
Velencei-tó vízpótlása  

Heti státuszjelentés 

Előzmény 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a többször módosított 4219/1966. számú vízjogi 

üzemeltetési engedély alapján végzi a Velencei-tó vízszint szabályozását, míg a H.23362-

3/1996. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján végzi a Pátkai-tározó üzemeltetését. 

A Velencei-tó vízállása a mai napon az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 mB.f.) 

viszonyítva +90 cm, ami 45 cm-rel marad el az erre az időszakra előírt minimális vízszinttől 

(+135 cm), valamint 62 cm-rel az erre az időszakra előírt optimális vízszinttől (+152 cm). 

A Pátkai-tározó vízszintje 2023. február 2-án 445 cm. 

A Velencei-tó vonatkozásában, hosszú ideje fennálló, tartósan alacsony vízállása miatt 

szükséges a kiépített vízpótló rendszer Pátkai-tározójában felhalmozott víz 

átkormányzásával a Velence-tó vízpótlása. A Pátkai-tározóban kedvezőtlen vízminőség 

miatt, a téli időszakban adódik a legkedvezőbb állapot a vízpótlás megindítására, az 

ilyenkor fennálló, alacsonyabb alga mennyiség még elviselhető terhelést jelent a tó 

számára. Fentiekre figyelemmel a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2023. január 23-

án 8 óra 20 perckor a Pátkai-tározó egyesített műtárgy I. sz. zsilipkapujának 5 cm-es 

nyitásával megkezdte a tározó vízeresztését a Velencei-tó vízpótlása érdekében. A 

vízeresztés addig tart, míg a tározó vízállása eléri a 370 cm-es minimális üzemvízszintet. 

A vízeresztés intenzitása 0,5 m3/s.  

Elmondható, hogy a Velencei-tó 1 cm vízszintemelkedéséhez ~250.000 m3 
vízmennyiség szükséges.  

A vízeresztés hatására a Velencei-tó vízállása várhatóan 5-6 nap alatt emelkedhet  
1-1 cm-t, amennyiben a vízgyűjtő területre nem érkezik további csapadék. A csapadék 
hatása további pozitív vízszintemelkedést eredményezhet. 

 

Vízszintek alakulása 

 Csapadéktevékenység a vízgyűjtőterületen 

A Pátkai-tározónál a vízeresztés kezdete óta összesen 3,0 mm csapadék hullott, Agárdon 

1,8 mm, Velencefürdőn pedig 2,4 mm-t mértünk. 

 

Pátka 
víztározó Agárd Velencefürdő 

2023.01.23 0,0 0,0 0,0 

2023.01.24 0,0 0,0 0,0 

2023.01.25 0,0 0,0 0,1 

2023.01.26 0,0 0,0 0,0 

2023.01.27 0,0 0,0 0,1 

2023.01.28 0,0 0,0 0,0 

2023.01.29 0,0 0,0 0,0 

2023.01.30 0,3 0,0 0,1 

2023.01.31 0,2 0,0 0,2 

2023.02.01 2,5 1,8 1,9 

 

 Vízeresztés alakulása Pátkai-tározó, Velencei-tó 



A vízeresztés megkezdésekor a Pátkai-tározó vízszintje 446 cm volt, majd (a csapadékos 

időszak következményeként a megkezdett vízeresztés mellett is) folyamatosan emelkedett 

449 cm-ig. 2023.02.02. 07:00-kor mért vízállása 445 cm. A tározóból a kőrakáspusztai 

adatok alapján eddig összesen 398.000 m3 vizet engedtünk le. A tározóba befolyó 

vízfolyások folyamatos utánpótlása miatt a kezdethez képest ténylegesen 1 cm-t csökkent 

a Pátkai-tározóban a vízszint.  

A Pátkai-tározó, valamint a Velencei-tó agárdi vízmércéjének adatait az alábbi táblázat 

szemlélteti: 

 

 Pátkai-tározó Agárd 

2023.01.23 446 87 

2023.01.24 448 87 

2023.01.25 449 87 

2023.01.26 449 88 

2023.01.27 448 88 

2023.01.28 448 88 

2023.01.29 448 88 

2023.01.30 446 89 

2023.01.31 446 88 

2023.02.01 445 89 

2023.02.02 445 90 

 

A Pátkai-tározó vízeresztésével összefüggő adatok az alábbi ábrán láthatók: 

 

 



A Velencei-tó vízpótlásával összefüggő adatok az alábbi ábrán láthatók: 

 

A vízeresztése kezdetekor a Velencei-tó vízállása 87 cm volt, 2023.02.02. 07:00-kor mért 

vízállása 90 cm. A tározóból leengedett vízmennyiség eddig 1,6 cm-es vízemelkedést 

jelentett a tavon. 

