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Bevezetés

Az árvizek a legsúlyosabb természeti katasztrófák közé tartoznak. Európában 1987 és
1996 között 100 jelentős árvíz pusztított, az anyagi kár közel 100 milliárd euró volt, 1998 és
2009 közt 213 komoly árvízet tartanak számon, amely 1.126 halálos áldozattal járt és 52
milliár euró kárt okozott. Természetesen ezek az adatok nem teljesen hasonlíthatók össze, de
figyelembe véve az időközben a védművekben történt fejlesztéseket is a számok ijesztő
tendenciát mutatnak.

A technika és a társadalom fejlődése során az ember és a víz(folyások) viszonya
három fokozatú fejlődésen ment keresztül:

1. Passziv: az ember igazodott a vízszint változásához.

2. Preventív: helyi jelentőségű védekezések, felkészülés a vízállás változások
kövekezményeire.

3. Aktív: teljes folyó és folyam szabályozási munkálatok. Először
vagyonmentés és a termőföldek növelése, a meglévők biztosítása érdekében,
majd az emberek és lakóhelyeik biztonsága volt a fő szempontja az
árvízmentesítésnek.1

Magyarországon a komolyabb folyószabályozás munkák a 19. században kezdődtek
el, azóta a népesség jelentősen nőtt, a technika, a társadalom és a jogi szabályozás jelentős
változásokon ment keresztül.

Árvízvédekezési jog történelmi előzmények

           A hatékony árvízvédekezés az egyik legfontosabb feladat Magyarországon is a
természet erőinek „támadásaival” szemben. Az egyik legelső – világ viszonylatban is – jogi
szabályozás az 1840. évi „A Duna és egyéb folyó szabályozásáról” szóló törvénycikk. A
törvénycikk egy választmány felállítását írta elő, amelynek feladata:

„1. § A Duna s egyéb folyamok szabályozásának, valamint ezzel kapcsolatban állólag Buda és
Pest városainak s ezek szomszéd vidékének az elemi viszontagságok elleni biztosításuknak
előleges tárgyaltatása”

Ezt követően született az 1884. évi ún. „tiszai törvény” azaz a Tiszának és mellékfolyóinak
szabályozásáról, ezen folyók völgyeinek ármentesitéséről, ugyszintén a vizszabályozó és
ármentesitő társulatok igazgatási szervezéséről szóló 1884. évi XIV. törvénycikk, amely
előírta:

1 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_BTRI8/ch01s03.html



„1. § A Tisza és mellékfolyóinak szabályozása, ugyszintén mindezen folyók völgyeinek
ármentesitése, ideértve a Temes-Bégavölgyet is, műszaki tekintetben egységes egészet képez,
mely a közmunka- és közlekedési minister vezetése alatt hajtatik végre.

Az ármentesitést és belvizlevezetést a létező törvények és a jelen törvénycikk értelmében, s a
közmunka- és közlekedésügyi minister felügyelete alatt a társulatok eszközlik. A hajózási
szempontból szükségessé vált vagy az állam által már megkezdett mederszabályozást az állam
saját költségén hajtja végre.”

            Majd elfogadásra került 1885-ben a vízjogi törvény (1885. évi XXIII. törvénycikk),
amely nagyon részletesen, ugyanakkor mégis általánosan az egész ország területére
vonatkoztatva szabályozza a felszíni és felszín alatti vízek felhasználásának, hasznosításának
feltételeit. A törvénycikk indoklása az alábbi előzményeket emeli ki:

Hármaskönyvünk néhány határozatában tartalmaz vizjogi elveket is, igy I. r. 24. czím 8. §-
ban, hogy a vizek, folyamok, halastavak, a vizlefolyások és a malmok a birtok tartozékai; - az
I. rész 87. czíme a folyamok rohamossága által elszakasztott földterületek jogi viszonyairól
szól. - Ezen nagyon is szűk intézkedéseken kivül alaptörvényünk nem szól a vizekről, s
egyátalában törvényhozásunk igen sokáig nem foglalkozik a vizekkel.

Az 1723:XV. törvénycikk a folyókon nagyon elharapódzott vámszedések ellen lép föl s e
vámokat szünteti meg.

Az 1751:XIV. törvénycikk a hajózásra ártalmas vagy káros malmok megszüntetését
rendeli el.

Az 1807:XVII. törvénycikk a vizvédelmi munkálatokhoz az érdekelteknek
hozzájárulását rendeli el, a mely törvény intézkedéseit az 1836:XXXVI. törvénycikk még
szigorúabbakká változtatja.

A vizjognak bizonyos főbb elveit, pedig már rendszeresebben foglalja magában a vizekről
és a csatornákról szóló 1840:X. törvénycikk. Ezen törvénycikk szerint:

1. a vizeknek természetes lefolyását és lefolyhatását másnak kárával akármely módon és
alakban gátolni s akadályozni tilos; az e részben előforduló panaszok eligazitására
közigazgatási eljárás rendeltetik el;

2. újabb vizi munkálatok a hatóság engedélye nélkül nem készithetők;

3. vizek szabályozására vagy leeresztésére az érdekelt közbirtokosok a többség által
kényszerithetők, s e részben a megye támogatását igénybe vehetik;

4. a folyók szabályozása által netán károsodó birtokosok kártéritésre igényt tarthatnak;

5. a vizek partjai mellett a legeltetés eltiltatik;



6. a vizmosások keletkezésére alkalmas helyeken az erdőirtások megtiltatnak;

7. a vizeknek szeméttel, trágyával, földdel stb. való befertőztetése tiltatik;

8. szintugy a partoknak és töltéseknek rongálása.

Ujabb törvényeink (nem emlitve az 1870:XXXIV. és az azt kiegészitő és módositó
1873:XVII. törvénycikket: - a Ferencz-csatorna használatának és üzletének átruházásáról
s ezen csatornának kiegészitéséről, - mely több tekintetben a vizhasználat magánjogi
viszonyaira vonatkozólag tartalmaz intézkedéseket), - szintén csak a vizjog egyes részeire
terjeszkednek ki, jelesül:

az 1871:XXXIX. tc. a vizszabályozási társulatokról szól;

az 1871:XL. törvénycikk a gátrendőrségről;

az 1874:XI. törvénycikk a belvizek levezetése körüli eljárásról;

A vízjogi törvénycikkben a szabályozás alapvetően polgári (magán-) jogi alapú, amelyet
nagyon konkrétan fogalmaz meg az 1. §:

„Az általános magánjogi törvények és szabályok intézkedései a jelen törvény által
szabályozott magánjogi viszonyokra csak annyiban alkalmazhatók, a mennyiben azt ezen
törvény intézkedései ki nem zárják.”

A törvénycikk fejezetei és tartalma:

Általános határozatok

Tulajdonjogi alapfogalmak: part és meder tulajdonjoga, iszapolások, új szigetek,
elhabolások, elhagyott meder…

A vizhasználatokról

A) A szabad rendelkezés alatt álló vizekről

Forrásból, talajvizből vagy csapadékból származó vizek és azok lefolyása fölötti
tulajdonjog és annak korlátai (hatósági engedély, jogosítványok, tartós szükség

Kutak, furások, galleriák és artézi létesítésére vonatkozó előírások kutak, azaz az elérhető
felszín alatti vízekkel kapcsolatos szabályok



Az ásvány- és gyógyforrásokra és vizek védterületének meghatározása, illetve annak
rögzítése, hogy a „sótartalmú vizekre nézve a sóegyedáruság iránt fennálló törvények az
irányadók”.

