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1. Bevezetés

A rendszerváltás előtti komplex meliorációs beavatkozások alapvetően a szántóföldi termelés
feltételeinek javítását célozta. A meliorációnak, mint eszköznek az volt a feladata, hogy
ezeket a kedvezőtlen adottságokat szüntesse meg, vagy legalább is jelentősen javítsa a
termelési feltételeket. Az 1970-es évek elején még döntően csak a Dunántúlon voltak
meliorációs munkák (Vas és Zala megyében az un. “őrségi módszerrel” épített drénezés és
vakonddrénezés kombinációja), de ekkor is épültek már (Zalaegerszeg és Körmend
térségében) talajcső mezők égetett agyag csövek felhasználásával. Az igazán jelentősek az
1980-as években végzett meliorációs beavatkozások voltak. 1981-ig a tájformálást a
spontaneitás jellemezte. Először a 20/1981. (XI. 19.) MÉM számú rendelet írta elő konkrétan
a meliorációs tervek tájrendezési tervrészeinek elkészítését (a tervezési szintjei a következők
voltak: tájrendezési terv; térségi meliorációs terv; üzemi meliorációs terv; részleges (nem
komplex) meliorációs terv; kiviteli terv). Tájrendezési tervet a 3000 ha-t meghaladó
meliorálandó területre akkor kellett készíteni, ha a térségi, vagy üzemi meliorációs terv a
tájrendezési feladatokat önálló fejezetben nem tartalmazta. Részleges meliorációs
tervkészítésekre, az üzemi meliorációs tervek tartalmi és formai előírásai vonatkoztak. A
melioráció legfontosabb műszaki és gazdasági kérdéseit tájrendezési szempontból is
megfelelő ágazati szabványok, irányelvek, tervezési segédletek tartalmazták. A meliorációs
beavatkozások a korszerű vízjogi engedélyek megjelenését követően mindig tartalmaztak
vízrendezési munkákat is, amelyek vízjogi engedély kötelesek voltak. A nyolcvanas években
egyértelmű volt, hogy a megvalósult beavatkozásokról megvalósulási dokumentációt kellett
készíteni, amelynek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt adtak ki. Ezek a meliorációs
beavatkozások az akkori nagyüzemi (tsz, állami gazdaság) igényeknek megfelelően készültek,
ami nem esik egybe a kisüzem (családi gazdaságok) igényeivel. A rendszerváltás, az állami
gazdaságok szétesése és az állami tervező vállalatoknak az 1990-es évek elején történt
megszűntetése azzal is járt, hogy a művek részben gazdátlanná váltak, illetve a
dokumentációk nagy része feltételezhetően elveszett.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízása alapján a NAIK ÖVKI vállalta, hogy feltárja,
összegyűjti a meliorált területekre vonatkozó információkat, meghatározza azokat a fellelhető,
konkrét forráshelyeket, gyűjtési módszereket, ahonnan az elkészült meliorációs terveket,
vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeket össze lehet gyűjteni, valamint felméri a még
jelenleg is működő rendszerek feltérképezésének lehetőségeit. Célul tűztük ki egy olyan
adatbázis létrehozását (4 verzió különböző adattartalommal), mely a potenciális felhasználók
(döntéshozók) számára releváns, hasznosítható információkat tartalmaz a meliorált területekre
vonatkozólag.
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2. A melioráció fogalomköre

A melioráció, azaz a javítás szó a német Melioration szóból fakad, főleg a talajjavításra
használták, de tágabb értelemben a mező- és erdőgazdasági termelési feltételek javítását
jelenti. A talajcsövezés egyik nemzetközi szaktekintélye, a német Rudolf Eggelsmann
professzor már 1973-ban „Meliorationsbedürfige Böden”-ről (meliorációt igénylő talajokról)
írt (Dränanleitung). A melioráció kézikönyve (Szabó, 1977) szerint „A melioráció szűkebb
értelemben a talajra gyakorolt olyan hatás (beavatkozás, eljárás, módszer, stb.) vagy
különböző hatások rendszere, amelynek célja a talaj termőképességének – a gazdálkodás
meghatározott technikai és technológiai szintjének megfelelő – tartós fokozása, továbbá a
kedvezőtlen természeti tényezők hatásainak megszüntetése vagy jelentős mérséklése a
növénytermesztési térben (defláció, erózió elleni védelem, stb.).”

Az a melioráció, ami Magyarországon az 1960-as évek elejétől az 1980-as évek végéig, tehát
mintegy három évtized alatt végbement, alapvetően a szántóföldi termelés feltételeinek
javítását célozta. Megjelentek olyan termelési célok, amelyek elérését kedvezőtlen termőhelyi
adottságok (is) akadályozták. A meliorációnak, mint eszköznek az volt a feladata, hogy ezeket
a kedvezőtlen adottságokat szüntesse meg, vagy legalább is jelentősen javítsa a termelési
feltételeket (Thyll et al., 1983; Fehér et al., 1986; Thyll, 1992). Maga az eljárás beépült a
mezőgazdasági üzemek termelésfejlesztési céljainak elérésébe. Ebből részben az fakad, hogy
ebben az időszakban a mezőgazdasági termelést döntően üzemszerű termelésként fogták fel,
illetve az, hogy a mezőgazdasági üzemek fő feladata a termelésfejlesztés, minél nagyobb
hozamok elérése volt. A meliorációs módszerek alkalmazása (és ezzel támogatása) azért
válhatott általánossá, mert elemeit széleskörűen lehetett alkalmazni:

- táblásítás, úthálózat kialakítása;
- talajvédelem, erózió elleni védelem;
- talajjavítás (fizikai és kémiai javítás);
- vízrendezés (táblán belüli és kívüli módszerek).

