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16. DOMBVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 
A víz természeti körforgása során a csapadék egy része dombvidéki területre hullik le. A dombvidéken 
a szabad összegyülekezés a jellemző, a vízgyűjtőhatárokat természetes terepalakulatok alkotják, 
amelyeket az emberi tevékenység alig módosított az elmúlt évszázadokban. A szabad összegyüleke-
zés következménye, hogy dombvidéki területen a vízjárást a hidrometeorológiai helyzet határozza 
meg. Az emberi tevékenység ezt csak mértékletesen befolyásolja. 
Az összegyülekezés két részre bontható: a terepi lefolyásra és a mederbeli lefolyásra. Itt a meder alatt 
az egészen kis méretű csermelyeket is értjük. A lefolyó víz (a jelentős esés miatt) akár a terepen, akár 
a mederben eróziót okozhat (eróziónak nevezzük a víz talajrészecskéket elhordó munkáját). Az erodá-
lódott talajt a víz továbbszállítja, és esetenként egy részét lerakja. A dombvidéki területeken a heves 
csapadéktevékenység rendszerint jelentős lefolyást okoz, amelyet a kisvízfolyások medre képtelen 
elszállítani, így az árvíz egy része a völgyfenéken vonul le, elöntési károkat okozva.  
Hazánkban a globális felmelegedés várható hatása az éves csapadékösszeg kisebb mértékű csökke-
nése, a csapadék éven belüli eloszlásának változása (nő a téli félévben) és a szélsőséges csapadék-
tevékenységek növekedése. Így a dombvidéki területek vízgazdálkodása kiegyensúlyozatlanabb lesz, 
a téli időszakban lefolyó csapadékra a tenyészidőszakban szükség lesz. 
A fenti problémák csak együttesen kezelhetők, ezért a dombvidéki vízrendezés feladata: 

• Lejtők vízrendezése 
– lehullott csapadék vissza, illetve helyben tartása, 
– lehullott csapadék szabályozott (károkozás nélküli) befogadóba vezetése.  

• Összefolyt vizek (vonal menti) szabályozott elvezetése: patakszabályozás. 
• Roncsolt víz-utak rendbe tétele: vízmosás kötés. 

A fenti feladatokat összehangolt mezőgazdasági, műszaki tevékenységgel oldhatjuk meg. A mező-
gazdasági védelem a megfelelő művelési ág választásból, agrotechnikai és biológiai védelemből, a 
műszaki tevékenység sáncolás, teraszozás, övárok építés, talajcsövezés, vízmosáskötésből, patak-
szabályozásból és tározásból áll. 
A dombvidéki vízrendezési beavatkozásokat kiváltó körülmények állandóan változó, nehezen azono-
sítható társadalmi gazdasági követelmények (amely a vízgazdálkodás egyik alap problémája) nehezí-
tik. A hidrológiai, (döntően a csapadékviszonyok), a morfológiai (döntően a lejtés mértéke), a talajtani 
(döntően a talaj kötöttsége) befolyásolják. Ez utóbbiak feltárása, az alkalmazandó módszerek kifor-
rottsága nem okoz nehézséget. 
Hazánk területének 54%-a dombvidék, amely nagy számú részvízgyűjtő területre tagozódik. Ezeket az 
állandó, illetve időszakos jellegű vízfolyások, vízelvezetők sűrű hálózata fedi, amelyek összes hossza 
mintegy 47 000 km-t tesz ki. A vízfolyások völgyében rakódott le a lejtőkről lemosódott talaj, de a víz-
folyások völgyében alakult ki településeinek jelentős része is.  
Hegy- és dombvidéki területeinket vizsgálva megállapítható, hogy városainkat vízfolyás vagy vízfo-
lyások medre metszi át. Néhányat megemlítve csak a nagyobb települések közül: Sopron – Ikva pa-
tak, Szombathely – Gyöngyös patak, Veszprém – Veszprémi Séd, Ajka – Torna patak, Székesfehér-
vár – Gaja patak, Eger – Eger-patak, Miskolc – Szinva patak, stb. Hasonló felsorolás lenne készíthető 
a községeinkre is. A nevesített vízfolyások mellett, az időszakos vízelvezető árkok, völgyhajlatok 
nagycsapadékok idején katasztrófát jelentő vízmennyiségeket vezethetnek a településekre.  
Közlekedési útvonalaink nagy része is követi a vízfolyások völgyét. Számos esetben okozott súlyos 
rongálást az út létesítményeiben a vízfolyáson levonuló árhullám. Példák sorát lehetne felsorolni arra 
is, hogy a lejtőkről lefolyó víz milyen hordalékkal, uszadékkal terítette be a közlekedési pályát, tette 
lehetetlenné a közlekedést, nem egyszer halálos balesetet okozva.  
Vízfolyásaink völgyében mezőgazdasági termelés is folyik. A völgyfenéki területeken az erózió által 
lemosott termőtalajból jó adottságú termőterületek alakíthatók ki. Hegy- és dombvidéki területeinken 
az ország lakossága nem csekély részének biztosított megélhetést vagy jövedelem kiegészítést a föld 
művelése. Ha ezeket a területeket vízkár érte, pótolhatatlan veszteséget okozott a tulajdonosoknak.  
A vízfolyások völgye változó szélességű, amelyeknél a néhány méteres völgyfenéktől a kilométeres 
szélességet elérő völgytalpig a völgyek széles skálája alakult ki.  
A völgyekben lévő vízfolyások rendezése, jókarba helyezése, üzemeltetése befolyásolja a települések 
árvízvédelmi (vízkárelhárítási) biztonságát, a völgyekben lévő mezőgazdasági területeken a megfelelő 
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művelés, hasznosítás lehetőségét, a völgyekben lévő közlekedési hálózat védelmét, a közművek 
üzemképességét.  
A vízrendezés feladatkörébe tartozik tehát az állandó és időszakos vízfolyások oly állapotba helyezé-
se és tartása, amellyel megoldható a meghatározott árvizek elöntési kárainak kivédése, a talajvizek 
szintjének csökkentése.  
A domb- és hegyvidéki vízfolyások rendezése elválaszthatatlan a vízgyűjtőterület eróziós jelenségei-
nek feltárásától és rendezésétől, ezért a fejezetrész első felében az erózióval és az eróziós károk 
rendezési módszereivel fogunk foglalkozni. 

