2. melléklet: Az árvízkezelés és az erdő kapcsolata Magyarország Árvízi Országos
Kockázatkezelési Terve szerint

Az árvízvédelmi kezelés programját 2016. március 25-én fogadta el a Kormány a
1146/2016. (III. 25.) Korm. határozattal.
A Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről szóló terv (a továbbiakban:
Terv) a Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatósága által üzemeltetett honlapon elérhető.1 A Terv
az árvízi kockázat kezelésének különböző módszereit határozza meg a területek beépítettségétől
függően. E módszerek közé tartoznak a nem szerkezeti intézkedések.
A Terv a nem-szerkezeti intézkedésekről többek között az alábbi megállapításokat teszi:
„5.2.1.4. Nem-szerkezeti intézkedési változat
A nem-szerkezeti intézkedések célja, hogy a veszélyzónákkal érintett területeken az árvízi
kockázatot növelő területhasználatok korlátozásával, illetve az árvízi elöntésre nem érzékeny
területhasználatok támogatásával csökkentsük a jövőben várható árvízi kockázat mértékét. Erre
kétféle eszköz áll rendelkezésünkre:
- egyrészt a területrendezési tervek szabályozási övezeteinek kijelölése, majd az ezek alapján
készülő településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok előírásai,
- másrészt a – bizonyos tájhasználatokhoz köthető, úgynevezett – földalapú támogatások
bevezetése, amelyek EMVA forrásból finanszírozhatók.
A jelenleg készülő árvízi-kockázatkezelési tervek elsősorban a regionális szinten kezelhető
kérdéseket célozzák. Ezért a nem-szerkezeti intézkedéseket csak területrendezési illetve
földhasználat támogatási szempontból határozhatja meg.
A jelenlegi jogszabályi környezetben az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvénynek megfelelően a megyei területrendezési tervekben van lehetőség árvízi kockázatkezelési
terület övezetének lehatárolására.
A nem szerkezeti intézkedések azon öblözetek esetében jelenthetnek árvízi kockázatkezelési
megoldást, ahol:
- az árvízi veszélyzónák nem vagy nagyon kis mértékben érintenek beépített területeket. Ezeken
a területeken a beépítést korlátozó nem szerkezeti intézkedések bevezetése biztosítja, hogy a
jövőben se növekedjen az árvízi kockázat az öblözetben. Az ilyen típusú öblözetekben
ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy mentett oldali rendszeres vízkivezetéssel természetes
tározóterületként kapcsolódjanak a vízfolyásokhoz, ezzel növelve a vízfolyás menti
természetközeli területek arányát, valamint víztározás ökoszisztéma szolgáltatásaikon keresztül
segítsék az árvízi kockázatkezelést.
- az árvízi veszélyzónák kevés, vagy kis arányú beépített területet érintenek. Ezeken a helyeken a
beépítést korlátozó nem szerkezeti intézkedések elégségesen megakadályozzák a jövőbeni
kockázatnövekedést. Megfelelő lokális szerkezeti intézkedésekkel kombinálva növelik az árvízi
biztonságot.”2
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