3. A komplex meliorációs beruházások végrehajtása

A mezőgazdasági szervezetek (nagyüzemek, mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami
gazdaságok) voltak a hivatalos beruházói a meliorációs munkáknak. Ehhez az állami
támogatást a megyei tanácsok mezőgazdasági osztályaitól kellett igényelniük. Először a
mezőgazdasági üzem hozott egy előzetes döntést arról, hogy területének mely részén kíván
meliorációs beruházást elvégezni. Ezt követően szaktervezővel (ez már általában az
AGROBER volt) készítetett egy költségbecslést arra vonatkozóan, hogy a beruházás
(beleértve a tervezést, a szakértői díjakat, a beszerzendő szakanyagokat, a kiviteli munkát)
mennyibe fog kerülni. A támogatási igényét ennek megfelelően jelezte a megyei tanács
mezőgazdasági osztályának, aki az igényeket felterjesztette a minisztériumba. Az érdemi
döntések a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban (MÉM) születtek meg. A
forrást is a minisztérium adta a saját költségvetési fejezetéből. Ha volt valamilyen külső
pénzügyi lehetőség (pl. világbanki kölcsön), akkor ennek felhasználásáról is a minisztérium
döntött. A minisztériumi döntésekről a megyei tanácsok kaptak értesítést, majd tőlük az illető
mezőgazdasági üzemhez jutott az információ (illetve a forrásra vonatkozó ígérvény). A
mezőgazdasági üzem ez után köthette meg a tervezési szerződést a tervező céggel, többnyire
az AGROBER megyei irodájával. Meliorációs tervezést négy iroda kivételével minden
AGROBER iroda végzett. A kiviteli munkát a beruházóként fellépő mezőgazdasági üzem
kezdeményezte. Az elkészült kiviteli tervek nem kerültek automatikusan benyújtásra vízjogi
engedélyezésre, ez nem tartozott a tervező feladatai közzé. A tervek alapján akkor került sor a
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létesítési vízjogi engedély megszerzésére, amikor az üzemben megszületett a döntés a
megvalósításra. A kiviteli munkák megkezdésére vonatkozó döntést az illető üzem vezetése
hozta meg. A legtöbb esetben egy beruházás lebonyolító szervezetet bíztak meg, amelyik
szintén a megyei AGROBER iroda volt, de egy másik részlege. A kiviteli munka
elkészültével a kivitelező azt készre jelentette, a lebonyolító kitűzte a műszaki átadás-átvételi
eljárás időpontját. Az eljáráson részt vett a beruházó mezőgazdasági üzem illetékes vezetője
és szakemberei (akinek az üzemeltetési feladatokat kellett ellátni), a lebonyolító, a műszaki
ellenőr és a szakhatóságok képviselői. A legfontosabb szakhatóság abban az időben a vízügyi
igazgatóság volt, de fontos szerepet töltött be a talajvédelmi szakhatóság is (MÉM NAK –
Növényvédelmi és Agrokémiai Központ), annak megyei kirendeltsége, illetve a megyei
tanács mezőgazdasági osztálya. A műszaki átadás-átvételi eljáráson résztvevők bejárták a
beruházással érintett területet, majd aláírták a jegyzőkönyvet, esetleg támogató vagy
kifogásoló megjegyzésekkel látták el (hiánypótlást kérve). A sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás volt a feltétele az üzemeltetési engedély megkérésének, továbbá a beruházás
támogatási összege lekérésének.

4. A meliorációs munkák főbb területei Magyarországon

Talajjavítás, talajcsövezés már a XIX-XX. század fordulóján volt Magyarországon, de ezek a
szórványos megoldások inkább helyi specialitások voltak és nem képeztek átfogó rendszert.
Már meliorációnak tekinthető jelentős talajjavítási és vízrendezési beavatkozásokat a
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen Belák Sándor professzor vezetésével végeztek először
az 1960-as években. Az „őrségi módszer” ténylegesen az Őrségben végzett ilyen
beavatkozásról kapta a nevét. Kihasználva a dombvidéki területek viszonyait esésbe kihúzott
vakonddrénekkel oldották meg a vízelvezetés, ezek kapcsolódtak a lényegesen megnövelt
szívótávolsággal lefektetett „épített” drénekhez, amelyeknek az anyaga akkor egyértelműen
égetett agyag cső volt. A módszer kudarcát az okozta, hogy a vakonddrének sem
hidraulikailag nem voltak elegendőek a vízelvezetéshez, sem élettartamuk nem bizonyult
elegendőnek. A módszer az 1960-as évek végére, az 1970-es évek elejére továbbfejlesztették
„kombinált módszer” néven, ahol már a drénszívók sűrűsége nagyobb volt, a mélylazítás és a
vakonddrénezés olyan módon alakították ki, hogy azok az esésviszonyokat jól használták ki,
jól egészítették ki egymást. A meliorációnak ezt a megoldását az 1970-es években viszonylag
széles körben alkalmazták Zalai-dombságon, Göcsejben, a Vas-Soproni síkságon, a
Kemenesháton, majd az 1980-as években a Rába és a Marcal völgyében is (Kemenesalja).

A Dunántúlon kiemelkedő jelentőségű volt a Balaton térségi melioráció. Főleg a közvetlen
vízgyűjtő talajvédelmi beruházásai azt a célt szolgálták, hogy a tóba minél kevesebb hordalék
kerüljön, így csökkenjen a feliszapolódás. Somogy megyében Kaposvár térségében, továbbá
Belső-Somogyban Rinya vízgyűjtője) volt meliorációs beavatkozás. Nagy erőket fektetett az
állam az Ormánság meliorációs munkáiba, a Dráva balparti baranyai területének rendezésébe.
Itt a meliorációnak gazdaságélénkítő és felzárkóztat szerepet is szántak. Sajnálatos, hogy az
Ormánság ennek ellenére napjainkban is a leszakadó térség képét mutatja. Tolnában
elsősorban a borvidékek rekonstrukciós és talajvédelmi munkái folytak, amiből Szekszárd
térségének meliorációja emelkedik ki.

Ezzel párhuzamosan a síkvidéken az agrotechnika fejlődése kikövetelte a nagy művelési
úthosszakat, ami a mezőgazdasági táblák méretének növekedésével járt együtt. Ugyanakkor a
vízrendezés ezzel nem tudott lépést tartani, mert a hagyományos felszíni vízelvezetési
módszerek nem bizonyultak elegendőnek. Óhatatlanul igény volt a felszín alatti vízrendezési
módszerekre, amelyek alkalmazása ott, ahol a talajtani viszonyok ezt megengedték, el is
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indult. De akkor, ha némi egyszerűsítéssel talajtani szempontból három fő csoportot alakítunk
ki, azt láthatjuk, hogy

- a laza talajok esetében, ahol a talajvízszint szabályozás eszközei rendelkezésre
álltak, nem volt különösebb igény a meliorációs módszerek alkalmazására;

- a középkötött talajú területek, a löszhátak jó vízgazdálkodásúak, jó a vízbefogadó
és vízmegtartó képességük, tehát ezek a területek sem igényeltek különösebb
meliorációs beavatkozást;

- a kötött talajú területeken lett volna igény felszín alatti vízrendezésre, azonban az
ehhez szükséges módszerek még nem álltak rendelkezésre, a hagyományos
eljárásokkal elvégzett méretezésekből pedig olyan kis dréntávolság értékek „jöttek
ki”, hogy azok megépítése nem volt gazdaságos!