16.1. ERÓZIÓS JELENSÉGEK 
Az erózió latin eredetű szó, jelentése erodare = kirágni. A vízgazdálkodásban eróziónak nevezzük 
mindazon jelenségeket, amelyeket a víz talajelhordó hatása okoz. A dombvidéki vízrendezési felada-
tok az erózióval rendszerint szoros kapcsolatban vannak. A szél talajelhordó hatását deflációnak ne-
vezzük. 
Az eróziós jelenségeket 6 fő csoportba sorolhatjuk: 

• abláció: talajlemosódás felületi jelleggel, az alapkőzet felszínre kerül eredménye a kopár terület, 
• ablúció: a vízi üledékben létrejövő víz alatti elmosódás, elsodródás, kimosás, 
• abrázió: tenger hullámainak letaroló, elhaboló hatása, 
• derepció: vízmosások völgyében létrejövő erózió, 
• korrázió: karsztos területen létrejövő erózió, eredménye: nyílt karszt, 
• korrózió: a víz vegyi oldó hatása. 

Az eróziós jelenségek műszaki szempontú megközelítése nem az eróziós jelenségekből indul ki, ha-
nem az eróziós formákból (de ezek eróziós jelenségekkel magyarázhatók).  

16.1.1. Eróziós formák 

Az eróziós formák két fő csoportba sorolhatók: a nagy kiterjedésű, a vízgyűjtőterület felületét érintő 
felületi erózióra és a vízgyűjtőterületen lévő ideiglenes vagy állandó jellegű medreket érintő mélységi 
erózióra.  

• Felületi erózió: a művelt talajrétegre korlátozódó erózió, a talaj vékony rétegben pusztul le, faj-
tái: 
– rejtett erózió (mikroszoliflukció): a vízkapacitásig telített talaj felső rétege pépes állapotba ke-

rül és újabb csapadék hatására a nagyobb tömeg hatására a talaj vékony rétegben lecsú-
szik, 

– csepperózió: a hulló esőcseppek mechanikai hatására a talajszerkezet rombolódik, a talaj el-
iszaposodik, csökkenti a beszivárgás mértékét, 

– lepelerózió: a felszínen lepelszerűen mozgó víz elragadó erejének hatására lemosódik a ta-
laj felső rétege, 

– talpas erózió: az eketalp réteg létrejöttekor (rendszeres azonos mélységű szántáskor az 
eketalp tömöríti az alatta lévő réteget) az megakadályozza, csökkenti a beszivárgást – vízzel 
telítődik a felette lévő talaj és felszíni vízmozgás hatására az könnyen lemosódik. 

Ha a felületi erózióval a vízgyűjtőterület kevesebb mint 30%-a sújtott, akkor gyengén erodált a terület, 
ha az érintettség 30  és 70% között van, akkor közepesen erodált terület, és ha 70%-nál nagyobb, 
akkor erősen erodált a terület. 

• Mélységi erózió: a vápába, csermelybe összegyülekező víz a kialakuló meder bővítésével egy-
re nagyobb és nagyobb medret váj magának, fajtái: 
– barázdás erózió: a kialakuló árkok mélysége kisebb, mint 0,5 m, 
– árkos erózió: ha az eróziós árok mélysége 0,5 – 3 m között van, 
– vízmosás: ha a kialakuló árok mélysége nagyobb, mint 3 m. 

A mélységi erózióval sújtott területen az egységnyi vízgyűjtőterületre jutó mélységi eróziós medrek 
hossza alapján gyengén erodált terület, ha az eróziós meder hossza kisebb, mint 200 m/km2 , köze-
pesen erodált terület, ha 200 m/km2 és 500 m/km2 közé esik és erősen erodált a terület, ha 500 
m/km2-nél nagyobb. 
Becslések szerint a Föld felszínének 25%-án érvényesül az erózió valamilyen hatása. A felület nagy-
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ságát, illetve az eróziós medrek hosszát ugyan nem ismerjük, de a nagy folyókon van rendszeres 
hordalékhozam mérés (az erózió terméke), amely alapján a Föld folyói 4×1012 t/év görgetett, (4 000 
000 000 000 t), 12×1012 t/év lebegtetett és 2,5×1012 t/év oldott hordalékot szállítanak a tengerekbe 
évente. Magyarország eróziós viszonyait a 16-1. táblázat és a 16-1. ábra mutatja. 

