
Az Állami Számvevőszék 1998-99-es vizsgálata után 
ismét programjába vette a települések 
vízgazdálkodási helyzetének áttekintését, a 
csapadékvíz elvezetés, a belterületi vízrendezés 
eredményeinek és problémáinak megvizsgálását. A 
vizsgálatra, amelyben szakértőként vettem részt, 
2006-ban került sor, és 84 önkormányzatnál a 
vízrendezésre, a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 
feladatok ellátását, a vonatkozó jogszabályok 
betartását ellenőrizték. A vizsgálatba bekapcsolódott 
mintegy 30 vízitársulat is, akiktől - a VTOSZ 
közbeiktatásával -elsősorban a bel- és külterület 
kapcsolatára és a szakmai feladatok ellátásában 
nyújtott segítségre vonatkozóan kért az ÁSZ 
információkat. A jelentés véglegesítése folyik, a 
tanulságok levonása azonban sürgető. A 
következőkben néhány területi és települési 
vízrendezés szempontjából fontos kérdés helyzetét 
mutatom be. 

A vizsgálatnak az volt a célja, hogy 
- a vízrendezésre és csapadékvíz elvezetésre, a 

védekezésre vonatkozó jogszabályi előírások, a 
kialakított támogatási rendszer eredményesen 
biztosítja-e a feladatok ellátását; 

- a települések önkormányzatai eleget tettek-e 
a vízrendezési és csapadékvíz elvezetési 
feladataiknak, rendelkeznek-e az önkormányzati 
tulajdonú vízrendezési és csapadékvíz elvezetési 
létesítmények fejlesztéséhez, fenntartásához 
szükséges pénzügyi eszközökkel, a megelőzésre 
biztosított állami támogatások mennyiben segítették 
a belterületi vízrendezési feladatok megoldását; 

 

- a települési önkormányzatok felkészültsége 
a belterületi vízrendezésre, illetve csapadékvíz 
elvezetési feladat ellátására, a belvízkárok 
elkerülése érdekében megtett intézkedések 
biztosítják-e a hatékony védekezést, rendelkezésre 
állnak-e a szükséges eszközök, védelmi tervek; 

- a korábbi ÁSZ ellenőrzés javaslatai 
hasznosultak-e? 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés az 
önkormányzati törvény (1990. évi LXV törvény) 
alapján a települési önkormányzatok 
közszolgáltatási feladata, amelyet a vízgazdálkodási 
törvény (1995. évi LVII. törvény) tesz kötelezővé. 
Már az ASZ 1998. évi vizsgálata is feltárta, hogy a 
feladatellátás kötelező jellegét az önkormányzatok 
eltérően értelmezték, ezért az 1999. évi ÁSZ 
jelentés a törvényi szabályozás kiegészítését 
javasolta. Mivel erre nem került sor, a most 
megvizsgált 

önkormányzatoknak csupán 24%-a tekinti 
egyértelműen kötelező feladatának a vízrendezést 
és a csapadékvíz elvezetést és rendelkezett ennek 
megfelelően a helyi szabályzataiban. 
Változatlanul alapvető probléma tehát, hogy a 
települési önkormányzatok döntő része nem 
tekinti feladatának a belterületi vízrendezéssel 
és csapadékvíz elvezetéssel való foglalkozást. 

A csapadékvíz elvezetéssel, a károk 
megelőzésével kapcsolatban más törvények is 
adnak feladatokat az önkormányzatoknak (1995. 
évi LIII. törvény a környezet védelmének 
általános szabályairól, í 997. évi LXXVIII. 
törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről). Az eltérő fogalomhasználat azonban 
nehezíti a feladatok végrehajtásának azonos 
módon történő meghatározását. A vízrendezési és 
csapadékvíz elvezetési feladatok ellátásának helyi 
szabályozása csak részben felel meg a 
jogszabályi előírásoknak. A most megvizsgált 
önkormányzatok 26%-ánál a vízrendezés, 36%-
ánál a környezetvédelem nem is szerepel a helyi 
szabályzatokban, sőt 59%-uk nem rendelkezik 
településfejlesztési koncepcióval. Látszik tehát, 
hogy jogszabály értelmezési és helyi szabályo-
zási problémák egyaránt nehezítik a 
feladatellátást. További nehézséget jelent, hogy a 
vízrendezési művek összehangolt 
működtetésének gyakorlati megvalósítására 
nincsenek kialakított normarendszerek, nem 
készültek vízrendezési tervek, nincs összhang a 
kül- és belterületi vízrendezés között. Az 
önkormányzatok közötti együttműködés nem volt 
jellemző. 