B) A hatósági rendelkezés alatt álló vizekről

Minden más az előző alá nem tartózó vízek használatával kapcsolatos szabályozás, amely
általában hatósági engedély köteles:

A hajózás, a tutajozás és fausztatás, komp vagy rév működtetése (saját területen és saját
kizárólagos céljaira hatósági engedély nélkül).

Rögzítésre kerül, hogy a halászatra, a bányavizekre külön jogszabályok alkalmazandók.

Rögzítésre kerül, hogy a vizeknek „ártalmas anyagokkal való megfertőztetése tilos”, illetve
az ipari szennyezett vizek milyen feltételekkel és hatósági engedéllyel bocsáthatók más
vizfolyásokba.

Vízhasználati negedélyek kiadása, illetve a különféle érdekek figyelmbe vétele.

A vizi munkálatokról

„A meder és partok jó karban tartása a meder-, illetve a parti birtokosnak kötelessége.

Ezen jó karban tartás költségeihez mindazok, kik abból hasznot huznak, haszonaránylag
hozzájárulni tartoznak.”

Az ártéri gazdálkodást szabályozza azáltal, hogy a művelési módot a közmunka- és
közlekedésügyi miniszter rendeleti úton állapítja meg.

A vízmagasság meghatározására szolgáló jelek alakjának megállapitását és az alkalmazásuk
módozatára vonatkozó külön, rendeleti szabályozás előírása.

Vizi szolgalmak

A szolgalom joga magában foglalja mindazt, a mi annak gyakorolhatására szükséges. A
szolgalommal terhelt terület birtokosa tehát türni tartozik, hogy birtokán az érdekeltek a
szolgalom megállapitása alkalmával kijelölt uton a vizhez járhassanak, a szükséges
tisztitásokat és javitásokat eszközölhessék.

A szolgalommal terhelt terület birtokosa ellenben követelheti, hogy a területén átvezető
csatorna, vagy árok mindig tisztán tartassék s azok partjai is a szolgalomra jogositottnak
költségén jó karban tartassanak.

A vizvezetési szolgalomra jogositott a munkálatok megkezdése előtt a föld tulajdonosát
köteles volt kártalanitani.

A parti és mederbirtokos kártalanitás nélkül megengedni tartozik, hogy a hatóságilag
engedélyezett vagy az állam által létesitendő vizvédelmi, szabályozási és vizhasználati müvek



a mederben létesittessenek, illetve abba beépittessenek és a partokba beköttessenek, valamint,
hogy a közérdekből létesitendő szabályozási és mederrendezési munkálatoknál nyert anyagot
a munkálat létesitője kártérités nélkül felhasználhassa. A beépitett müvek az illető épittető
tulajdonát képezik.

Vizitársulatok

Vizitársulatot lehetett alakitani:

1. vizrendezésre (mederszabályozás, partbiztositás, árvédelem és ezzel kapcsolatos
vizlevezetés);

2. vizhasználatra (öntözés, alagcsövezés, lecsapolás, sankolás, mocsárkiszáritás).

A vizitársulatok saját nevük alatt jogokat szerezhettek, kötelezettségeket vállalhattak, a
biróságok előtt pert indithattak és perbe foghatók voltak, azaz, mint most is jogi
személyiséggel rendelkeztek.

A következő V. Fejezet már konkrétan a védművek védelméről és a védekezésről szólt:

Vizrendőri intézkedések

Ebben a fejezetben vannak rögzítve a tiltott tényállások:

„142. § A vizfolyások, medrek, partok és vizi müvek mindennemü rongálása tilos.

Jelesen tiltva van:

1. a viz medrébe szilárd tárgyakat dobni, melyek annak mélységét csökkentik,
iszaplerakodásra és zátonyképződésre okot szolgáltatnak;

2. a vizmedreken keresztül, az e czélból kijelölt átjáró helyeken kivül szekerezni, lovagolni
vagy marhát áthajtani;

3. a meder partszéleihez szabályrendeletileg megállapitott távolságnál közelebb fát vagy
bokrot ültetni.

143. § Az árvédelmi töltéseknek s az ezekhez tartozó müveknek, nemkülönben a
védültetvényeknek rongálása egyáltalán tilos.

Jelesen tiltva van:

1. a védtöltést leásni, átszurni, levágni, kivölgyelni, róla gyepet szedni, abba czöveket,
rudakat vagy egyéb tárgyakat beverni;

2. a védtöltés vagy a hozzá tartozó padkák testébe és lejtőinek lábvonalához 6 méternél
közelebb fát vagy bokrot ültetni, keritést felállitani;



3. a védtöltés lábvonalához 10 méternél közelebb földet ásni, 5 méternél közelebb szántani,
vagy a járás-kelést ennél szükebb térre szoritani;

4. a védtöltésen keresztül, az e czélra kijelölt átjáró helyeken kivül szekerezni, lovagolni
vagy marhát áthajtani;

5. a vizmérczéket s az átjárókon a korlátokat rongálni.

144. § A védtöltés tulajdonosának engedélye nélkül tiltva van:

1. a védtöltés és padkák koronájára vagy lejtőire tömeges tárgyakat lerakni;

2. a védtöltésen legeltetni vagy azon szekerezni, lovagolni és marhát hajtani.”

A továbbiakban a társulatok kötelzettségeit rögzítik: nevek és címek lejelentési
kötelezettsége, szabályzatok készítési előírások. E szabályzatokban rögzíteni kellett azokat
vízállásokat és körülményeket, amelyekhez a szabályzatban különféle eljárások kerültek
rögzítésre.

E fejezetben már pénzbírság kiszabásának lehetősége is rögzítésre került.

Itt találhatók az árvízi védekezéssel kapcsolatos előírások, amely egyrészét a kötelezően
elkészítendő árvédelmi szabályzatban kellett rögzíteni: milyen vízállásnál, mely eseménynél
kit-kiket kellett értesíteni, milyen erőket lehetett igénybe venni, valamint a helyreállítási
kötelezettségről is intézkedtek.

Hatóságok és eljárás

Közigazgatási hatóság volt illetékes mindazon ügyekben, melyek a törvény szerint a
vizszabályozásra, vizhasználatra és a vizek elleni védelemre vonatkoznak.

„Engedélyezési ügyekben elsőfoku hatóság azon megye alispánja, vagy azon
törvényhatósági joggal felruházott város polgármestere, melynek területén az eljárás tárgyát
képező vizi mü létezik, vagy ily vizi müvek megigazitása, berendezése vagy létesitése
czéloztatik;

másodfoku hatóság ugyanazon törvényhatóság közigazgatási bizottsága;

harmadfoku hatóság és végérvényesen határoz a vizhasználatra vonatkozó ügyekben a
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister, vizrendezési és az ármentesitéssel
kapcsolatos vizlevezetési ügyekben a közmunka- és közlekedésügyi minister.”