16–1. táblázat. Eróziós viszonyok Magyarországon 

 terület, ezer ha az egész terület 
%-ában 

a mezőgazdasági 
terület %-ában 

az erodált terület 
%-ában 

az ország területe 9303 100   

a mezőgazdasági területek 6484 69,7 100  

szántóföld 4712 50,7 73  

összes erodált terület, ebből 2297 24,7 35,3 100 

erősen erodált terület 554 6 8,5 24,1 

közepesen erodált terület 885 9,5 13,6 38,5 

gyengén erodált terület 852 9,2 13,2 37,4 
 

 
16-1. ábra. Erózió Magyarországon (Stefanovics Pál nyomán) 

16.1.2. Az eróziót kiváltó tényezők 

Az eróziót kiváltó tényezők azok, amelyek nélkül nem alakulhat ki erózió. Ezek: 
• csapadék 

– eső, amelynek intenzitása, mennyisége, cseppsugara, kinetikai energiája, 
– hó, amelynek olvadási intenzitása, mennyisége, 

• lejtő, amelynek hajlása, hossza, fedettsége, kitettsége 
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a meghatározó. A csapadék fenti jellemzőit a hidrológia fejezet tárgyalja, annak részleteivel itt nem 
foglalkozunk.  
A lejtő tulajdonságai közül a hajlást %-os arányban fejezzük ki (szintkülönbség/vízszintes távol-
ság*100) kategóriákra osztjuk, amely alapján lejtőkategória térképet szerkesztünk. A lejtőkategóriák: 
0 – 5 sík terület, 5 – 12% enyhén lejtős, 12 – 17% közepesen lejtős, 17 – 25% erősen lejtős, 25% 
felett meredek lejtős terület (16-2. ábra). 

 
16-2. ábra. Lejtőkategória térkép (topográfiai alaptérkép, lejtőkategória térkép) 

A lejtő hosszúsága az erózió kialakulása szempontjából fontos tényező. A csapadékhullás során a 
felszínen lefolyó csapadéklepel egyre vastagabb lesz, így sebessége és a víz elragadó ereje nő. Az 
eróziómentes lejtőhossz az a lejtő irányú hossz, amelynél még nem alakul ki erózió. Az erózióvéde-
lem tervezése során ennek a távolságnak meghatározó szerepe van. A mezőgazdasági tábla széles-
sége, lejtőmegszakító létesítmények lejtőirányú távolsága nem lehet ennél a távolságnál nagyobb, 
mert akkor az erózió kialakulása nagy valószínűséggel bekövetkezik. 
A lejtő alakja az erózió kialakulása szempontjából szintén fontos tényező. Erózióveszélyezettség 
szempontjából a domború lejtő a legveszélyesebb (16-3. ábra). 

  
16-3. ábra. A lejtő alakja 

A lejtő kitettsége azt mutatja, hogy a lejtő milyen égtáj felé néz. Az égtáj meghatározza a lejtő bena-
pozottságát, amely a lejtőn lévő talaj nedvességtartalmát erősen befolyásolja. A talajok belső kohézió-
ja és súrlódási szöge, azaz talajmechanikai tulajdonságai és erózióval szembeni ellenállása erősen 
függ a pillanatnyi nedvességtartalmától. Az észak, északnyugati kitettségű lejtők a legkedvezőtleneb-
bek, míg a legkedvezőbbek a déli, délkeletiek. 

16.1.3. Az eróziót befolyásoló tényezők 

Az eróziót befolyásoló tényezők közé mindazon tényezők tartoznak, amelyek a kiváltó tényezők mel-
lett befolyásolják annak mértékét: 

• geológiai viszonyok: a lejtő alapkőzete befolyásolja a lejtő állékonyságát; mállékony, lejtő irány-
ba dőlő alapkőzet segíti az erózió kialakulását, 

• talajviszonyok: a genetikus és a fizikai talajféleség alapvetően meghatározza a talajok szerke-
zetét, így az eróziót befolyásolja, ezen belül: 
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– nedvességállapot: a kitettségnél már utaltunk az összefüggésre, 
– vízgazdálkodási tulajdonságok: a lehulló csapadék beszivárgási – lefolyási hányadainak  
– szerkezet 

• növényborítottság: a növények nem csak gyökerükkel kötik meg a talajrészecskéket, hanem az 
elhalt növényzet a talaj felületén egyrészt véd a csapadék mechanikai hatásával szemben, 
másrészt jelentős mennyiségű vizet képes felvenni és tározni, így csökkenti a lefolyási hánya-
dot. 

• emberi tevékenység 
– erdőirtás: az erdők talajvédő hatása igen jó, a nagy területű (tarvágásos) erdőművelési tech-

nológia hosszú ideig védelem nélkül hagyja a talaj felületét, 
– legeltetés: a legeltetés önmagában nem csökkenti és nem fokozza az erózióveszélyeztetett-

séget, de a túllegeltetés a gyepfelületek időszakos, vagy végleges pusztulásához, így eróziót 
befolyásoló tényezővé válik, 

– talajhasználat alatt a talaj művelési ágának megválasztását értjük, amely befolyással van az 
erózió kialakulására.  

16.1.4. Az eróziós károk 

Az eróziós károk alatt nem csak a lejtőn lévő talajréteget ért károkat, hanem a további következmé-
nyeket is értjük. A domboldalakon az erózió talajlehordást, ezzel szervesanyag (humusz) csökke-
nést, tápanyag csökkenést és csapadékvíz csökkenést okoz. Ezek a tényezők a termésátlag 
csökkenését okozzák, így a fajlagos ráfordítások változatlansága, illetve növekvő volumene kisebb 
eredményt, illetve veszteséges gazdálkodást okoz.  
A völgyfenéken az erózió okozta feliszapolódás levegőtlenné teszi a talajt, romlanak vízgazdálko-
dási tulajdonságai, amely szintén termésátlag csökkentő tényező. A lemosódó talaj a befogadóban 
mederfeliszapolódást okoz, amely a növényzet elburjánzásához vezet. Ezzel a medrek vízszállító 
képessége jelentősen romlik, még megfelelő mederméretek esetén is árvízi elöntési károk keletkez-
hetnek. A hordalék a műtárgyakat is veszélyeztetik, eltömhetik részben, vagy egészen.  