Az önkormányzatok ingatlanvagyon 
nyilvántartására vonatkozó előírásai ugyan 
módosultak, de ez nem érte el a célját. A 
települések nincsenek tisztában a tulajdonukban 
lévő vízgazdálkodási művekkel, így azok 
karbantartására, fejlesztésére a legjobb 
szándékkal sem tudnának forrást biztosítani. A 
legtöbb belterületi árkot az utakkal együtt tartják 
nyilván, így a vízelvezető létesítményeknek nincs 
is önálló helyrajzi számuk. A fenntartási 
feladatokat döntően saját szervezettel hajtják 
végre és csak mintegy 10%-uk bízta ezt a munkát 
szakcégre. 

A települési önkormányzatokat a 
belterületi vízrendezésben és csapadékvíz 
elvezetésben a Kormány magukra hagyta. 
Ezeknek a létesítményeknek a fejlesztésére, 
felújítására, fenntartására vagy üzemeltetésére 
önállóan nevesített támogatási forrás nem áll 
rendelkezésre. Az elmúlt hat évben ugyan közel 
24 milliárd forintot fordított erre a költségvetés, 
de kellő koncepció híjján ennek kevés 
eredménye lett. A címzett támogatásra 
benyújtott, szakmailag indokolt 338 
igénybejelentéssel  szemben  csak 

28 önkormányzat kapott támogatást és az innen 
megítélt 15,7 milliárd forint az összes címzett 
támogatásnak csupán 6%-a! 

A nagyobb baj az, hogy a települési 
önkormányzatok éppen amiatt, hogy ezt 
nem tekintik feladatuknak és nincsenek 
tisztában műveikkel, azt sem tudják 
felmérni, hogy mekkora a probléma, 
milyen nagyságrendű forrásra lenne 
szükségük. Egy szakmai és egy önkor 
mányzati igényfelmérés között nem ritkán 
tízszeres különbség is van, ami szintén azt 
mutatja, mennyire nem tudják felbecsülni a 
települések már a feladat nagyságát sem! A 
pályázati lehetőségekkel sem tudnak élni, 
hiszen a pályázatokhoz műszaki ter 
vek, engedélyek szükségesek, 
amelyekkel általában nem rendelkez 
nek. így aztán nem is csoda, hogy az ellen 
őrzött önkormányzatoknak még a negyede 
sem jutott el a pályázat benyújtásáig! 
Az önkormányzatok a belterületi vízrendezési 
és csapadékvíz elvezetési feladatok 
végrehajtását általában nem tartják fontosnak. 
Az önkormányzatok - egyébként szűkös - 
költségvetésében az ezekre a feladatokra juttatott 
forrás nem képez nagy súlyt. Fenntartásra, 
karbantartásra a megvizsgált önkormányzatok 
30%-a egyáltalán nem tervez költségvetési 
előirányzatot. A közmunkaprogramok kivételével 
az önkormányzatoknál nincsenek naturális 
mutatók a fenntartási munkákról. Csak akasztófa-
humorral lehet beszélni arról a „fejlődésről", 
amelyik 1998. és 2006. között ezen feladatok 
finanszírozásában végbement. Addig, amíg 1998-
ban a megvizsgált önkormányzatok a 
költségvetési kiadás 1%-ánál kisebb összeget 
fordított vízrendezési feladatokra, 2006-ban ez 
az arány már 1,9 % volt!! Valamennyi 
vízrendezést, vízelvezetést szolgáló művet 
rendszeresen fenn kell tartani! Ez olyan 
alapvető szabály, amelyről egyetlen mű 
tulajdonosnak, üzemeltetőnek vagy kezelőnek egy 
másodpercre sem szabad (szabadna) 
megfeledkeznie! A vizsgálat azt mutatja, hogy a 
belterületi árkok tisztítására és karbantartására az 
önkormányzatoknak végképp nincs pénzük! 
Egyetlen remény jelenleg a közhasznú 
munkavégzés lenne, azonban itt is számos 
nehézséget találunk. Az erre szánt központi keret 
eléggé korlátozott és nehéz hozzájutni. Ahhoz 
viszont, hogy saját forrásaikat erre a célra 
használják (pl. ne segélyként, hanem közhasznú 
munka ellenértékeként fizessék ki) megfelelő 
szabályozásra lenne szükség, ami - mint láttuk - 
még nem erőssége az önkormányzatoknak. 