Büntető határozatok

A törvénycikkben megfogalmazott fontosabb tényállások megsértése miatt kiszabható
büntetéseket tartalmazza pl.:

„184. § Kihágást követ el és háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő:



1. a ki a 15. §-ban megállapitott távolságon belül forrásokat nyit, galleriákat vagy artézi
kutakat csinál vagy a 16. §-ban megállapitott védterületen belül engedély nélkül furásokat
eszközöl;…”

A vizjogról szóló 1885:XXIII. tc. majdnem 30 évig változatlan maradt, kiegészitése és
módositása a 1913. évi XVIII. törvénycikk-kel valósult meg. A 27 szakasz az
árvízvédelemmel kapcsolatos előírásokon nem változtatott jelentősen. A módosítások a kutak,
vízvezetékek és víztárolók és vízierőművek létesítésével és használatával voltak kapcsolatban.

Az árvíz- és belvízvédekezésről önálló Mt. rendelet jelent meg 1955-ben (10/1955. (II.15.)),
amely tartalmazott a helyi vízkárelhárításra vonatokzó előírásokat is.

A rendeletben meghatározásra kerültek:
- az árvíz- és belvízvédekezés szervei, az irányító szervek, ezek ügyköre,
- az árvíz- és belvízvédekezés államigazgatási feladatai, ezek  összehangolása,
- árvízvédekezési készültség, belvízvédekezési készenlét tartalma,
- Árvíz- és belvízvédelmi kormánybiztos feladatait,
- rendkívüli árvíz- és belvíz veszély esetén: Árvíz- és Belvízvédekezési

Kormánybizottság felállítása és működése.
A szabályozás jellegzetessége, hogy az árvízvédekezési készültség, illetőleg a

belvízvédekezési készenlét beálltától az árvíz- és belvízvédekezés körébe tartozó összes
hatósági jogköröket az ország egész területén a kormánybiztos gyakorolta, aki a vízügyi
főigazgató volt. Másik jellegzetessége, hogy a készültség elrendelése nem a vízállás cm-ben
meghatározott mértékéhez igazodott, hanem %-ban volt meghatározva a jogszabály
mellékletében:



Időrendben következő jelentős vízjogi jogszabályok a vízügyről szóló 1964. évi IV.
törvény és a végrehajtására kibocsátott 32/1964. (XII.13.) Korm. rendelet. A törvény
hatálybalépésével egyidejűleg a vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvény, valamint az ennek
kiegészítéséről és módosításáról szóló 1913. évi XVIII. törvény még hatályban levő
rendelkezései hatályukat vesztik. Mivel a törvény 1965-ben lépett hatályba az 1885. évi
törvénycikk egyes részei 80 évig voltak hatályban!

A törvény hatálya kiterjed:

a) a felszíni és a felszínalatti vizekre, tekintet nélkül azok eredetére, hőfokára, vegyi
összetételére és ásványi tartalmára (a továbbiakban: vizek);

b) a vizek medrére és partjára, valamint az újonnan keletkezett szigetekre és a parti
növedékre;

c) a vízimunkákra és vízilétesítményekre, továbbá minden olyan munkára, létesítményre és
tevékenységre, amely a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét,
medrének vagy partjának állapotát érinti;

d) a lakosság és a népgazdasági ágak (ipar, mezőgazdaság, közlekedés stb.) vízigényének
kielégítésére szolgáló vízhasználatokra;

e) a vizek kártételei elleni védekezésre;
f) a vízügyi igazgatás körébe tartozó feladatokra.

Itt már a szocialista viszonyokra jellemző fordulatok találhatók:



- tervszerű vízgazdálkodás,
- a vízkészlet tervszerű hasznosítása,
- országos vízgazdálkodási keretterv,
- a vízigényeket az igények népgazdasági jelentősége szerinti sorrendben és az

indokolt szükséglet alapulvételével kell kielégíteni,
- a vizek, a folyóvíz elhagyott medre és a folyóvízben újonnan keletkezett

sziget az egész nép tulajdona,
- a vízilétesítmények közcélúak.

Ugyanakkor az árvízvédelmi művek és a medrek védelme érdekében nagyon hasonlóan
szabályoz, mint a törvénycikk:

- Árvízvédelmi töltésen, úgyszintén a töltés lábvonalától számított, jogszabályban
meghatározott távolságon belül nem szabad ásni, szántani, fát vagy bokrot ültetni,
vagy olyan tevékenységet folytatni, amely a talaj szerkezetét (összetételét,
szilárdságát) megbontaná.

- Az illetékes vízügyi szerv engedélye (hozzájárulása) nélkül tilos:
a)  árvízvédelmi töltésen, úgyszintén a töltés lábvonalától számított,
jogszabályban meghatározott távolságon belül a földbe tárgyakat beépíteni,
kerítést, illetőleg a földdel szilárd kapcsolatban levő bármilyen más épületet
vagy építményt emelni;
b)  az árvízvédelmi töltésen, úgyszintén a töltés lábvonalától számított
meghatározott távolságon belül bármilyen anyagot tömegesen tárolni;
c)  az árvízvédelmi töltésen járművel közlekedni, állatot hajtani vagy legeltetni.

- Az árvízvédelmi töltésen és vízfolyás vagy természetes tó medrén keresztül
közlekedni, állatot áthajtani csak az illetékes vízügyi szerv által kijelölt
átjáróhelyeken szabad.

Kebele árvíztározó bemutatása

Előzmények

   A magyar-szlovén határt több olyan vízfolyás is metszi, melyeknek forrása Szlovéniában
vagy Ausztriában van. A patak belép Magyarország területére, és egy bizonyos szakasz
megtétele után visszatér Szlovéniába. Bár az országok között a kapcsolat mindig jó volt, az
államhatár gyakran gátolta a teljes vízgyűjtőterület közös tervezésen alapuló kezelését.

   Csapadékhiányos években száraz lábbal is járható a patakmeder. Esős időszakban a két
patak tengerré változtatta a tájat. 1998-ban az áradás magyar és szlovén oldalon nyolc
település lakott részeit veszélyeztette, és közel 2000 hektár mezőgazdasági területet öntött el.



Az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság határozatai

   Mindkét ország vízgazdálkodási stratégiájában kiemelten szerepel, hogy az árvízi károk
megelőzésében elsődlegesen vizsgálni kell az árvízi tározás lehetőségét. Ez a módszer
lehetőséget nyújt az árvizek elleni védelemre, de biztosítja azt is, hogy a vízfolyásokat ne
kelljen szabályozni, azok döntő része természetes/természetközeli állapotban maradhasson.

   Az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság a II. ülésszak óta (1996.) kiemelten
foglalkozik a Kebele patak vízgyűjtőjén a nagyvizek visszatartása érdekében létesítendő
árvízvédelmi beavatkozásokkal, amelyek szükségességét erősítik a közelmúltban történt
események is: az 1998-as - teljes Kerka völgyet érintő – árvíz, a 2005. augusztusi és 2005.
decemberi nagyvizek, amelyek jelentősen veszélyeztették magyar és szlovén települések
belterületeit is.