16.2. AZ ERÓZIÓ ELLENI VÉDELEMI MÓDSZEREK 

16.2.1. Felületi erózió elleni védelmi módszerek 

A felületi erózió elleni védelmi módszerek két fő csoportba sorolhatók: mezőgazdasági és műszaki. A 
mezőgazdasági módszereket csak felsorolásszerűen, a műszaki módszereket kissé részletesebben 
tárgyaljuk.  
A mezőgazdasági módszerek 

• művelési ág 
• táblásítás 
• agrotechnikai és biológiai módszerek 

A művelési ág megfelelő megválasztása: szántót csak 17%-nál kisebb lejtésű területen, ültetvényt a 
30%-nál kisebb lejtésű területen, gyepet a 17–35% közötti lejtésű területen létesítünk. 35%-nál mere-
dekebb lejtőkön erdőt telepítünk (és azokon a helyeken, ahol a más irányú hasznosításnak egyéb 
ellenjavallatai vannak). 
A mezőgazdasági művelés alapegysége a tábla. A tábla mérete: 5-12%-os lejtőn 20-45 ha-os, a 12-
17%-os lejtőn 10-30 ha-os táblákat szokás kialakítani. Tábla alakja, a hosszúság és szélesség aránya 
sík vidéken általában 1: 1-től 1: 2-ig, dombos vidékeken a 1:4-től 1:10-ig, alakítjuk, vagyis a táblák 
dombvidéken elnyúlnak. A táblák kialakítása során figyelembe kell venni a talajvédelmi szempontokat. 
Megkülönböztetünk egyszerű talajvédő, táblás sávos, sávos táblatípusokat (16-4. ábra). Az üzemi 
úthálózat – amely gyűjtőutakból, dűlőutakból, időszakos utakból áll – vonalvezetése során szintén 
figyelemmel kell lenni az erózióvédelemre. Az utak a gerinceken vezessenek, legfeljebb 6-9 %-os 
esésben, 600-800 m-enként hullámbordázottak legyenek. Legyen megoldva a víztelenítésük és az 
útpályáról lefolyó vizek rendezett elvezetése. A rosszul kialakított út vízmosássá fejlődhet. 
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16-4. ábra. Talajvédő táblásítás: egyszerű talajvédő, táblás sávos, sávos táblatípusok 

Az agrotechnikai védelem módszerei 
• szántás iránya – szintvonal irányú legyen, 
• barázdaszelet felfelé forgatása – váltvaforgató eke használata, 
• mélyszántás, de évente változó mélységben az eketalp kialakulását elkerülendő, 
• mélyművelés rendszeresen a beszivárgás növelésére, 
• szervesanyag visszapótlás – növeli a talaj vízbefogadó, vízmegtartó képességét (csökken a le-

folyás) 
Biológiai védelmi módszerek 

• levél alak elrendezés, lombfelület nagyság növelése, 
• állomány sűrűség növelése, 
• növényzet gyökérzetének fejlesztése, 
• talajfedettség időtartamának növelése, 
• alkalmazott agrotechnikai műveletek a beszivárogtatást, a vízmegtartást segítsék, 
• vetésszerkezet, vetésforgó helyes, talajvédő kialakítása. 

A műszaki módszerek alapelve, hogy a lejtőn lefolyó vizeket még az előtt rendezett mederbe tereljük, 
hogy kialakulna az erózió. Ennek érdekében különféle lejtőmegszakító létesítményt, vízvezető elemet 
építünk. A tervezés során fontos szempont a víz helyben tartása és beszivárogtatása. Levezetés csak 
akkor történjen, ha erre már nincs lehetőség. 
Sáncolás: terület mesterséges hullámosítása a lefolyó vízlepel megszakítására. A sánc részei: a 
sáncárok és a sánchát (16-5. ábra). A sáncárok többféle kialakítású: vízszintes fenékvonalazás esetén 
az összegyűjtött vizek befogadására és beszivárogtatására alkalmasnak kell lennie. A lejtős fenékvo-
nalazású sánc lehet zárt: ekkor a sánc végében történik az összegyűjtött víz beszivárogtatása és lehet 
nyitott, ilyenkor az összegyűlt vizet vízlevezetőn keresztül a befogadóba vezetjük. A sáncot rendsze-
rint dózerrel építik.  
Teraszolás: 17-25%-nál nagyobb esésű területeken alakítjuk ki. A terasz részei: a teraszlap és a te-
raszrézsű. A teraszolás kialakítása során többféle módon járhatunk el: készülhet megszakításos 
teraszolás és folytonos teraszolás (16-6. ábra). A teraszlap dőlése szempontjából épülhet ellenesésű 
(a víz összegyűjtése és beszivárogtatása a cél), vízszintes (ekkor a víz beszivárogtatása a cél), lejtős 
(az eredeti tereplejtés csökkentése a cél) (16-7. ábra). A teraszlap hosszirányban lehet vízszintes és 
lejtős. A teraszlapokról a lefolyó vizeket vízlevezetőkkel vezetjük a befogadóba. A teraszolás lehet 
rézsűs, támfalas és vegyes kialakítású. 
A teraszlapon legtöbbször szőlő, gyümölcsös termelése történik, ennek figyelembe vételével alakítják 
ki méreteit (16-8. ábra). A teraszalapokra fel-, le-, és áthajtó rámpákat kell építeni. A teraszalapok 
megközelítése burkolt vízlevezetőkön történik, amely egyben az üzemi úthálózat is. A terasz kialakítá-
sa dózerrel, szkréperrel történik, tervezésekor földtömeg egyensúly figyelembe vételével tervezik meg 
a lapok magasságát, szélességét.  
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16-5. ábra. A sánc részei és sánctípusok 