Tudományos értelemben mindenképpen áttörést hozott a VITUKI és a Debreceni
Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete (Karcag) közös meliorációs kísérlet telepe
Karcagpusztán. A nagyparcellás (0,4 ha) kísérletek félüzemi megoldások alkalmazását tették
lehetővé. Az összetett talajcsövezési megoldás, amelyet a kutatók kifejezetten kötött talajra
dolgoztak ki bebizonyította, hogy ezeken a talajokon is lehet gazdaságosan talajcső
rendszereket kiépíteni és ezek a rendszerek hatékonyan működnek. Amikor azon a szikes
talajon, ahol korábban 1-1,5 t/ha volt a búzatermés, 5 t/ha terméseredmény lett (talajjavított,
talajcsövezett körülmények között), az a kétkedőket is eléggé meggyőzte. Ezek a kísérletek
alapozták meg az Alföld széleskörű meliorációs munkáit.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bodrogközben és a Taktaközben voltak jelentős
meliorációs munkák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Szatmárban és Felső-Szabolcsban
folyt melioráció. Hajdú megye déli részein (Berettyó térsége) és a Hortobágy peremén
(Görbeháza, Nádudvar) készültek el drén rendszerek. Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a
Nagykunságban a vízrendezés mellett a talajjavítás is kiemelkedően fontos volt, mind Karcag,
mind Abádszalók térségében.

A Körös-vidéken is jelentős talajcsövezési munkák folytak. Ezek elsősorban a Kettős-Körös
és a Sebes-Körös térségére (Sárrét, Békés és Sarkad térsége) koncentrálódtak. Csongrád
megyében Hódmezővásárhely környékén, valamint a Maros mentén voltak jelentős
meliorációs munkálatok.

5. A komplex meliorációs tervdokumentációk fellelhetősége

Az utolsó jelentős meliorációs kivitelezési munkák elvégzése óta mintegy 25 év telt el. Az
AGROBER-t az összes állami tervező vállalattal együtt 1991-ben kezdték el felszámolni, a
tervezők mérnökirodákat, kft-ket alakítottak. A beruházó mezőgazdasági nagyüzemek abban a
formában megszűntek, területük nagy részét elvesztették, nem fordítottak gondot sem a
fenntartásra, sem a meliorációval érintett művekkel kapcsolatos dokumentációra. A
harmadlagos művek tulajdonjoga a törvény erejénél fogva az önkormányzatokra szállt, de
semmiféle ezzel kapcsolatos dokumentációt nem kaptak meg. Eltűntek vagy átalakultak a
kivitelező szervezetek is. A két nagy állami talajjavító vállalat már régen megszűnt, a
meliorációs kivitelezéssel foglalkozó társulatok közül pedig sok szintén megszűnt vagy
átalakult. 25-30 év után már alig-alig találni valakit, aki részt vett a meliorációs kiviteli
munkákban és érdemi információkkal tud szolgálni. A kiviteli terveket készítő tervező
vállalatnak természetesen voltak minden tervből tervtári példányaik. Ez a legtöbb meliorációs
tervet készítő AGROBER-nél is kötelező volt. Nem volt azonban központi tervtár, az egyes
megyei irodáknál voltak a tervezői tervpéldányok.
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A meliorációs tevékenység általában tartalmaz vízrendezést, azaz valamilyen vízimunkát. A
vízimunkákra vonatkozóan pedig már az 1960-as, 1970-es években érvényben volt az az
előírás, hogy engedély és bejelentés kötelesek. Egy új létesítményt megépíteni, egy
beruházást megkezdeni csak úgy lehetett, ha megfelelő műszaki dokumentáció alapján
létesítési vízjogi engedélyt kért a beruházó vagy annak megbízottja a vízügyi szakhatóságtól.
A vízügyi szakhatóság pedig ebben az időszakban (1960-1990) egyértelműen a területileg
illetékes vízügyi igazgatóság volt. 2014. szeptember 10. napján hatályba lépett a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), melynek 10. § (1)
és (3) bekezdése alapján területi vízügyi és vízvédelmi hatóságként a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés l) pontja alapján a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok a vízügyi hatóságok jogutódjai. A 17. § (3) bekezdése
szerint vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek a
jogutódja. A vízikönyvi okirattár a mindenkori vízügyi hatósági feladatot ellátó szervezetnél
volt/van.

A létesítési vízjogi engedély egy olyan hatósági dokumentum, amelyik nem selejtezhető. Ez
mutatja hitelt érdemlően, hogy a szakhatóság milyen vízimunkára adott engedélyt. Ennek
„melléklete” az engedélyezési dokumentáció, ami megmutatja a szakmai részleteket. A
szakhatósági rögzítés pedig az úgynevezett „vízkönyv”-ben történt, ahonnan a kapcsolódások
is kiolvashatók. A megvalósulási dokumentáció alapján kérni kellett az üzemeltetési vízjogi
engedélyt. Ezt, mint vízgazdálkodási szakhatóság az 1960-1990 közötti időszakban szintén a
vízügyi igazgatóság adta ki. Ennek kiadása a hatóságnál bejegyzésre, illetve egy példánya a
hatósági irattárba került. Az engedélyesnek az üzemeltetési vízjogi engedély előírásai szerint
kellett a létesítményt üzemeltetni, főleg fenntartani. Az engedélyes a meliorációs beruházások
(és azok vízgazdálkodási létesítményei) tekintetében mindig a beruházó mezőgazdasági üzem
volt. Abban az esetben tehát, ha a szakhatóságnál egy vízügyi beruházásról megvalósulási
tervdokumentáció volt és ennek alapján kiadta az üzemeltetési vízjogi engedélyt, biztosak
lehetünk benne, hogy a létesítmény elkészült.

A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok adatszolgáltatása alapján a tervdokumentációk
minden igazgatóság hatósági osztályán rendelkezésre állnak (1. táblázat), azonban kisebb
mértékű hiányra lehet számítani. A hiányzó tervdokumentációk pótlására az illetékes vízügyi
igazgatóságok tervtárában azonban még van lehetőség.