Ezért a Bizottság II. ülésszak jegyzőkönyve 5.1. pontjában szereplő határozatok értelmében
a Vízgazdálkodási munkacsoport a két ország tervezőinek a közreműködésével kidolgozott
egy közös terv-vázlatot, majd ennek alapján (a Bizottság III. és IV. ülésszak jegyzőkönyve
5.4. pontjában szereplő határozatok értelmében) egy tanulmánytervet „A Kebele patak
vízgyűjtőjén a nagyvizek visszatartása érdekében létesítendő árvízvédelmi beavatkozások”
címmel, magyar és szlovén nyelven.

   A tanulmány részletesebb elemzése alapján a Vízgazdálkodási munkacsoport kialakította
közös szakvéleményét, beszerzésre került az érintett térségek magyar társadalmi fórumainak
állásfoglalása, és elkészült a létesítendő tározó gazdaságossági vizsgálata, mely szerint a
tározó 100 éves élettartamát figyelembe véve a befektetett pénzeszközök (építés-működtetés)
megtérülési időszaka 30,2 évet tesz ki.



A Kebele árvíztározó ismertetése

A tervezett tározó hatására a 100 éves gyakoriságú árvizek kb. 60%-kal csökkennek majd, a
94 m3/s vízhozam 38 m3/s-ra mérséklődik. A tározóban víz csak az árvizek levezetésekor van,
és akkor is csak rövid ideig (3-5 nap), a. kialakuló legnagyobb vízmélység 2,5 m. Az
árvízszinthez tartozó tófelület 272 ha, az ekkor tározott vízmennyiség 2,84 Mm3

Közös cél, közös megvalósítás

Olyan határon átnyúló hatású létesítményről van szó, amely Szlovénia egyes településeit is
védi az árvíztől, de a létesítmény Magyarországon épült.

Igazgatóságunk a szlovén Lendva Önkormányzattal együtt sikeresen pályázott az INTERREG
IIIA Közössségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006. keretében nyújtott támogatásra.

A beruházás teljes költsége 2.474.885 Euro, amely 44% - 56% arányban oszlik meg
Magyarország és Szlovénia között.

Fenntartási és üzemeltetési kérdések alapelvei

Az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság 2006-2007. évi ülésein határozott
arról, hogy:

o a Kebele árvíztározót a két ország közös érdekű vízilétesítményének nyilvánítja annak
ellenére, hogy az a két ország államhatárát semmilyen módon nem érinti



o az árvíztározó a Magyar Állam kizárólagos tulajdona lesz, így garantálja
Magyarország Szlovénia befektetéseinek hasznosulását, az eredeti célkitűzések tartós
elérését

o az árvíztározó fenntartási és üzemeltetési költségeit Felek közösen, egyenlő arányban
viselik

A tározó évi rendszeres fenntartási munkáit egyik évben magyar Fél, másik évben szlovén Fél
végzi, illetve amennyiben új pénzügyi körülmények állnak elő, mindannyiszor az Állandó
Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság határozata szükséges. A tározó árvízi
működtetését kizárólag a magyar Fél végzi. Az árvízi helyzetben felmerülő működtetés
többletköltségeit a Felek megosztják.

Avatási ünnepség

A közös érdekű létesítményt - tekintettel annak az együttműködésben is példamutató, a
határok nélküli Európát jól szimbolizáló jellegére - Szabó Imre (KvVM) és dr. Janez
Podobnik (SZK Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) miniszterek közösen
avatták fel 2008. június 3-án.

Általános, minden árvízvédekezésre vonatkozó jogszabályok (az
árvízvédekezés jogszabályi alapjai)

Magyarország Alaptörvénye

Az Alapvetést követően a Szabadság és felelősség című részben az alapvető
jogokról és kötelességekről rendelkezik, az Alapjogi Charta katalógusának
figyelembevételével. A rész rendszertani elhelyezése és belső tagolása is kifejezi, hogy
az alapvető jogok érvényesülése biztosítékainak megjelenítése kiemelt jelentőségű
alaptörvényi rendelkezések, amelyek alapvetően meghatározzák az állam és az
egyének viszonyát. Az Alaptörvény az alapvető jogok csoportosítása során az
Alapjogi Charta felépítését követi.

Az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdése rögzíti a szabadsághoz és a személyi
biztonsághoz való jogot. A személyi biztonság állapotát az egyén civil
életviszonyainak, vagyoni és közjogi viszonyainak zavartalansága, háborítás-
mentessége teremti meg, és ez az állapot az emberi élet egyik minősége. A személyi
biztonsághoz való jog az említett életviszonyok védelmére szolgál a személyi
szabadsághoz való jog garanciájaként. E jog természetesen nem teremteti meg azt az
állami kötelezettséget, hogy mindenki számára egyénileg fizikai védelmet biztosítson
mindenfajta (gazdasági, szociális, munkahelyi életviszonyaiban fölmerülő) zaklatással
szemben, viszont az állam köteles a közhatalmi szerveit olyan módon irányítani, hogy
az egyén biztonságban érezze magát.2

2 Ndex.hu dr. Chronowski Nóra



Ezzel az értelmezéssel vág össze „A veszélyhelyzet” cím alatt szereplő állami
kötelezettség:

„53. cikk (1)  A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás
vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása
érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott
rendkívüli intézkedéseket vezethet be.”

Nemzetközi jog

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék
vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó
9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 32. törvényerejű rendelet

A megerősítő okiratok kicserélése Budapesten, 1959. évi július hó 31-én megtörtént.

A határvidék mindkét országot érintő vízgazdálkodási kérdéseit - különösképpen a
határvidék vizein a vízi munkák tervezését, kivitelezését, ideértve azok fenntartását -
szabályozza.

Az Egyezmény hatálya kiterjed:

1. A határmenti vizekre, vagyis

a) a vizeknek azokra a szakaszaira, amelyek Magyarország és Ausztria között határt
képeznek, vagy amelyek mentén a határ húzódik (szorosabb értelemben vett
határvizek),

b) a határt metsző, továbbá a határral szomszédos és mindkét ország területén az
államhatár vonalától számított hat-hat kilométer sávban levő vizekre.

2. A határvidéken (1. pont) levő vízi építményekre, művekre és berendezésekre.

3. A vízfolyásoknak azokra a szakaszaira, továbbá azokra a vízi építményekre,
művekre és berendezésekre, amelyeket a jelen Egyezmény I. számú melléklete sorol
fel, vagy amelyeket a jövőben a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (12. Cikk)
ilyennek nyilvánít.

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett,
1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló
egyezmény kihirdetéséről szóló 127/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet

A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. február 2. napján megtörtént.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a
továbbiakban: Felek) elhatározták, hogy a közös határt képező, illetve a közös határ
által metszett vízfolyások, vízgyűjtők, vízrendszerek rendezésénél a közös érdekű
vízgazdálkodási kérdések megoldása érdekében, figyelembe véve



- a Duna menti államok együttműködéséről, a Dunán való vízgazdálkodás és
különösen a szennyezés elleni védelem kérdéseiben (Bukarestben, 1985
decemberében) elfogadott Nyilatkozatot,

- a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról
szóló Konvenciót (Helsinki, 1992. március),

megkötik a jelen Egyezményt a vízgazdálkodási kérdések tárgyában.