 
16-6. ábra. Megszakításos és folytonos teraszolás 

 
16-7. ábra. Teraszlap típusok 

 
16-8. ábra. Szőlőtermesztés lejtős teraszokon 
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A kiépült sáncolt és teraszolt mezőgazdasági területeket övárkokkal védjük meg a felette lévő domb-
oldalakról lefolyó víz hatásaitól Az övárkok közel szintvonal irányúak, vizüket vízlevezetőkbe vezetve 
juttatjuk a befogadóba. Méretük a várható vízmennyiséghez igazodik, keresztszelvényük háromszög 
vagy trapéz (16-9. ábra). Szükség esetén burkolattal látjuk el. 

  
16-9. ábra. Övárkok 

Az eddig bemutatott erózióvédelmi műszaki létesítményekről lefolyó vizek vízlevezetőre kerülnek, 
amelyek a befogadóba továbbítják a vizet. A vízlevezető lehet gyepesített és burkolt, háromszög és 
csésze szelvényű. Méretezése szükséges, a kialakuló vízsebesség nem lehet nagyobb, mint a burko-
lat határsebessége. Ívben vezetett vízlevezetőnél gondolni kell a centrifugális erő hatására, ilyenkor 
mellvédfalat építünk a vízkilendülés megfogására (16-10. ábra). A vízlevezető vonalvezetése lehet 
lejtőirányú, ferde, cikk-cakk és Z. 

  

 

 
16-10. ábra. Vízlevezetők 

16.2.2. Vízmosások 

A mélységi erózió kifejlett formája a vízmosás. A kifejlett formát megelőzően a barázdás és árkos 
erózió alakul ki. A vízmosás fő részei: a vízmosás fej, a katlan, a torok és a hordalékkúp (16-11. ábra). 
A vízmosás keletkezése során a vápában összegyülekező és lefolyó víz magával ragadja a talajré-
szecskéket. Az így kialakuló fej és katlan a jelentős csapadéktevékenység esetén egyre nagyobbra 
fejlődik hátráló erózióval. A vízmosásból kimosódó hordalék a hordalékkúpon lerakódik, illetve egy 
része bejut a befogadóba.  
A vízmosás kártételei: a domboldalt kisebb egységekre szabdalja. A folyamatosan fejlődő hátráló eró-
zió jelentős talajlemosódást okoz. A kikerülő hordalék eliszaposítja a völgyfeneket. A völgyfenéken 
lerakódó hordalék a befogadó medrét a szemközti domblábhoz szorítja, miközben egyre magasabbra 



16. DOMBVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 

 589

kerül, így a felette lévő völgyfenék elmocsarasodik a felduzzadó vízszint miatt. A folyamatosan fejlődő 
vízmosás veszélyezteti a vonalas infrastruktúra állapotát. 
A vízmosások elleni védelmi módszerek széles skálát ölelnek fel:  

• erdészeti módszer, 
• vízmosás beszántása, 
• fenékvonal megkötése, 
• hordalékfogó gátak építése kő, beton, előregyártott elemből, 
• vízmosás feltöltése 

 
16-11. ábra. A vízmosás 

 
16-12. ábra. Vízmosás megkötése erdészeti módszerrel 

A vízmosás megkötése erdészeti 
módszerrel egy olyan komplex 
megoldás, amelynek során a 
vízmosásba jutó vízhozamot öv-
árok rendszerrel eltereljük, a víz-
mosás fejrész és katlana környé-
kén védő erdősávot telepítünk, és 
gondoskodunk a vízmosás fenék-
vonalának és rézsűinek védelmé-
ről egyszerű helyi anyagokkal 
(16-12. ábra). A fenékvonal meg-
kötésére egyszerű helyi anya-
gokból karók, rőzse) készült fe-
nékmegkötő gátakat építünk. 
Ilyen például az egyszeres és 
dupla rőzsefonásból készült fe-
nékmegkötő gát (16-13. ábra). 

 
16-13. ábra. Vízmosás fenékvonalának megkötése egyszerű és kettős rőzsefonás gáttal 
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16-14. ábra. Vízmosás beszántása 

A vízmosás beszántása során (mind-
addig lehetséges, amíg a vízmosás 
mérete nem haladja meg a beszánt-
ható méretet) a műveletet egy övárok 
létesítésével kell kezdeni, amely elte-
reli a vízmosásba jutó vizeket. Ha ezt 
nem tesszük meg, a következő nagy-
csapadék el fogja hordani a fellazított 
beszántott talajt és még nagyobb 
vízmosást kapunk, mint a rendezés 
előtt volt. A beszántás lépéseit a 16-
14. ábra szemlélteti. A beszántást a 
lehető leggyorsabban, száraz idősza-
kot megelőzően kell kivitelezni, hogy 
a fellazított talajrétegek konszolidá-
lódjanak, felületük begyepesedjen. 
A vízmosás megkötésének következő 
két módja a leggyakrabban alkalma-
zott megoldás a vízmosás rendezé-
sére. A fenékvonal megkötése (és 
szükség esetén a rézsűk biztosítása) 
során arra törekszünk, hogy a vízmo-
sás hátrarágódó erózióját megállítsuk 
és a vizeket károkozás nélkül a meg-
lévő vízmosásban vezessük le. En-
nek érdekében a vízmosás fejrészét 
fejgáttal, vagy fejsurrantóval megköt-
jük (16-15. ábra). 