1. táblázat: A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok adatszolgáltatása
Katasztrófavédelmi
igazgatóság 1. adatok megléte 2. adatterjedelem 3. érintett terület

Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 25 fm ~ 100
tervcsomag

1.002 ha (16 érintett
terület)

Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 2,5 fm ~ 10 tervcsomag 2.282 ha (6.913 ha
hatóterület)

Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 65 tervcsomag 22.292 ha érintett
terület (13.130 ha
kapott üzemeltetési
engedélyt)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv (elektronikus
1993-tól)

12.752 tervcsomag, 480
településre
vonatkozóan.  40
meliorációval
kapcsolatos tervcsomag

A digitális okirattárban
szereplők összterülete:
1.540,3 ha
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Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyvben +
Vízügyi Igazgatóságon

70 tervcsomag 32.435 ha vízrendezett
terület,
üzemeltetési engedély
kapott: 9.489 ha
alagcsövezett terület

Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 117 meliorációs
engedély és
tervdokumentáció

46.000 ha vízrendezett
terület

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

vízikönyv 28 meliorációs
tervcsomag

3.010 ha érintett terület,
üzemeltetési engedélyt
kapott: 2.530 ha
alagcsövezett terület

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 40 db tervcsomag (10
folyóméter)

40 ha (20 ha
alagcsövezett)

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyvben,
szakaszmérnökségen

29 tervcsomag 24.541,07 ha

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 45 meliorációs
tervcsomag

73.982 ha hatóterület,
üzemeltetési engedélyt
kapott: 14.814 ha
alagcsövezett terület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vízikönyv 190 tervcsomag 54.629 ha üzemelési
engedéllyel

Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

vízikönyv 92 meliorációs
tervcsomag

48.035 ha érintett
terület,
üzemeltetési engedélyt
kapott: 32.341 ha
alagcsövezett terület

A Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Vízügyi Hatósági Osztályainak beérkezett válaszai
alapján – közelítő becsléseink szerint – a meliorációs munkálatok 300.000 hektár
hatóterületen valósultak meg, melyből megközelítőleg 150.000 hektár alagcsövezett. A
tervezett, de el nem készült beruházások közel másfélszer ekkora területet érintenek. A
meliorációs témájú tervcsomagok száma 829 db, ez megközelítőleg 210 irat-folyóméternek
felel meg. A tervcsomagok irat-folyóméterenként 3.300 db A4-A3-as lapot és 100 db A2-A0
közötti térképlapot tartalmaznak, ez összesen 693.000 oldalt és 21.000 térképlapot jelent.

6. Különböző adatbázis verziók kialakítása, felépítése

A meliorált területek eredeti, engedélyes tervdokumentációi kizárólag papír alapon lelhetők
fel. Az országos felmérés keretében a 12 érintett igazgatóság dokumentumtárának
mezőgazdasági vízrendezési témájú iratait és térképeit kell archiválni. Ezen adathalmaz
szelektálása különböző mélységekben történhet a megrendelő kívánalmai szerint. Négy
lehetséges verziót mutatjuk be a szarvasi DÓZSA MGTSZ (Vízikönyv szám: Szarvas/670,
Tervcsomagszám: I/271) mintaterület alapján. Az egyes verziók adatminőségben és az adatok
mennyiségében eltérnek egymástól, abban azonban megegyeznek, hogy digitális,
szerkeszthető, kereshető geoadatbázis kerül kialakításra az alábbiak szerint:

I. verzió: Meliorált Területek Országos Térképe (1. ábra) - meliroációs művek területe
(átnézeti térképek, egyszerű attribútum adatok), mely tartalmazza a meliorált területek
országos digitális térképét, amelyet a tervdokumentációk átnézetes térképeinek
vektorizálásával és georeferálásával nyerünk. Megjelenítésre kerülnek a tervezett és
megvalósult meliroációs művek. Az I. verzió elemei:

- vektorizált, georeferált, digitális átnézetes térkép,
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- az alaptérkép információtartalma (a megrendelő igényeinek megfelelően lehet, EOTR
1:10000, Ortofotó, DTA50).

1. ábra: I. verzió (átnézeti térkép)

A térképen szereplő objektumok ebben az I. verzióban csupán térbeli adatokkal vannak
jellemezve, leíró adattal (egyszerű adattábla) csak a mintaterület shape poligonja rendelkezik
(2. ábra).

2. ábra: I. verzió (átnézeti térkép, egyszerű attribútum adatok)

II. verzió: Országos Meliorációs Térképi Adattár (3. ábra) - I. verzió + egyszerűsített
attribútum tábla. Az I. verzió digitális térképi állománya kiegészül az egyes vízrendezett
területekhez rendelt attribútum adatokkal. A II. verzió elemei:

- vektorizált, georeferált, digitális átnézetes térkép (Országos Meliorációs Térképi
Adattár), az alaptérkép információtartalma (a megrendelő igényeinek megfelelően
lehet, EOTR 1:10000, Ortofotó, DTA50),

- a beazonosításra alkalmas attribútum adatok (vízikönyvi szám, tervcsomag szám,
engedélyek száma, stb.),

- a műszaki tartalomra jellemző alapadatai digitálisan csatolt formában,
- tulajdonviszonyokra vonatkozó információk (Megrendelő által biztosított

adattartalom).
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A térképi megjelenítés ebben a verzióban megegyezik az I. verzióban szereplő átnézeti
térképpel (4. ábra), azonban itt már a mintaterületre létrehozott shape poligonjának attribútum
táblájához hozzárendelésre kerülnek a meliorációs tervdokumentáció főbb dokumentumainak
leíró adatai.

3. ábra: II. verzió (átnézeti térkép)

Az attribútum tábla az alábbi információkat tartalmazza:
- tervcsomagszám, vízikönyvi szám, a kivitelezés üteme, az üzembe helyezés első éve,
- a tervcsomag fellelhetősége,a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek száma,
- érintett terület, illetve a talajcsövezett terület kiterjedése (hektárban),
- az engedélyekben szereplő talajcsövezési munkálatok területi kiterjedésére (ha) és az

engedélyezett és kivitelezett talajcsőhosszra (fm) vonatkozó adatok.

Az adattábla kiegészítésén kívül, ebben a verzióban már a mintaterület I., valamint II. ütem
digitalizált engedélyeinek (vízjogi létesítési engedély, vízjogi üzemeltetési engedély) részletei
is behívásra kerülnek a térinformatikai szoftverbe a hyperlink funkció segítségével, ami
tulajdonképpen összekapcsolja a térképi állományokat az operációs rendszer fájlkezelőjével
így lekérdezés során bármilyen kiterjesztésű (jpeg, pdf stb.) adat megjeleníthető.