Az Egyezmény hatálya

Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a közös határt képező és a közös határ által
átmetszett vízfolyásokon és azok vízgyűjtő területén felmerülő összes gazdálkodási
kérdésre, intézkedésre és munkálatra, amelyek vízgazdálkodási szempontból hatással
lehetnek az érintett vizekre, azok használatát, védelmét és a vízkárok elhárítását
szolgáló vízépítési művekre és létesítményekre, különösen

a) a felszíni és felszín alatti vízkészletekre,

b) a vízfolyások vízjárására, ezen belül a nagyvizekre és a kisvizekre,

c) a vizek káros hatásai elleni védelemre és védekezésre,

d) a vizek használatára és a vizek ésszerűtlen használat elleni védelmére,

e) a vizek szennyezés elleni védelmére, a vizes élőhelyek megóvására,

f) a vízépítési beavatkozások környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatára,

g) az a)-f) pontokkal összefüggő vélemény-, információ- és adatcserére, illetőleg
kutatásra, tervezésre, kivitelezésre és megfigyelésekre.

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a
vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 41/2001.
(III. 14.) Korm. rendelet

A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1995. április 27. napján megtörtént.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a
továbbiakban: Szerződő Felek)

szükségesnek tartva a közös határt képező és a közös a határ által átmetszett
vízfolyásokkal és vízrendszerekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdések
szabályozását,

alapul véve az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában kidolgozott, a határokat
átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról, 1992. március
17-én, Helsinkiben elfogadott egyezményt,

figyelemmel a Duna megóvására és fenntartható használatára irányuló
együttműködésről szóló Konvencióra (Szófia, 1994. június),

tekintetbe véve a vízgazdálkodási viszonyok egységes fenntartásának
szükségességét, és elismerve az ezen egységből származó jogokat és
kötelezettségeket,



a következőkről állapodtak meg:

Az Egyezmény hatálya

1. Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a közös határt képező és a közös határ
által átmetszett vízfolyásokon és azok vízgyűjtő területén felmerülő összes
gazdálkodási kérdésre, intézkedésre és munkálatra, amelyek vízgazdálkodási
szempontból hatással lehetnek az érintett vízfolyásokra és művekre.

2. Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek:

a) a felszíni és a felszín alatti vízkészletre,

b) a vizek káros hatásai elleni védelemre és védekezésre,

c) a vizek használatára,

d) a határvizek minőségi vizsgálatára, a vizek szennyezés és ésszerűtlen használata
elleni védelmére,

e) a beavatkozások környezeti hatásainak vizsgálatára,

f) az a)-e) pontokkal összefüggő kutatásra, tervezésre, kivitelezésre,
megfigyelésekre, információ- és adatcserére.

Uniós jog,

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről.

Az árvizek veszélyt jelentenek az emberek egészségére, a kulturális örökségre, a
gazdaságra és a környezetre. Ezzel az irányelvvel az EU értékelési, feltérképezési és
tervezési keretet hoz létre az európai árvizek kockázatának csökkentése érdekében.

Az irányelv célja, hogy kialakítsa az EU-ban esetlegesen előforduló árvizek
kockázatát csökkentő intézkedések keretét. E kockázatcsökkentés eszközei a
vízgyűjtő és tengerparti területekre jellemző árvízkockázat értékelése, a jelentős
árvizeknek kitett területek feltérképezése, valamint árvízkockázat-kezelési tervek
kidolgozása az uniós országok közötti fokozott együttműködéssel.

FŐBB PONTOK

- Az irányelv előírja az uniós országok számára, hogy értékeljék a tengerparti
területek és vízgyűjtők árvízkockázatát azzal, hogy adatokat gyűjtenek e
területekről, például korábbi árvizekről, beszerzik a határokat, földhasználatot
és domborzati viszonyokat feltüntető térképeket és meghatározzák a jövőbeni
jelentős árvizek valószínűségét és azok következményeit. Az először 2011.
december 22-ig közzétett értékeléseket 2018. december 22-ig, majd ezt
követően hatévente vizsgálják felül.



- Az uniós országoknak térképet is kell készíteniük, amely azonosítja a jelentős
árvizek kockázatának kitett területeket és meghatározza az ott esetlegesen
előforduló árvizek (nagy, közepes vagy alacsony valószínűségen alapuló)
forgatókönyvét. Az először 2013. december 22-ig közzétett térképeket
hatévente vizsgálják felül.

- Az uniós országoknak árvízkockázat-kezelési tervet is ki kell dolgozniuk,
amelyeket a vízgyűjtő vagy tengerparti kerületek szintjén kell összehangolniuk.
Ezek a tervek célkitűzéseket határoznak meg az árvízkockázat kezelése
területén, elsődlegesen a következőkre összpontosítva: megelőzés (pl. az
árterületeken való építkezések mellőzésével), védelem (az adott területen
előforduló árvíz valószínűségét csökkentő intézkedésekkel) és felkészültség (a
lakosság árvízveszélyről és árvíz esetére szóló teendőiről való
tájékoztatásával). Ezeknek a terveknek 2015. december 22-ig kell elkészülniük,
és azokat szintén hatévente vizsgálják felül.

- Mind az árvízveszélyt jelző térképeket, mind az árvízkockázat-kezelési
terveket összehangolják a víz-keretirányelvvel. A víz-keretirányelv, ezen
irányelv, valamint a vízzel kapcsolatos egyéb irányelvek végrehajtására a
közös végrehajtási stratégia mentén kerül sor, amelynek az is a célja, hogy a
vízügyi politikát integrálja más uniós szakpolitikákba, köztük az
agrárpolitikába, a közlekedéspolitikába, a kutatásba és a regionális fejlesztésbe.

Jóllehet az árvíz természeti jelenség, amely teljes mértékben nem előzhető meg, az
emberi tevékenység fokozza annak valószínűségét és hatásait. Az éghajlatváltozás,
a helytelen folyógazdálkodás, az árterületeken zajló építkezések és az ott élő
emberek és vagyon fokozódó jelenléte következtében a jövőben növekszik az
árvizek kockázata és az okozott károk mértéke.

Tekintettel arra, hogy a legtöbb európai vízgyűjtő területen több ország osztozik, a
fellépés uniós szinten jóval hatékonyabb, mivel jobb kockázatértékelést és az uniós
országok által hozott intézkedések fokozottabb összehangolását teszi lehetővé.3

Nem a vízek kártétele elleni védekezés a témája a Víz Keretirányelvnek, de ezzel
kapcsolatos célt is meghatároz.
A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című,
2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv (a továbbiakban: Víz
Keretirányelv, ill. röviden VKI), az EK új víz-politikája érvényesítésének
legfontosabb eszköze
A VKI általános célja és fontossága
A Víz Keretirányelv előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó
állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez
egyáltalán lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot.
A Keretirányelv előírásai szerint a fő környezeti célkitűzés:

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV:l28174&qid=1465758455893



- a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának elérése legkésőbb 2015-
ig és

- a vizek állapota romlásának megelőzése.
A Keretirányelv hatálya minden olyan emberi tevékenységre kiterjed, amely
jelentős mértékben kedvezőtlenül befolyásolhatja a vizek állapotát és így
akadályozhatja a vizek jó állapotának elérését, illetve megőrzését.
A Keretirányelv egyes esetekben lehetőséget ad kevésbé szigorú környezeti
célkitűzések megfogalmazására és későbbi határidők kijelölésére. Kevésbé szigorú
környezeti célkitűzések is megállapíthatók akkor, ha
egy víztestet milyen mértékben befolyásol az emberi tevékenység, vagy
annak természetes viszonyai olyanok, hogy jó állapotát lehetetlen vagy csak
ésszerűtlenül költséges módon lehet elérni.
A kevésbé szigorú környezeti célkitűzéseket alaposan indokolni kell és minden
gyakorlati lépést meg kell tenni a vizek állapota további romlásának megelőzésére.