A belterületi vízrendezés és a csapadékvíz 
elvezetés a települések élet- és 
vagyonbiztonsága szempontjából is 

kiemelkedően fontos feladat. Ezt szem előli 
tartva a támogatások rendszerében is egvre 
nagyobb hangsúlyt kellene kapnia! És mivel a 
hazai források (mind a költségvetési, mind az 
önkormányzati) ennek támogatását csak nagyon 
mérsékelten teszik lehetővé, fontos lenne, hogy 
az Európai Uniós támogatási lehetőségek erre 
a feladatcsoportja is jobban kiterjesztésre 
kerüljenek. Erre 2007-től a regionális operatív 
programokban (ROP) lenne lehetőség, azonban 
az elfogadott ROP-ok a csapadékvíz elvezetést, 
mint környezeti veszélyforrást, nem kezelik kellő 
hangsúllyal. Így félő, hogy az önkormányzatok a 
ROP-ból finanszírozható más fejlesztéseket 
helyezik előtérbe, és kevés sikeres pályázat lesz 
belterületi vízrendezésre. 

A pályázatokon való részvétel feltétele 
korábban is az volt és a jövőben is így lesz, hogy 
a pályázó rendelkezzen saját forrással. Ez 
azonban az önkormányzatok jelentős részének 
gondot okoz. Ez is oka annak, hogy az 
önkormányzatok nagy része nem pályázik, 
hiszen nincs elég saját forrása, ennek hitellel 
való kiegészítése vagy kiváltása kockázatos. 
Sajnos ez előre vetíti annak veszélyét, hogy a 
belterületi vízrendezésre és a csapadékvíz 
elvezetésre a jövőben sem lesz sok pályázat, 
hiszen a rendelkezésre álló kevés forrásból 
kellene mind a művek fenntartását és 
üzemeltetését megoldani, mind a fejlesztéshez a 
saját erőt biztosítani. 

A vízkárok enyhítésére az önkormányzatok 
nem képeznek tartalékot. Akkor, hogy ha 
káresemény következik be, a vis major 
támogatás igénybevételével végzik el a 
helyreállítási munkákat. A vízkárok megelőzése 
az önkormányzatoknak általában nem fontos, 
arra megfelelően nem készülnek fel. Hiába 
előírás 1997. óta, hogy az önkormányzatoknak 
rendelkezniük kell védelmi tervvel. a 2006-ban 
megvizsgált 84 településből csak 41-nek volt 
(48,8 %), de ezeknek is csak negyede tett csak 
eleget az éves felülvizsgálati kötelezettségnek! 
Az önkormányzatok védelmi terveinek 
elkészítése és rendszeres szakmai 
felülvizsgálata területén - amit a VTOSZ és a 
vízitársulatok is rendszeresen napirenden 
tartanak még sok a hiányosság! 

Az önkormányzatok döntő része még nem 
ismerte fel a belterületi vízrendezéssel és 
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 
megoldatlanságából fakadó kockázatot és nem 
fordítanak kellő figyelmei a megelőzésre. Igaz, 
szakemberük sincs nagyon erre a feladatra, 
hiszen a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóság nem jut el minden településre, a 
katasztrófavédelemnek pedig a megelőző 
tevékenységben szakmailag még erősödnie kell. 
A települési önkormányzatok több mint 99° -a 
viszont tagja a területileg illetékes 
vízitársulatnak. Érhetetlen, hogy ezt a tagsági 
viszonyt miért nem használják ki jobban, hiszen 
a vízitársulatoknál mind a védelmi terv 
készítéshez, mind a vízkár megelőzéshez 
szükséges szakértelem rendelkezésre áll és 
legtöbbjük 

rendelkezik a fenntartási és rekonstrukciós 
munkák elvégzéséhez szükséges kapacilással. 