4. ábra: II. verzió (átnézeti térkép, egyszerű attribútum tábla)
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III. verzió: Országos Meliorációs Térinformációs Rendszer (5. ábra) - II. verzió + összetett
attribútum tábla (részletes tervek digitális állománya). A II. verzió térképi adatbázisa csak az
átnézetes térképeket tartalmazza, ellenben a III. verzióban a részletes kiviteli tervek is
digitalizálásra kerülnek. Az attribútum adatok köre is kibővül, az alapadatok mellet a hossz és
keresztszelvények, valamint az egyes beépülésre került műtárgyak digitális állományai is
bekerülnek. A III. verzió elemei:

- vektorizált, georeferált, digitális átnézetes térkép (Országos Meliorációs
Térinformációs Rendszer), az alaptérkép információtartalma (a megrendelő
igényeinek megfelelően lehet, EOTR 1:10000, Ortofotó, DTA50),

- a beazonosításra alkalmas attribútum adatok (vízikönyvi szám, tervcsomag szám,
engedélyek száma, stb.), a műszaki tartalomra jellemző részletes adatok (kiviteli
dokumentáció adatai) digitálisan csatolt formában, tulajdonviszonyokra vonatkozó
információk (Megrendelő által biztosított adattartalom).

A III. verzió térképe a II. verzió térképi adatállományán kívül, már tartalmazza a
tervcsomagban szereplő általunk georeferált részletes helyszínrajzok alapján felvitt talajcső
hálózatot (6. ábra), valamint a digitalizált csatorna/gyűjtőutak hossz- és keresztszelvényeinek
„hyperlinkelt” jpeg kiterjesztésű adatait.

5. ábra: III. verzió (átnézeti térkép, talajcsőhálózat)

6. ábra: III. verzió (átnézeti térkép, talajcsőhálózat, összetett attribútum tábla)
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IV. verzió: Országos Állapotértékelt Meliorációs Térinformációs Rendszer (7. ábra) - III.
verzió + állapotfelmérés eredménye (működő, nem működő, reaktiválható). A legnagyobb
adatállományt a IV. verzió tartalmazza. A III. verzió leíró adatain túl, az egyes területek terepi
felmérésének az eredménye is megjelenik az adatbázisban. A digitális térképen
megkülönböztethetőek az egyes meliorált területek műszaki állapotuk szerint. A szakértői
felmérés működő, nem működő és reaktiválható (működőképessé tehető) műveket különít el,
amelyek különböző színezéssel kerülnek megjelenítésre. A IV. verzió elemei:

- vektorizált, georeferált, digitális átnézetes térkép (Országos Állapotértékelt
Meliorációs Térinformációs Rendszer), az alaptérkép információtartalma (a
megrendelő igényeinek megfelelően lehet, EOTR 1:10000, Ortofotó, DTA50),

- a beazonosításra alkalmas attribútum adatok (vízikönyvi szám, tervcsomag szám,
engedélyek száma, stb.),

- a műszaki tartalomra jellemző részletes adatok (kiviteli dokumentáció adatai)
digitálisan csatolt formában,

- a meliorációs művek terepi felmérésének eredményei és fotói, digitális formátumban,
- tulajdonviszonyokra vonatkozó információk (Megrendelő által biztosított

adattartalom).

A IV. verzió alapvetően abban különbözik a III. verziótól, hogy a korábban kialakított
adatbázis kiegészül a talajcsövezett területek, valamint befogadó csatornáik terepi
állapotfelmérésének eredményeivel (8. ábra). A csatornák esetében meghatározásra került a
csatornák jelenlegi állapota, valamint az állapotból eredő aktuális funkcióképessége is többek
között, de a csatorna fedvény adattáblájába ez a két említett leíró ismérv került bevitelre. A
drénhálózat adattáblája a terepi felmérés megállapítása során felmért tulajdonságok közül a
drének állapotjellemző tulajdonságával egészült ki, miszerint a kialakítottunk 3 három
kategóriát: működő, nem működő, reaktiválható. A terepi állapotfelmérés során
fotódokumentáció is készült, amelyek szintén a korábban alkalmazott hyperlink funkció
segítségével hívhatóak rá a térképre.

7. ábra: IV. verzió (átnézeti térkép, talajcsőhálózat, állapotfelvétel)
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8. ábra: IV. verzió (átnézeti térkép, talajcsőhálózat, állapotfelvétel, összetett attribútum tábla)

7. A tervdokumentációval rendelkező meliorációs művek területi állapotfelmérésnek
lehetőségei, módszerei

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a magára hagyott, fenntartatlan talajcsőrendszerek
kényes pontja a nyílt gyűjtő. Ez a csatorna könnyen jelentősen feliszapolódhatott és ez a
lerakódás elzárhatta a szívók kitorkolását, így a szívókból nem tudott kifolyni a víz.
Ugyanakkor, ha sikerül a szívók helyét feltárni és a gyűjtőt kiiszapolni, a szívók állapotáról
tisztíthatóságáról könnyen információkat szerezhetünk. Egy rekonstrukció során könnyű a
nyílt gyűjtő eredeti állapotát helyreállítani és a drénszívókat kitisztítani. Az alvízi oldalról a
drénmosó berendezés beküldésével az is rögzíthető, hogy hol van (a gyűjtőtől hány méterre)
olyan akadály a csőben (akár törés, beszakadás révén is), ami mindenképpen feltárást, javítást
igényel.

A zárt gyűjtős rendszer állapotfelvétele nehezebb. Ehhez ugyanis a gyűjtő ellenőrző/tisztító
aknáit kell megtalálni, feltárni és olyan helyzetet teremteni, hogy az aknába le lehessen
menni. Az aknabeli állapotok, majd a gyűjtővezeték elsődleges szemrevételezése ad
információt arról, hogy mennyire üzemképes a rendszer ezen része. A drénmező teljes
működőképességéről nehéz elsődleges információkat szerezni. Mivel itt egy összefüggő
gravitációs rendszerről van szó, annak bármely hibás (tönkrement, eltömődött,
feliszapolódott) eleme blokkolhatja az egész rendszert, vagy legalább is egy részét. Ebben a
szakaszban az állapotfelvétel nem terjed ki a cső minőségi paramétereinek vizsgálatára, mely
szintén indokolt. Amennyiben vannak annak jelei, hogy a drénszívók működnek, akkor azt
kell feltételezni, hogy a cső anyagában nem állt be olyan változás, amely szilárdsági
paramétereit rontotta volna, így a cső a terhelést változatlanul bírja, nem roppan össze, tehát
működőképes. Fontos kitétel, hogy a területet használókkal felvegyük a kapcsolatot, ugyanis
ők tudják megmondani, hogy van-e a szívókon kifolyás, illetve, hogy a terület
vízgazdálkodási állapota kedvezőbb-e, mint hasonló, más területeké. A szívónak, mint csőnek
az állapotáról akkor lehet valamit megtudni, ha erre alkalmas eszközt végigvezetünk a
csövön. Ez lehet egy nagynyomású mosóberendezés, ami egyúttal a cső kitisztításáról is
gondoskodik vagy kamera, amelynek segítségével képet kaphatunk a csőbeli viszonyokról.
Kiemelt szerepe lehet a távérzékelési módszerek alkalmazásának (9. ábra). A felvételeknek
lehetőség szerint eső után (2-3 napos, kb. 25 mm), illetve vetetlen, elmunkált (homogén)
talajon kell készülniük, mely nagyban korlátozza használatát. Kiemelendő, hogy az általunk
vizsgált mintaterület kifejezetten alkalmas tanuló területnek, ugyanis működő és nem működő
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drénhálózatok is húzódnak a felszín alatt. A terület „lerepülésével” így meghatározhatjuk,
hogy valóban kirajzolódnak-e a talajnedvességbeli különbségek a működő talajcsövek felett
található szárazabb és a mellettük húzódó nedvesebb sávok között. A módszer kidolgozása
azonban további kutatásokat igényel.