A VKI célkitűzései
A Víz Keretirányelv megteremti a jogi kereteket a szárazföldi felszíni vizek, az
átmeneti vizek, a parti vizek és a felszín alatti vizek védelmének megvalósításához.
Az általános célokat az 1. cikk határozza meg:

- A vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi
ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes
élőhelyek állapotának javítása és védelme.

- A vízkészletek fenntartható használatának elősegítése.
- A különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetésének fokozatos

csökkentése és megszüntetése.
- A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése.
- Az áradások és aszályok hatásainak mérséklése.

Magyar jogszabályok

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
Az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek
megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és
kötelezettségek meghatározására - a környezet- és természetvédelmi
követelményekre figyelemmel - a következő törvényt alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) A törvény hatálya
…
f) a vízkárok elleni védelemre és védekezésre,



…
II. Fejezet
A vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő feladatok
2. § (1) Az állami feladatok:

…
k) a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység
szabályozása;
l) a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység
szervezése, irányítása, ellenőrzése, a helyi közfeladatokat meghaladó védekezés;
…
3. § (1) A vizekkel és a vízi létesítményekkel összefüggő állami feladatok körében
az igazgatási tevékenységeket (a továbbiakban: vízügyi igazgatás) a vízügyi
igazgatási szervek végzik.
(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában, valamint a víziközmű-szolgáltatásról
szóló törvény hatálya alá tarozó vízilétesítmények és a nyári gátak kivételével a
vízügyi igazgatási szervek látják el
a) az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, a felszín alatti vizek
víztartó képződményeinek és a felszíni vizek medreinek vagyonkezelését,
b) az állami tulajdonban lévő vízilétesítmények üzemeltetését, fenntartását és
fejlesztését.
4. § (1) A települési önkormányzat feladata:
…
f) a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.
VI. Fejezet
A vizek kártételei elleni védelem és védekezés
16. § (1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása -
a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés -
az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy
elhárításában érdekeltek kötelezettsége.
(2) A Kormány által rendeletben kijelölt vízügyi igazgatási szervnek a vizek
többletéből eredő kockázattal érintett területekre veszély- és kockázati térképet,
valamint kockázatkezelési tervet kell készítenie.
(3) A vízügyi igazgatási szervek feladata a folyók vízkár-elhárítási célú
szabályozása, a kettőnél több települést szolgáló vízkár-elhárítási létesítmények - az
árvízvédelmi fővédvonalak, vízkár-elhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek
(a továbbiakban: védművek) - építése, ezek, valamint az állam kizárólagos
tulajdonában lévő védművek fenntartása és fejlesztése, azokon a védekezés ellátása,
továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatainak ellátása.
(4) A vízügyi igazgatási szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladata;
a) a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási teendőinek irányítása, illetőleg ellátása;



b) a védőművek építése, fejlesztése, illetve az építés, fejlesztés összehangolása;
c) a védekezés területi tervezése, szervezése, szakmai irányítása;
d) a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
e) a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő
vízkárelhárítási tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és felülvizsgálatához
adatok szolgáltatása, valamint a folyók menti nyílt ártéri települések esetében a
vízkárelhárítási tervek elkészítése és a meglévő tervek felülvizsgálata;
f) a vízitársulatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
g) a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos tájékoztatás.
(5) A helyi önkormányzatok feladata:
a) a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a
védekezés ellátása;
b) a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és
egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek
építésével - a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
c) a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban
meghatározott - feladatok ellátása.
(6) A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi
önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt
tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.
VII. Fejezet
A vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő ingatlanokra vonatkozó
rendelkezések
20. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság
határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és
üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az
ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog).
24. § (1) A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és a jég
levezetése.
1. számú melléklet az 1995. évi LVII. törvényhez
Fogalommeghatározások
E törvény alkalmazásában
1. árvízmentesítés: a mederből kilépő vizek, árvizek kártételei elleni megelőző
tevékenység, amely az elönthető területet (árteret) árvízvédelmi művek (töltések,
falak, árvízcsúcscsökkentő tározók, árapasztó csatornák) létesítésével mentesíti
(mentesített ártér) a rendszeres elöntéstől;
5. elsőrendű árvízvédelmi vízi létesítmény: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő
fővédelmi művé nyilvánított, három vagy több település árvízvédelmét szolgáló
(térségi) árvízvédelmi létesítmény (így például töltés, fal, magaspart, árvízi tározó,
árapasztó csatorna), továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település vagy
településrész árvízmentesítését szolgáló töltés;



17. védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény;
28. vízkár: a vizek többletéből vagy hiányából származó kár;
30. vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás): a károsan sok
vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység, ideértve a kártételek
megelőzését szolgáló védőművek építését, rekonstrukcióját, fejlesztését,
üzemeltetését és fenntartását, valamint a védekezést követő helyreállítást is;
34. vízkárelhárítási célú tározó:
a) árvízi tározó:
aa) záportározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, kizárólag az
árhullámok csúcsvízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló, időszakosan
vizet tartó tározó,
ab) árvízcsúcs-csökkentő tározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, az
árhullámok csúcs-vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló olyan
állandóan vagy időszakosan vizet tartó tározó, amelynél a maximális tározási
térfogat legalább 50%-a árvízvisszatartásra szabadon áll,
ac) szükségtározó: vízfolyások mentén, árhullámok részleges visszatartására
kijelölt, ideiglenes vízvisszatartást szolgáló, be- és kivezetési helyekkel ellátott
terület,
ad) vésztározó: vízfolyások mentén, az árhullámok részleges visszatartására és a
nagyobb károk megelőzésére költségmegbontással - rendkívüli védekezési
készültség vagy veszélyhelyzet esetén - igénybe vehető terület,
b) belvíztározó: a belvíz összegyűjtésére szolgáló természetes határokkal, illetve
töltésekkel körülvett terület;
43. árvízi lefolyási sáv: a nagyvízi meder azon része, amely az árvíz és a jég
elvezetésében részt vesz, mely lehet elsődleges, másodlagos és átmeneti lefolyási
sáv;

A Vgt. szabályozását egészítik ki a következő jogszabályok

További előírásokat és fogalom meghatározásokat tartalmaz a a nagyvízi meder, a
parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet

A parti sáv használatának az alapja:

A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a
vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási
szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott
szélességig terjedő parti sávot használhatnak.