 
16-15. ábra. Vízmosáskötés – fejsurrantó és fejgát 

 
16-16. ábra. Vízmosás megkötése fenékgátakkal és hordalék-

fogó gátakkal 

A vízmosás katlanának fenékvonalát 
egyszerű helyi anyagokból készült 
fenékmegkötő gátak sorozatával köt-
jük meg. A fenékmegkötő gátak 
anyaga rőzse, helyi fakaró, esetleg 
terméskővel kombinálva. A fenék-
megkötő gátak magassága kisebb, 
mint 1 m, a gátak közötti tervezett 
feliszapolódási szint lejtése egyezzen 
meg az egyensúlyi lejtéssel (egyen-
súlyi lejtés: az a lejtés, amely mellett 
sem hordalék lerakódás, sem kimo-
sódás nincs).  
A vízmosások másik gyakran alkal-
mazott megkötési módszere a horda-
lékfogó gátak beépítése, amely a 
fenékvonal megkötésével szemben a 
katlan egy részének a vízmosásban  
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mozgó víz feltöltő hatására számít a gátak hordalék visszatartó hatása által (16-16. ábra). A hordalék-
fogó gátakkal történő megkötés szintén a fej megkötésével indul, majd a vízmosás katlan részében 
hordalékfogó gátak sorozatát építjük meg. A gát fölötti gátudvar visszatartja a hordalékos vizet, ahol a 
hordalék kiülepedik és néhány év alatt feltölti a gátudvart. A gátak közötti tervezett feltöltődés lejtése 
meg fog egyezni az egyensúlyi lejtéssel. A gátak nem képesek felvenni a hordalékos vízből származó 
nyomást, ezért háttöltést alkalmazunk, amely ezt a feladatot ellátja. A gátak anyaga: föld (16-19. áb-
ra), szárazon rakott kő, betonba rakott kő, beton, vasbeton, előre gyártott elemek, gabion (kőzsák). Az 
anyag megválasztása gazdasági, műszaki kérdés. A jól megkötött vízmosásban – ha megfelelő szá-
mú műtárgy épül – a hordalék képződése megszűnik, a víz elragadó ereje és a talaj ellenállása 
egyensúlyba kerül. 

16-17. ábra. A hordalékfogó gát perspektivikus 
képe és szerkezeti részei 

16-18. ábra. KDT elemekből készült hordalékfogó 
gát perspektivikus képe 

 
16-19. ábra. Földből készült ejtőaknás hordalékfogó gát 

A vízmosás feltöltése nagyon ritkán jöhet szóba a magas költségek miatt. Ilyenkor az építés alatt és a 
feltöltés után is gondoskodni kell arról, hogy az összegyülekező vizek burkolt mederben folyjanak le, 
mert a feltöltött katlanban lévő földanyag kohéziója még alacsony, a talajszemcséket a víz könnyen 
kimoshatja. A vízmosás rendezését a víz ideiglenes elvezetésével kezdjük, majd a vízmosást a közel-
ben nyitott anyagnyerő helyből származó földanyaggal feltöltjük. 2-3 hónapos konszolidációs időszak 
után a feltöltésen kialakítjuk a vízvezető vápát. 
A vízmosásból kikerülő hordalékos víz megfogására, kiülepítésére a völgyfenéken lévő hordalékkúpon 
sankolóteret építhetünk (16-20. ábra). A hordalék kiülepítésével a vízmosás kártételeinek jelentős 
része kiváltható. 
A hordalékfogó gátakat 2-5 évenként ellenőrizni kell és el kell végezni a szükséges karbantartási 
munkákat. Az ejtőaknás földből készült gátak ejtőaknája köré életvédelmi célból korlátot kell építeni, 
amelynek meglétéről rendszeresen meg kell győződni. 
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16-20. ábra. Vízmosásból kikerülő víz hordalékfogása 

16.3. Patakszabályozás 

A patakszabályozás egy olyan szükségszerű műszaki beavatkozás, amelyet akkor alkalmazunk, ha: 
• a vízgyűjtő intenzív hordaléktermelése miatt függőmeder alakult ki, és emiatt a völgy vízelveze-

tése nem megfelelő (elmocsarasodás); 
• a patak medre növényzettel, bokrokkal annyira benőtt, esése annyira lecsökkent, hogy a patak 

medre nem tudja a kívánt mennyiségű nagyvizet a mederben levezetni és emiatt gyakoriak az 
árvízkárok 

• a kanyarok elfajultak, a patak utakat, vasutakat, létesítményeket veszélyeztet 
• a völgyre vonatkozó átfogó fejlesztési terv alapján építmények létesülnek, amelyeket védeni kell 

az árvíz ellen, mederáthelyezés szükséges; 
• vízhasznosítási, vízkészlet-gazdálkodási célból (vízkivétel, öntözés, ipari vízkivétel stb.) a pata-

kon műtárgyakat építünk; 
• szükségessé vált a környezetvédelmi és vízminőségi feltételek javítása. 