9. ábra: A felszín alatt húzódó talajcsövek „kirajzolódása” egy színes infravörös légifelvételen (ortofotó),
amely 2007 tavaszán készült, néhány nappal egy három napos eső után

(forrás: Jim Giglierano, Iowa Department of Natural Resources, Iowa Geological and Water Survey,
http://www.iowagic.org/wp-content/uploads/2013/08/tilemapping_igic2013.pdf)

8. A mintaterületen elvégzett állapotfelmérés tapasztalatai

Az állapotfelmérés célja a Szarvasi DÓZSA MGTSZ (f.a.) mezútőri területén a 11.324/1988.
és 12.671/1989. ikt. számú létesítési vízjogi engedélyek alapján megvalósult és jelenleg a
11.856-6/1994. ikt. számú üzemeltetési engedély alapján üzemelő komplex melioráció
működési hatékonyságának meghatározása. A beruházó (egykori üzemeltető) a DÓZSA
MGTSZ (Szarvas), a tervező az AGROBER Tervező Vállalat (Békéscsaba), míg a kivitelező
a Szarvasi Állami Tangazdaság és a Meliorációs Főmérnökség (Szarvas) volt. Az
állapotfelmérésben Fabó István vezető tervező, a „KÖRÖS-AQUA” Kft. ügyvezetője, az
egykori AGROBER Szarvasi Mélyépítés-tervezési Főosztály irányító tervezője és SZÁT
Meliorációs Főmérnökség kivitelezést irányítója és Varga Jenő, a „KÖRÖS-AQUA” Kft.
főépítés-vezetője, az egykori SZÁT Meliorációs Főmérnökség dréngép-csoport építésvezetője
volt. A vízrendezett terület nagysága 1.800 ha, talajcsövezett terület nagysága 1.087 ha,
talajcsőhálózat hossza 467 km és a belvízlevezető csatornák hossza 32 km.

A vizsgált meliorált területen összesen 24 üzemi belvízcsatorna működik, melyek fő
befogadója a KÖVIZIG Szarvasi Szakaszmérnökség kezelésében lévő Malomzug-
Décsipusztai főcsatorna. A belvízlevezetés az egész területről gravitációsan történik. A
belvízcsatornák jelenlegi állapota alapján 4 kategóriát határoztuk meg (nádas, feliszapolódott;
nádas, gyékényes; suvadásos, nádas, iszapos; nem működik).

A vizsgált területen a vízkormányzó műtárgyak csavarorsós tiltós elzárással épültek. A
műtárgyak állapota összességében jónak mondható. Tulajdonképpen 4 műtárgy okoz
problémát, ezek közül 2 db teljesen eldugult, feliszapolódott. Ezek egyszerű iszapolással
kitakaríthatók. 2 db műtárgy megrongálódott, átépítésük, helyreállításuk azonnal indokolt.
Ezek miatt nem funkcionálnak sem a csatornák, sem az ott lévő drének.
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A helyszíni vizsgálat során a drének állapota alapján az alábbi kategóriákat határoztuk meg
(10/a és 10/b ábra):
- Működik: a szívódrének és gyűjtődrének kitorkolásánál látható, hogy csordogál belőlük a

víz. Ez még helyenként azoknál a drén kitorkolásoknál is látható, ahol a „sliccelt”
kifolyócső megsérült vagy az iszapolás során kiszakadt.

- Részlegesen működik: ebben a kategóriában a csatorna állapotától függően csak
részlegesen működnek a drénszívók. A suvadásos vagy pangóvizes (eldugult) szakaszon
nem működnek, de ahol nincs suvadás, ott természetesen működnek.

- Nem működik: két területen, az SZ-4 és SZ-5 táblában, ahol csatornák teljesen
működésképtelenek, itt nem működnek a drének sem. A csatorna rendbetétele után
dréncső tisztítás után funkcióképessé tehetőek ezek is.

 10/a ábra: Működő drénkitorkolás (Mezőtúri-II. cs.) 10/b. ábra: Kitépett drénkitorkolás (Iskoladűlői cs.)

Javasolt és szükséges beavatkozások:

Belvízlevezető csatornák
- Iszapkotrás: a csatornák tervezett fenékszintjéhez képest 20-40 cm az iszapvastagság. Ezt

az évenkénti, vagy kétévenkénti karbantartás során feltétlenül el kell távolítani.
- Nádkaszálás: a csatorna vízszállítását akadályozó nádat kézi vagy gépi kaszálással el kell

távolítani.
- Suvadások helyreállítása: a legfontosabb beavatkozást szintén kotrógéppel és tömörítő

hengerrel kell elvégezni. A helyreállítás lényege, hogy a lesuvadt részt csak száraz
időben, töltésépítésre alkalmas optimális víztartalmú talaj, réteges visszaterítésével, a
rézsűfelület lépcsőzésével és a visszaépített rétegek tömörítésével kell elvégezni. A
terítési rétegvastagság 25-30 cm legyen. Az elvárt tömörségi fok Trγ 90%.

Műtárgyak
- Feliszapolódott műtárgyak tisztítása: a teljesen eldugult átereszek kézi vagy gépi

tisztítását célszerű belvizes, csapadékos időszakot követően addig elvégezni, amíg az
eldugult iszap megpuhult, képlékeny, vagy erősen földnedves állapotban van.

- Sérült műtárgyak helyreállítása: a sérült műtárgyakat el kell bontani, a törött, beszakadt
műtárgyelemeket el kell távolítani és helyettük új betoncső elemeket kell beépíteni. Az
összerozsdásodott acél tiltószerkezeteket be kell járatni, meg kell zsírozni a csavarorsót,
illetve korrózióvédelmi festéssel kell ellátni.