Félő, hogy az érdektelenség abból 
származik, hogy ha tényleg bekövetkezik a kár, 
az állam azonnal a károsult önkormányzatok 
segítségére siet. A helyreállítási költségek 70-
90%-át az állam finanszírozza. Mivel az 
önkormányzatoknak nincs erre forrásuk és nem 
is törekednek arra, hogy saját pénzeszközeiket 
erre a célra fordítsák, a vízkárelhárítás, a 
védekezés, a károk helyreállítása alapvetően 
központi költségvetési forrásból történik, ezért 
az önkormányzatok nem is érdekeltek abban, 
hogy eleget tegyenek vízkárelhárítási 
kötelezettségüknek. Persze, az sem lenne helyes, 
ha az állam magára hagyna a károsult 
önkormányzatokat, de nagy szükség lenne olyan 
szabályozási szerre, és persze forrásra, amelyek a 
megelőzést preferálná. Így meg lehetne 
teremteni az érdekeltségek a megelőzési, 
fenntartási munkák elvégzésében. 

Pedig a károk jelentősek! A vizsgálatba 
bevont önkormányzaiok 40%-ánál volt az elmúlt 
5-6 év alatt kár, összesen több mint 2,2 milliárd 
forint értékben. Országosan a károk mind 2005-
ben. mind 2006-ban meghaladták az I milliárd 
forintot. És természetesen a károk vizsgálatánál 
fel tudjuk sorolni mindazokat az okokat. amit 
már számos tanulmányban közreadtunk: a nagy 
intenzitású és nagy mennyiségű csapadékot, mint 
kiváltó okol, de a megelőzés teljes hiányát is. a 
hiányzó vagy rossz állapotban lévő elvezető 
műveket, a lokalizációs feladatoknak (azaz a 
külvizek kizárásának) fel nem ismerését vagy 

a védelmi munkákra való felkészületlenséget. 
Végül néhány szót a külterületi és belterületi 

vízrendezés összhangjáról. Az összehangolt 
fejlesztés sokak számára már csak szólam, azonban 
tényleg arról van szó, hogy egy, hatékonyan 
működő csapadékvíz elvezető rendszerhez 
hozzátartozik a külterületi művekhez 
valóbiztonságos kapcsolódás és a befogadó művek 
(többnyire a vízitársulatok által üzemeltetett 
közcélú vízfolyások vagy csatornák) jó állapota is. 
Ehhez pedig szinten a települési önkormányzatnak 
és az illetékes vízitársulatnak a jó együttműködésére 
van szükség. 
Az máig csak „hab a tortán'', hogy a vízrendezési, 
csapadékvíz elvezetési létesítményekről, az ezzel 
kapcsolatos feladatok költségeiről nincs országos 
statisztikai információ, hiszen a jelentéseket vagy 
be sem nyújtják, de a beérkezett statisztikai 
kimutatásoknak az országos összesítése sem 
készül el 

Nincs könnyű helyzetben az Állami 
Számvevőszék, amikor a vizsgálatok 
összefoglalását követően intézkedési javaslatokat 
kell tennie a Kormánynak és országos hatáskörű 
szerveknek. De azt is látjuk sajnos, hogy a korábbi 
jó javaslatok (ÁSZ, 1999.) hasznosulása is enyhén 
szólva kétséges, a belterületi vízrendezés, a 
csapadékvíz elvezetés ügye az 1998-2006. közötti 
nyolc évben nem sokat mozdult előre! Pedig 
településeink védelme, az ott lakók élet- es 
vagyonbiztonsága különös - tekintenél a 
kedvezőtlenül változó időjárási és klimatikus 
helyzetre - lényegesen többel érdemelne! 

Fehér Ferenc 

Belterületi vízrendezés 

AZ ÁSZ VIZSGÁLAT TAPASZTALATAI 