Kisvízfolyás rendezésnek nevezzük azt a műszaki tevékenységet, melynek keretében a vízfolyást 
mederbővítéssel, átmetszéssel, mederáthelyezéssel vagy/és műtárgyakkal a mértékadó vízhozam 
kiöntésmentes levezetésére alkalmas, állandó medrű állapotba igyekezünk hozni. A mederrendezés 
az olyan műszaki beavatkozás, mely a meder vízvezető képességét meghatározott szelvény, fenék-
esés, optimális helyszínrajzi kialakítás mellett biztosítja. 
A kisvízfolyások rendezésének céljai: 

• A felszíni víz kártétel nélküli (kárminimum) levezetése a meder vízszállító képességének meg-
növelésével; 

• az árvizek biztonságosabb levezetése, az elöntések területének és időtartamának csökkentése; 
• területvédelem az erózió és az elmocsarasodás ellen; 
• műszaki létesítmények védelme a vízfolyás kártételei ellen; 
• vízhasznosítási célok megvalósíthatósága érdekében; 
• vízminőség javítási céllal; 
• általános környezetrendezés, tekintettel a területfejlesztési elképzelésekre (ipar, mezőgazda-

ság, közlekedés stb.). 
A patakszabályozás tervezés menete során részletes geodézia felmérés készül, megvizsgáljuk a geo-
lógia viszonyokat, részletes talajmechanikai szakvéleményt készíttetünk. Számítjuk a mértékadó víz-
hozamokat a fontosabb szelvényekben, amelyből hidrológiai hossz-szelvényt készítünk, foglalkozunk 
a patak hordalékviszonyaival, a vízgyűjtő rendezettségével. 
A tervezés során meghatározzuk szakaszonként a mintakeresztszelvényt és megtervezzük a mérték-
adó állapothoz tartozó vízfelszín görbét. Ha szükséges, módosítjuk a mintakeresztszelvényt. Lehető-
ség szerint összetett szelvény tervezünk, annak érdekében, hogy a kisvízszintek is kellő vízmélység-
gel, megfelelő méretű mederben folyjanak le. A nagyvizeket az összetett mederben vezetjük le. A 



16. DOMBVIDÉKI VÍZRENDEZÉS 

 593

tervezés során figyelembe vesszük a mederanyagtól függő határsebességet (az a sebesség, amelynél 
a mederanyag még nem erodálódik, 16-2. táblázat). Az erózió elkerülésére sok esetben szükség van 
az esés csökkentésére. Ezt eséscsökkentő bukó, vagy surrantó segítségével valósíthatjuk meg (16-
21. ábra). 

16-2. táblázat. Határsebességek 

Megengedhető vízsebesség  

alsó felső Mederállapot megnevezése 

határértéke, m/s 

Földmedrek:   

 Görgeteg, Dátl. > 100 mm 0,3-0,4 2,7-3,9 

 Durva kavics, 100 > Dátl. > 75 mm 0,3-0,4 2,4-2,7 

 Durva kavics, 75 > Dátl. > 50 mm 0,3-0,4 1,9-2,4 

 Durva kavics, 50 > Dátl. > 25 mm 0,3-0,4 1,4-1,9 

 Durva kavics, 25 > Dátl. > 2 mm 0,3-0,4 0,8-1,4 

 Durva homok 0,2-0,3 0,6-0,8 

 Finom homok 0,2-0,3 0,4-0,6 

 Agyagos homok , homokliszt 0,3 0,7-1,0 

 Homokos agyag, lösz 0,3 1,0-1,1 

 Agyag 0,3 1,6-1,8 

 Iszapos talaj 0,3 0,5-0,6 

Biológiai rézsűvédelem:   