Dréncsőhálózat
- Drén kitorkolások helyreállítása: a többszöri csatorna karbantartási munkák során – ha

figyelmetlen a kotrógép vezetője – megsérült drén kitorkolásokat helyre kell állítani. Ez
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történhet szükség szerint a sliccelt mozgatható belső cső pótlásával, vagy a külső béléscső
cseréjével. A drén kitorkolások megóvása érdekében a gépi kaszálás, vagy iszapolás előtt
a drén kitorkolás mozgatható sliccelt elemét be kell tolni a rézsű széléig a béléscsőbe,
majd a munkák elvégzése után újra kell húzni.

- Dréncső tisztítás: a csatorna, tartós működésképtelensége esetén előfordul, hogy
bekövetkezik a dréncső vezeték feliszapolódása, kolmatálása. Ezeket a szívóvezetékeket
és gyűjtődréneket ún. csőgörénnyel ki kell tisztítani, illetve ki kell mosatni.

- Mélylazítás: a drének vízszállítását jelentősen megnöveli a talaj mélylazítása. A
mélylazítást 3-5 évenként célszerű elvégezni. A mélylazítás mélysége 70-80 cm is lehet,
mivel a drének fektetési mélysége mindenütt nagyobb, mint 80 cm. A mélylazítás iránya
a drénekre merőleges, vagy szöget bezáró legyen. A mélylazítást a talaj optimális
víztartalma idején szabad csak elvégezni, amikor a lazítókések kellően megemelik a
talajszerkezetet.

Összegzésképpen a vizsgált mintaterület komplex meliorációs létesítményeiről elmondható,
hogy a karbantartási hiányosságok ellenére a talajcsőhálózat és csatornahálózat jól és
hatékonyan működik. A csatorna karbantartás elvégzése után biztosítható a drénhálózat
optimális működési feltétele is. A dréncső hálózat hatásfoka tovább javítható a drén
kitorkolások helyreállításával, a dréncsövek tisztításával és a terület mélylazításával.

9. Összefoglalás

A Megbízó kívánalmainak megfelelően felmértük mindazokat az adatelérési utakat, melyek
mentén összegyűjthetők a vonatkozó információk a meliorált területekre vonatkozólag. A
katasztrófavédelmi igazgatóságok vízikönyvi okirattárában fellelhető minden szükséges
információ. Ennek ellenére a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Vízügyi Hatósági
Osztályainak beérkezett válaszai alapján – közelítő becsléseink szerint – a meliorációs
munkálatok 300.000 hektár hatóterületen valósultak meg, melyből megközelítőleg 150.000
hektár alagcsövezett. A meliorált területek felmérésére négy lehetséges verziót dolgoztunk ki.

A Meliorált Területek Országos Térképe (I. verzió) alkalmas arra, hogy a mezőgazdaságért
és vízgazdálkodásért felelős állami szervezetek információt kapnak arról, hogy hol vannak
egyáltalán az országban olyan megvalósult (kivitelezett) meliorációs művek (ezen belül vagy
döntően) vízgazdálkodási művek. Ennek áttekintése fontos a mezőgazdasági vízgazdálkodás
fejlesztése szempontjából, de ugyanakkor rámutathat olyan vízgazdálkodási feladatokra is (pl.
közcélú művek befogadóként történő működtetése, üzemeltetési, fenntartási feladatok),
amelyeket meg kell oldani. A megjelenítésnek elsősorban ágazatpolitikai jelentősége van,
átfogó, országos kép rajzolódik ki olyan, a mezőgazdasági vízgazdálkodásban fontos
rendszerekről, amelyek „ott vannak a föld alatt”, de nem sokat tudtunk róluk. Fontos
eldöntendő kérdés, hogy ez a „nemzeti érték” kit gazdagít, kinek a vagyonleltárába kell, hogy
bekerüljön.

Az Országos Meliorációs Térképi Adattár (II. verzió) fő haszna bizonyos szakmai részletek
megismerése. Mivel a megvalósult és működő rendszerek feltárása a fő cél, be lehet mutatni a
teljes adatbázist, le lehet válogatni a megvalósult rendszereket és elő lehet készíteni azt a
leválogatást, amely a működő rendszereket mutatja meg. Ebből már lehet vízügyi
igazgatóságoknak, vízitársulatoknak feladatot adni arra vonatkozóan, hogy területükön
kezdjenek utánanézni a kivitelezett rendszereknek és szerezzenek információkat az esetleges
működésről. Itt már felvetődhet egy fontos kérdés, a meglévő rendszereknek a tulajdonjoga.
Vizsgáljuk, hogy jelenleg hol vannak működőképes rendszerek, azonban ezek jórészt
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magántulajdonú földek alatt vannak. Fontos kérdés, hogy kié a terület alatti meliorációs
rendszer? Ki intézkedhet bármit feltárás, üzembe helyezés, felújítás tekintetében? Utólagosan
kialakítható-e bármilyen szabályozás?

Az Országos Meliorációs Térinformációs Rendszerben (III. verzió) valamennyi kivitelezett
meliorációs rendszer olyan adata digitalizálásra kerül, amely a rendelkezésre álló információk
(tervcsomag) térinformatikai adatbázisban kompletten kezelhető. Ebből elsősorban a vízügyi
igazgatóságok profitálhatnak, hiszen megjelenik térképi formában azon meliorációs területek
adatállománya, amelyek a területükön vannak. Ez lehetővé tesz szakmai fellépéseket és
eljárásokat, többek között a tulajdonosokkal való kapcsolattartás érdekében. De használható a
vízügyi szakhatóságnak is, hiszen vélhetően ezekkel a vízjogi engedélyekkel lehet probléma,
melyet kezelni kell. Előfordulhat, hogy az üzemeltetési vízjogi engedély nem létező szervezet
nevére szól, illetve, hogy azok a földtulajdonosok, akiknek a területe alatt meliorációs
rendszerek (talajcső hálózatok) vannak, vízjogilag nem megfelelően informáltak, az
üzemeltetés (ami kötelezettségekkel is jár) vízjogilag nincs rendezve, illetve az üzemeltetési
vízjogi engedély nem a földtulajdonosok nevére van írva. Ehhez kapcsolódó pótlólagos
feladat, hogy a meliorációs rendszerről a jelenlegi állapotnak megfelelő dokumentációt
kellene készíteni, ezt a földtulajdonosokkal tudatosítani és módosított vízjogi engedélyt
kiadni.

