyással 

keresztbe – települési vízgazdálkodási 

együttműködés – EU források nélkül.  

 Ajánlat a sávok területére vagy kompenzáció a 

gazdálkodás zavarása miatt. Nem volt vásárlás! 



Hazai vonatkoztatású következtetések 

 Az EU források hozzáférhetősége jelentős lökést 

adott 

 Az esetek jellemzően sokkal nagyobb területeket 

érintenek, mint a legtöbb külföldi példa 

 Egy valódi megvalósító – Nem jellemző a forrás 

összeszervezettség.  

 Lehetőség a továbblépésre, ha kialakítható az 

érintettek között az együttműködés 

– Nagyszéksós-tó, Közép-Tisza menti komplex belvíz 

rekonstrukciók 



A gazdákkal szót lehet érteni - EPI-WATER 

projekt 

 A megegyezést segítő közgazdasági 

szabályozó-eszközök használata. 

 Egyértelmű keretek kellenek: Ki szolgáltat? Mit? 

Kinek? Mennyiért? 

 Szennyvíz tisztító telep fokozatbővítése helyett 

beavatkozások vásárlása a vízgyűjtőn aukció 

segítségével – Ohio állam, Great Miami folyó 

 KAP – Ökológiai Fókuszterület kialakítás gazdák 

közötti együttműködéssel belvizes területeken – 

Marosszög 
 

– http://www.aqua.rekk.eu/2014/03/epi-water-kutatas-vege.html 



EPI-WATER – Közös területi alkalmazkodás aukcióval 

• Kinek a területén alakítsák ki az Ökológiai Fókuszterületeket 

(ÖF) és mekkora kompenzációt kapjanak érte a többiektől? 

• Résztvevők: 22 gazda – 1.778 hektár  

• Saját maga akarja megoldani az ÖF kialakítást: 2 gazda – 

nem adott ajánlatot – 76 hektár  

• Érdekli a közös megoldás: 20 gazda – 1.702 hektár   

• Az 1.702 hektár 7%-a = 119 hektár, amit át kell állítani  

76 ha - 2 gazda

1702 ha - 20 gazda

  7% = 119 ha
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A művelési jogosultság aukciójának eredménye 

 

• Licit alapján számított ár, amit az átállásért 

kérnek: 50.000 Ft/ha/év 
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Az együttműködés finanszírozása 

KIFIZETÉS BEVÉTEL

A KÖZÖSSÉG SZÁMLÁJA

KIFIZETÉS BEVÉTEL

A KÖZÖSSÉG SZÁMLÁJA

KIFIZETÉS BEVÉTEL

A KÖZÖSSÉG SZÁMLÁJA

825 ha 

62 ha 

50 ezer Ft/ha x 62 ha = 3,1 millió Ft 

 

3,1 mill Ft / 825 ha 

= 3760 Ft/ha 



Az együttműködés haszna – alacsonyabb alkalmazkodási költség 

• Kieső jövedelem,  

• ha mindenki a saját területén váltja a 7%-ot 

 

• Együttműködés esetén  

• Saját terület megváltásának költsége 57 ha 

• Megváltás mások területén 62 ha 

• Kieső jövedelem összesen 119 ha 

 

• A megtakarítás (a két költség különbsége) 

 

• Megtakarítás 38% 

 

• Felfedtünk egy árinformációt és egy lépést 

tettünk vele az integráltság felé 

 

 

9.000.000 Ft 

 

 

2.480.000 Ft 

+ 3.100.000 Ft 

= 5.580.000 Ft 

 

9.000.000 Ft 

- 5.580.000 Ft 

= 3.420.000 Ft 



Köszönöm figyelmüket! 

 

 

gabor.ungvari@uni-corvinus.hu 

www.aqua.rekk.eu 
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