 Füvesítés 0,3 1,5-1,8 

 Füvesítés rézsűláb biztosítással 0,3 1,8-2,2 

 Gyeptéglázás 0,3 2,1-2,4 

 Gyeptéglázás rézsűláb biztosítással 0,3 1,8-2,2 

 Rőzseterítés rézsűláb biztosítással  3,2-3,4 

 Fűztelepítés rézsűláb biztosítással  2,6-3,0 

Burkolatok   

 Egyszerű lapburkolat  2,5-3,0 

 Előregyártott nagyelemes betonlap burkolat  4,0-5,0 

 Cementhabarccsal fugázott terméskő  2,5-3,5 

 Betonba rakott terméskő  5,0-6,0 
 
A tervezés során a belterületi szakaszokon – a rendelkezésre álló hely függvényében – burkolt, eset-
leg támfalas medret tervezünk. 
A patak vonalvezetésének korrekciójára az esetek kis részénél van csak szükség, mert évtizedekkel 
ezelőtt a – nagyüzemi gazdálkodás térnyerésekor – a patakmedrek vonalvezetését átszabták, igazítot-
ták a táblahatárokhoz. A művelés sok esetben a partélig történik, így a fenntartó sáv megléte kérdé-
ses. A nagyüzemi művelés, a befolyó vizek magas tápanyagtartalma, az árnyékolás hiánya a patakot 
kiragadta természetes környezetéből, így vizes élőhely jellegét nagyrészt elvesztette, helyette egy 
magas fenntartási igényű, kisvízi mederrel nem rendelkező, nagy trapézszelvényű mederről beszélhe-
tünk. 
A természetharmonikus patakszabályozás során a vízfolyást igyekszünk visszahelyezni természetes 
közegébe: partjait 20-30 m széles cserjés – erdős sáv övezze, a meder tagozódhat kis- és nagyvízi 
részre, partjait fák kísérjék, hogy benapozottsága ne legyen nagy (16-22. ábra). Az alkalmazott esés-
csökkentő megoldások rendszerint egyszerű terméskő szórásból épült eséscsökkentő művek legye-
nek (16-23. és 24. ábra). 
Az így revitalizált sáv jó vízi élőhelyet biztosít a természetes növény és állatvilág számára. Ennek a megol-
dásnak a fenntartása más jellegű munkát – kaszálás helyett cserjeirtást, a ligetes sáv fenntartását igényli.  
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A vízfolyások belterületi szakaszán rendszerint nem áll rendelkezésre elegendő hely, ezért a nagyvi-
zek elvezetését burkolt mederben kell megoldani. A burkolat lehetőség szerint ne előregyártott beton-
lap burkolat legyen (bár funkcionalitásában az is megfelelő, de esztétikailag kedvezőbb képet nyújt a 
terméskő burkolat, lehetőleg gyepesített rézsű kombinálásával (16-25. ábra). 

 
16-21. ábra. Eséscsökkentő durrantó és fenéklépcső perspektivikus képe és szerkezeti részei 

 

 
16-22. ábra. Természetharmonikus mintakeresztszelvény megoldások 
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16-23. ábra. Természetharmonikus eséscsökkentő műtárgyak 

 
16-24. ábra. Árapasztó vápa kialakítása 

 
16-25. ábra. Belterületi burkolt mederszakaszok (Parád és Gyöngyös) 

16.4. Karbantartási, fenntartási feladatok 

A medrekkel kapcsolatban végzett munkák tekintetében különbséget szokás tenni a meder jókarba 
helyezés és meder fenntartás között. Az előbbi olyan munkálatokat jelöl, amelyek révén egy erősen 
leromlott állapotú, csökkent vízszállító képességű medret helyezünk ismét használható állapotba, míg 
a fenntartás rövidebb időszakonként megismételt beavatkozás igyekszik megakadályozni a meder 
állapotának számottevő romlását. A továbbiakban csak ez utóbbi munkákkal foglalkozunk.  
A kisvízfolyások (patakok, öntöző- és belvízcsatornák) fenntartási munkái a vízi növényzet irtását, a 
mederrézsűk védelmét szolgáló gyeptakaró kaszálását, valamint a mederben leülepedett kisebb 
mennyiségű hordalék eltávolítását foglalják magukba. A kézi munka helyett ma már egyre inkább más, 
élőmunka takarékos megoldások kerülnek előtérbe. Ezek lehetnek gépi- (mechanikai), vegyi, és bioló-
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giai módszerek. A gépi módszerek keretében az egyik partról, vagy mindkét partról dolgozó kaszáló-
gépekkel lehet a mederrézsű gyepfelületét karbantartani. Ehhez megfelelő szélességű (legalább 3 m) 
karbantartó út (amely a padkán is mehet) szükséges. A mederből az iszapot forgófelsővázas kotró 
iszapoló kanalával távolíthatjuk el. 
A vegyi módszerek a nemkívánatos növényzet vegyszeres elpusztítását jelentik. Az ilyen beavatko-
zást a vegyszereknek halakra és hal táplálék-szervezetekre mérgező volta miatt csak nagy körültekin-
téssel szabad alkalmazni. Az elpusztult növényzetet a vízből még a rothadás előtt el kell távolítani. 
A mederkarbantartás szempontjainak érvényesítése kisvízfolyások medrének tervezésekor A patakok, 
csatornák tervezése során már figyelembe kell venni a későbbi mederkarbantartás módszereit illetően 
is és meg kell teremteni az alkalmazni kívánt gépi berendezések jó közlekedési lehetőségét, biztosíta-
ni kell jó kihasználási hatásfokukat. A szelvény geometriai jellemzőinek a gépek műszaki adataihoz is 
igazodni kell. Gépi karbantartás esetén az alábbi feltételeket kell biztosítani: 

• a felső partél mellett legalább 3,5-5 m széles közlekedő utat kell a rézsűkaszáló gépek részére 
fenntartani.  

• a rézsű esésvonalában mért hossza meghaladja a kaszálószerkezet oldalirányú kinyúlását, 
• a rézsút padkával kell megosztani. A rézsű hossza lehetőleg a kaszaszerkezet hosszának 

egészszámú többszöröse legyen 
• mellékvízfolyásokat – ha erre mód van – zárt szelvénnyel torkolltassunk be (áteresz), hogy fe-

lettük a gép akadálytalanul áthaladhasson. Keresztező utaknál, valamint zsilipeknél a fel- és le-
járó rámpákról is gondoskodni kell. 

• a meder fenékszélességét is a használni kívánt géphez igazodva tervezzük; célszerű, ha a fe-
nékszélesség a munkaeszköz működési szélességének egész számú többszöröse. 0,50 m-nél 
kisebb lépcsőkben ne növeljük a fenékszélességet. 

• összetett trapézszelvény közbenső padkája – megfelelő méretekkel – ugyancsak jó közlekedést 
biztosit a gépek részére, 

• ha a rézsű alján szilárd biztosításra, burkolatra van szükség, ez olyan legyen, hogy ne akadá-
lyozza a karbantartó gépek munkáját. 

 
 
 
 