A parti sáv szélessége:

a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól
számított 10 méterig,

b)további kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a
partvonaltól számított 6 méterig,

c) minden más vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 méterig
terjed.
A jogszabály még rögzíti:

- a folyók nagyvízi medrének használata és hasznosításának előírásait,
- a folyók nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára

vonatkozó szabályokat,
- a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint a vízjárta területekre

vonatkozó rendelkezéseket.

A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben az többek közt a
vízkárelhárítási vízilétesítményekről is van szó

a) vízkárelhárítás területén nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani
- az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízilétesítményt egy részét
- az elsőrendű árvízvédelmi vízilétesítményt, ha legalább 2000 m3/sec éves

középvízhozamú folyók mentén olyan öblözetet véd, amelyben a kitört víz
lokalizálására nincs lehetőség és a védvonal nincs az előírt méretre kiépítve, vagy
annak hossza nem ér el bizonyos mértéket arányt.

b) árvízvédelmi létesítmény akkor jelölhető ki európai létfontosságú rendszerelemnek, ha
tönkremenetele Magyarországon és legalább egy szomszédos állam területén a
folyóvizek és természetes tavak medrében és élővilágában tartós károsodást, vagy az
emberi életet veszélyeztető mértékű, különleges jogrend bevezetését igénylő elöntéseket
okozna.

a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a
kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és
kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az ÁKK-ban meghatározott feladatokat ülteti át a magyar
joganyagba.

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet,
amelynek hatálya kiterjed



a) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és
létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására,
használatára, fenntartására és üzemeltetésére,

b) a vízgazdálkodási és vízrajzi észlelési célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki
tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére, és

c) a vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízilétesítmények megvalósítását magukban foglaló
beruházások döntési eljárására.

a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

Alkalmazni kell - a víziközművek kivételével – aVgtv. hatálya alá tartozó vizek és
vízilétesítmények körében az állami, önkormányzati tulajdonában álló, valamint a
magántulajdonban lévő, de a vízügyi igazgatóság által fenntartott felszíni vizekre -
vízfolyásokra, természetes tavakra, ezek medrére és partjára - és vízilétesítményekre.

A jogszabály rögzíti, hogy az állam a tulajdonában vagy kijelölő döntés alapján
üzemeltetésében lévő, az önkormányzat a tulajdonában lévő, valamint a vízitársulat az
önkormányzattól üzemeltetésre átvett vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartásáról olyan
színvonalon és olyan mértékben kötelesek gondoskodni, amely lehetővé teszi a Vgtv.-ben
meghatározott vízgazdálkodási közfeladataik ellátását.

A melléklet felsorolja a közcélú vizekkel és vízkárelhárítási vízilétesítményekkel kapcsolatos
fenntartási munkákat pl.:

„I. Árvízvédelmi művek

1. Árvízvédelmi töltés, ellennyomó medencék és azok vízelvezető csatornái, szorítógátak,
fakadóvíz-elvezető csatornák karbantartása:

- koronadomborítás,

- a rézsűhajlás kialakítása a védelmi terv szerinti eredeti méretre,

- burkolatok hibáinak megszüntetése, legfeljebb 100 m hosszú szakaszon azok cseréje,

- tartalékdepónia és kitérő pótlása,

- gyeptakaró ápolása: kaszálás évenként legalább kétszer, gyomtalanítás, felülvetés, újravetés,
öntözés,

- ellennyomó medencék vízelvezető csatornáinak és a fakadóvíz-elvezető csatornák
gaztalanítása, kotrása,



- rágcsálók írtása,

- hóeltakarítás.”

a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
szabályozza védekezés menetét, többek közt további fogalom meghatározással:

védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek
megelőzését, elhárítását, illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok
végrehajtása;

a védekezés műszaki feladatai: az árvizek, a belvizek és a vízhiány időszakában - a
védőműveken vagy azok mentén - a védőművek védő- és működőképességének megőrzése;

a védekezés államigazgatási feladatai: a védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és
egészségügyi hatósági, továbbá a műszaki feladatok ellátásához szükséges munkaerő, eszköz,
anyag, felszerelés rendelkezésre állása, valamint a vizek kártételei által fenyegetett
területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív feladatok;

helyi vízkárelhárítás: az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában a
fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült
vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba vezetése;

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló74/2014. (XII. 23.) BM rendelet előírja, hogy a
folyók mentén és az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az
árvízvédelmi műveket, továbbá a folyók nagyvízi medrét vagy az árvízvédelmi műveket
keresztező, vagy a nagyvízi mederben elhelyezkedő építményt, vezetéket vagy egyéb
létesítményt (a továbbiakban együtt: létesítmény) a folyókra jellemző hidrológiai viszonyok
alapján, az 1. mellékletben meghatározott mértékadó árvízszintek figyelembevételével kell
megtervezni, méretezni és megvalósítani.

A mértékadó árvízszint a jégmentes árvíznek az 1%-os valószínűségű vízhozamából
származtatott vízszint, amelyet hatévenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak minden
esetben meg kell előznie a nagyvízi mederkezelési tervek felülvizsgálatát.

Az elsőrendű árvízvédelmi műveknél a magassági biztonságot valamennyi folyóra
egységesen 1,0 méterben kell meghatározni. Nagyobb magassági biztonsággal kell számolni

a) az államhatárt alkotó vagy metsző védvonalakon - a szomszédos országokkal
egyetértésben -, és

b) Budapest, Győr, Szolnok, Szeged, valamint az algyői olajmező és a Tisza-tó
védvonalainál.



a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló
6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a védekezésben részt vevők illetmény számfejtésével
kapcsolatban a különböző pótlékok fizetésének a feltételeit határozza meg. A használt
munkaügyi fogalmak (hatályba lépése óta már két új Munkatörvénykönyvet is kibocsátottak)
nem igazodnak a jelenlegi Mt-ben meghatározott fogalmakhoz.

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet meghatározza
hogy védekezés műszaki feladatai végrehajtása során e rendelet szerint kell eljárni.
Meghatározásra kerül a különböző védelmi készültséghez tartozó feladatok is, illetve a
rendelet mellékletében a védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
vízmércére vonatkozó adatok (példa: Mura folyó 1. sz. melléklet).

a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi
kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének
finanszírozásáról szóló 1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat

„A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja alapján a vízügyi igazgatási szervek 2015.
január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-,
belvízi védekezési tevékenységének finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati
feladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás jogcímcsoportnak
944,1 millió forint összeggel történő túllépését.

 Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter

 Határidő:  azonnal”

a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2012. (II. 10.) BM utasítás 1. Melléklete elhelyezi az OMIT-ot a védekezés irányításának
strukturájában, meghatározza feladatait, felépítését és működését

„1. A vízkárelhárítás országos irányításának felépítése



1. A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) vagy a Katasztrófavédelmi Koordinációs
Kormánybizottság (a továbbiakban: KKB) az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatainak
országos irányítását az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) és az annak
bázisán létrehozott - a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjának (a továbbiakban:
KKB NVK) ár- és belvizek elleni védekezési munkabizottságaként működő - Országos
Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: OMIT), valamint a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG) és Budapest Főváros védelmi szervei útján látja el.”