Az Országos Állapotértékelt Meliorációs Térinformációs Rendszert (IV. verzió) csak a
meliorációs rendszerek feltárásával, működőképességük megállapításával lehet előállítani,
hiszen a rendszerek minősítése működésük szempontjából (működő, nem működő,
reaktiválható) csak így határozható meg. Az elsődleges hasznosítás a meliorációs
rendszerekkel kapcsolatos ismeretek (elhelyezkedés, kapcsolatok, működőképesség)
bevitelének lehetősége működő térinformatikai rendszerekbe. Ezzel ezek az adatok
összevethetőek más, a mezőgazdasági termelés szempontjából releváns információkkal (pl.
kapcsolódás más vízgazdálkodási beruházásokhoz, a tulajdonosi, földhasználói szerkezet
megismerése a meliorált területeken, stb.). A működő rendszerek megjelenítése nyújthat
alapot bármilyen továbblépésre a hasznosítást vagy a további vizsgálatokat illetően. A
működő rendszerek részletes vizsgálatából információkat lehet szerezni a tervezéskori
talajtani állapot változásaira vonatkozóan, továbbá a tervezési paraméterek, kivitelezési
technológiák minősítését 30-40 év működési tapasztalatai alapján lehet elvégezni. Bár
jelenleg az öntözés fejlesztés áll a mezőgazdasági vízgazdálkodás középpontjában,
nyilvánvaló, hogy a meliorációs technológiát már csak azért is fel kell tárni, mert a rossz
termőhelyi adottságú területek az elmúlt 25 évben lényegében nem változtak, nem javultak
meg, tehát meliorációs beavatkozásokra előbb-utóbb szükség lesz.

Mindezek alapján egy magasabb verziószámú meliorációs adatbázis a vízgazdálkodás
döntéshozói számára pontosabb információkat szolgáltat a mezőgazdasági vízgazdálkodás
céljait szolgáló meliorációs beavatkozásokról, az érintett terület nagyságáról, a vízrendezési
művek állapotáról és nem utolsó sorban a működési hatékonyságról. Az adatbázisnak a már
létező, más adatbázisokkal összhangban kell elkészülnie. Az állami szervek szoros
együttműködése révén lehetőség nyílhat olyan térképi rendszerek használatára (Takarnet,
MEPAR), melyek parcella szintű azonosítást is lehetővé tesznek. A formálódó Öntözési
Kataszter Program adatbázisa mindenképpen komoly előrelépést jelenthet a rendszeresen
öntözött, illetve az öntözésre berendezett területek vizsgálatba vonása mellett a meliorált
területek adatainak feldolgozása is. Az öntözésfejlesztés lehetséges területeinek kijelölésekor
a működő, vagy gazdaságosan működésre bírható meliorált mezőgazdasági parcelláknak
mindenképpen elsőbbséget kell kapniuk. A meliorációs beavatkozások során készült



16

belvízelvezető, öntöző és kettős funkciójú csatornák a belvízi elöntések területi kialakulását
befolyásolhatja, mivel a gyakorisági értékek a nyomvonalak mentén az utóbbi években
megnőttek. Ezzel ellentétesen hat a vízgazdálkodási viszonyokra az alagcsövezés, ugyanis a
drénezés a talaj vízháztartás-szabályozásának egyik hatékony eszköze. A belvíz-
veszélyeztetettségi térképezés során a meliorált területek figyelembe vétele szükségszerű. A
kialakításra kerülő adatbázis alkalmas a területi vízvisszatartást szolgáló területek kijelölésére
is, ugyanis az alagcsövezett területek rendszeres mélylazítással kombinálva hatékonyan
képesek a talajban történő vízvisszatartásra. Az ideiglenes belvíztározók területének
kijelölésekor is felhasználható az adatbázis, hiszen a meliorációs beruházások során elkészült
vízkormányzó műtárgyak a tározóterek feltöltését és leürítését is lehetővé tehetik.

Az öntözéses gazdálkodás és melioráció helyzete a mezőgazdasági ágazatban jelentősen
megváltozott az elmúlt 30 évben. A növénytermesztésben – teljesítményét és földhasználati
arányát (a vetésterület 70%-a) nézve – változatlanul a gabonatermesztés súlya a
legjelentősebb, ami komoly piaci feszültséget teremt. Alapvető problémát az okoz, hogy a
növénytermesztés szerkezete még nem igazodott a piaci igényekhez, minőségben is jelentős
problémák jelentkeznek, nem egy ágazat esetében nem tudnak a termelők versenyképes
termelést folytatni, azaz nem a termőhelyi adottságokhoz igazítják a termelésüket (termőhely-
specifikus termesztéstechnológia). A mezőgazdasági termelésben kialakult helyzetnek az
eredménye, hogy az öntözésfejlesztési és a meliorációs beruházások iránti igény és annak
aránya a termelők részéről megváltozott. A meliorált területek adatbázisa fontos eszköz lehet
a termőhelyi adottságoknak megfelelő termesztési körzetek kialakításához. A mezőgazdasági
ágazat versenyképességét, a piac megtartását segíteni kell, így a környezetvédelmi,
vízgazdálkodási megfelelést biztosító műszaki, technikai, technológiai beruházások
támogatásával, a termékek minőségét javító termelési eljárások (öntözéses gazdálkodás)
továbbá a termelés biztonság növelését segítő rendszerek bevezetésével. A gazdálkodás,
agrárszerkezet váltás és a földhasználat racionalizálása érdekében szükség van a
mezőgazdasági infrastruktúra bővítésére, modernizálására, a termőföld minőségének
javítására, a vízkészleteink megóvására és ésszerű hasznosítására.

10. Köszönetnyilvánítás

A vállalt feladat végrehajtásában elengedhetetlen segítsége nyújtott az Országos Vízügyi
Főigazgatóság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 12 megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok. Külön köszönet Fehér Ferenc c. egyetemi docens úrnak
(Aqua Drain Bt.), aki lelkiismeretes munkájával és széleskörű szakismeretével segítette a
megvalósíthatósági tanulmányterv elkészültét, illetve Fabó István ügyvezető úrnak (Körös-
Aqua Kft.), akinek nemcsak a tervezési, hanem a kivitelezési munkákban szerzett rendkívüli
tapasztalatai is hozzájárultak munkánkhoz. Szeretnénk megköszönni lelkiismeretes segítségét
dr. Igricz Mária osztályvezető asszonynak (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság),
aki segített bennünket a hivatali eljárásrendben eligazodni, illetve biztosította a mintaterületi
vizsgálathoz szükséges információkat.
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