Speciális, Kebele árvíztározóra vonatkozó előírások

Kivonat a Kebele árvíztározó árvízi eseményei és az ezt követő műszaki
helyreállítás pénzügyi elszámolásáról szóló szabályzatból

1. cikkely

(A Szabályzat tárgya)

A Szabályzat tárgya a magyar-szlovén közös érdekű Kebele árvíztározó árvízi helyzetben
felmerülő működtetése költségei és az árvízi eseményeket követő műszaki helyreállítási
feladatok költségei pénzügyi elszámolásának szabályozása a magyar Üzemeltető és a szlovén
Üzemeltető között.

2. cikkely

(A magyar Üzemeltető és a szlovén Üzemeltető kötelezettségei árvízi üzemeltetés
bekövetkezésekor)

A tározót úgy kell üzemeltetni, hogy a völgyzáró gát árvízi biztonsága a tervezett mérték alá
ne csökkenhessen. Ha árvíz érkezésekor a tározó vízszintje eléri az ún. riasztási szinteket,
illetve  rendkívüli esemény kapcsán „védekezési fokozat” elrendelésére kerül sor, akkor az
intézkedési jogosultságot a védelemvezető gyakorolja.

Védekezési fokozat elrendelésére a magyar Üzemeltető Védelmi Szervezete szerint illetékes
vezetők jogosultak.

Védekezési fokozatok:

I. készültségi fokozat Rédics „áradó vízállás”
Rédicsi vízmércén    150 cm

II. készültségi fokozat Tározótéri vízmércén        415 cm 3,0 m-es vízmélység
III. készültségi fokozat Tározótéri vízmércén        515 cm 4,0 m-es vízmélység
Rendkívüli készültség Az 515 cm-t meghaladó vízállásnál,

ha a  műtárgyakon vagy a töltéseken
állékonysági problémák jelentkeznek

Az 515 cm-es
vízállás az árapasztó
bukószintjének felel



és azonnali védekezési munkák
szükségesek

meg.

3. cikkely

(Kötelezettségek megosztása árvízi üzemeltetés során)

A két Üzemeltető kötelezettséget vállal az alábbi tevékenységek határidőn belül történő
finanszírozására:

Árvízi üzemeltetés

A Kebele árvíztározó árvízi működtetését kizárólag a magyar Üzemeltető végzi.

A védekezés költségeit a mellékelt táblázatokban vezetett adatok (létszám kimutatás,
felhasznált anyagok) és az árvízvédelmi napló adatai alapján számolják el az Üzemeltetők.

2. Árvízi állapot utáni feladatok, illetve helyreállítások:

 A magyar Üzemeltető az OMIT-nak (Országos Műszaki Irányító Törzs) minden reggel 900

óráig elküldendő Napi jelentést (VIR Rendszer - Árvíz), amely tartalmazza a védekezés előző
napi tevékenységeit és költségeit, a szlovén Üzemeltetőnek is megküldi (JVGP és MOP
ARSO) faxon vagy E-mailen.

A magyar Üzemeltető és a szlovén Üzemeltető az árvízi esemény teljes időtartama alatt
folyamatosan tájékoztatják egymást a tervezett, a folyamatban levő és a kivitelezett
tevékenységekről, valamint az elért eredményekről.

4. cikkely

(Közbeszerzések lebonyolítása és a kivitelező kiválasztása)

A közbeszerzési eljárást az Üzemeltetők az EU irányelveivel összhangban lévő szabályoknak
megfelelően, a módosított 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint folytatják le, azt az
Üzemeltetők legalább egy hivatalos nyelvén jelentetik meg.

5. cikkely

(Pénzügyi kötelezettségek)

A )  Megosztási arányok:



1. Az árvízi helyzetben felmerülő működtetés költségeit és az árvízi eseményeket követő
műszaki helyreállítási feladatok költségeit a két Üzemeltető 50-50%-os arányban viseli.

2. Rendkívüli készültség (havária helyzet) esetén, ha a völgyzárógáton, vagy a
vízszintszabályozó műtárgyon állékonysági problémák keletkeznek, a helyreállítás költségeit
a két Üzemeltető közösen viseli, esetenkénti írásbeli megállapodás alapján.

B ) Az elszámolás és kifizetés menete az alábbiak alapján történik:

Az árvízi esemény befejezése (védelmi készültségi fokozat megszüntetése) után, egy héten
belül, a két Üzemeltető közös, kétnyelvű összefoglaló jelentést készít.

A magyar Üzemeltető ezután helyszíni bejárást szervez, melyre meghívja az összes érdekeltet
(NYUDU KÖVIZIG - Szombathely, NYUDU KÖVIZIG Zalaegerszegi Szakaszmérnökség,
MOP – Környezeti Ügynökség Muraszombat,  Mura VGP d.d.., és szükség esetén további
érintetteket). A két Üzemeltető a terepi bejáráson tapasztaltak alapján az összefoglaló jelentést
és a benne foglalt költségeket áttekinti, összehangolja és jóváhagyásra az aláírásra jogosult
védelemvezetők elé terjeszti.

A Szabályzat az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság XV. ülésén elfogadásra
kerül.

Kivonat az Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság XV .  ülésszakáról
készített Jegyzőkönyvből

„A Bizottság tudomásul veszi a beszámolókat és az alábbi

határozatokat

hozza:

 a 2009. évi árvízi tapasztalatokra tekintettel is megállapítja, hogy az árvíztározó
egyértelműen hasznos és szükséges, a térség biztonságát kiemelten szolgáló
létesítmény

 tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság a 11/2009 (VIII.5.) KvVM rendelettel a
közös érdekű Kebele árvíztározót a kizárólagos állami  tulajdonok jegyzékébe felvette,
és ezzel garantálja a Szlovén Köztársaság érdekeinek tartós érvényesülését

 a Bizottság utasítja a Feleket, hogy vizsgálják meg az árvízi tapasztalatok alapján az
Üzemelési szabályzat kiegészítésének, illetve módosításának szükségességét

 elfogadja, hogy a Felek a rendszeres fenntartási munkákat, (évi rendszeres és kisebb
gyakorisággal előforduló) minden évben 50-50 %-ban megosztva végzik, melynek
feladatmegosztását és időütemezését a Vízgazdálkodási munkacsoport még 2009.
évben határozza meg;

 a Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Vízgazdálkodási munkacsoport által
kidolgozott Szabályzatot, amelynek tárgya a Kebele árvíztározó árvízi helyzetben
felmerülő működtetése és az árvízi eseményeket követő műszaki helyreállítási



feladatok költségei pénzügyi elszámolásának szabályozása a magyar Üzemeltető és a
szlovén Üzemeltető között és utasítja a szlovén Felet, hogy az elfogadott, a pénzügyi
elszámolások és teljesítések végrehajtási rendjéről szóló Szabályzatban foglaltaknak
megfelelően, indítsa el a 2009. februári árvízi események  pénzügyi teljesítést a
magyar Üzemeltető felé.