 

 

A vízállás adatokat a http://www.vizugy.hu/ weblapon lehet nyomon követni, de felhívjuk a 

figyelmet, hogy jelentős szél hatására a tó óránként észlelt vízszintje ingadozhat 1-2 cm pozitív vagy 

negatív tartományban. 

http://www.vizugy.hu/


Vízügyi Igazgatóság által végzett tevékenységek 

A Velencei-tó és vízgyűjtő rendszerén tapasztalt kedvezőtlen vízminőségi helyzetre 

tekintettel 2023. január 17. 8:00 órakor III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 

került elrendelésre, melynek keretén belül a Pátkai-tározó vízeresztésével kapcsolatos 

vízminőség fokozott ellenőrzése történik. A vízminőség kárelhárítási készültség jelenleg is 

folyamatban van. 

2023. január 23-án megkezdett vízpótlás megkezdése előtt Igazgatóságunk vízmennyiségi 

és vízminőségi alapállapot felmérést hajtott végre. A vízpótlás megkezdését követően a 

vízminőségi és vízmennyiségi állapot nyomon követése érdekében január 26-án és 30-án 

újabb méréseket végeztünk. A továbbiakban heti rendszerességgel folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a vízeresztés hatását. 

Igazgatóságunk Fejér Megyei Szakaszmérnöksége az alábbi munkákat végezte el a 

Velencei-tó vízpótlásának előkészítése, valamit a vízpótlás megvalósítása érdekében: 

- gyökérzónás kotrás a Pátkai-tározó egyesített műtárgyában CATERPILLAR 320 SLP típusú 

kotrógéppel. 

- cserjeirtás a Pátkai-tározó Szivárgó-árok rézsűjén a 0+080 – 0+195 tkm, a 0+500 – 

0+885 tkm, valamint a 13+950 – 14+190 tkm szelvényei között. 

- Császárvíz torkolati szakaszának előkészítése (csappantyúk ellenőrzése, Kisfalud Keleti 

övárok torkolatának részleges elzárása). 

- vízi növényzet eltávolítása a Császárvíz medréből a 13+300 – 13+950 km között.  

- A Pátkai-tározó vízeresztésével kapcsolatban a leeresztő műtárgynál uszadékeltávolítás 

történik szükség szerinti gyakorisággal. 

A vízeresztéshez kapcsolódóan fólia beszerzése történt, mely a Császárvíz 

oldalműtárgyainak ideiglenes lezárása, szigetelése miatt vált szükségessé, 

megakadályozandó az esetleges elszivárgást, elfolyást. 

Igazgatóságunk Vízrajzi és Adattári Osztálya vízminőségi és mennyiségi méréseket végez 

a vízeresztés értékeléséhez. 

Hatósági eljárások 

- 2023. január 18-án egyeztetés volt a Fejér Vármegyei Önkormányzatnál Tessely Zoltán 

országgyűlési képviselő, Dr. Molnár Krisztián, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Hajnalné dr. 

Szecsődi Zsuzsanna aljegyző a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 

Fejlesztési Tanács (VVVTFT) képviseletében, a Vízügyi Hatóság és KDTVIZIG részvételével 

a Velencei-tó vízpótlása érdekében szükséges feladatokról. 

A feladatszabás: 

 Egyeztető tárgyalás összehívása 2023. január 27-re a vízpótlással érintettek 

bevonásával.  

 A vízgyűjtő vízhasználatainak hatósági felülvizsgálatának elvégzése. 

 A 2023. január 23. 8:00 órára tervezett vízeresztés megkezdésének előkészítése a 

Pátkai-tározóból. 

- Csákvár polgármesterének kérésére 2023. január 23-án a Fejér Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya Igazgatóságunk bevonásával hatósági 

ellenőrzést tartott a Csíkvarsai-réten a kialakult belvízveszély felmérése érdekében. 



- 2023. január 27-én egyeztető tárgyalás volt a KDTVIZIG hivatalos helyiségében az 

érintett önkormányzatok, halászati hasznosítók, OVF, Nemzeti Park, a vízügyi hatóság, 

természetvédelmi hatóság bevonásával. Az egyeztetésről Emlékeztető készült. 

- A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a helyszíni bejárást 

követően 2023. január 27-én eljárást indított Csákváron a Csíkvarsai-réten és a Csíkvarsai-

rét mellett folyó Császár-víz medrében visszatartott vizek miatt kialakult káros állapot 

megszüntetése érdekben az engedélyes és egyben üzemeltető Pro Vértes 

Természetvédelmi Közalapítvánnyal szemben.  

- 2023. január 31-én a KDTVIZIG részt vett a vízügyi hatóságon a nemzeti park és 

természetvédelmi hatóság bevonásával a Csíkvarsai-rét felszíni vízhasználattal kapcsolatos 

egyeztetésen. A megalapozott döntés érdekében kérték a KDTVIZIG-et a szükséges 

geodéziai felmérések elvégzésére. 

- 2023. február 1-jén KDTVIZIG geodéziai felmérést végzett a Csíkvarsai-réten a jelenlegi 

vízszint- és terepszint viszonyok tisztázása érdekében. A feldolgozást követően az 

eredményeket a jövő héten a vízügyi hatóság részére megküldjük. 

- 2023 januárjában Igazgatóságunk engedélyt kért a Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 

Főosztálytól a Csíkvarsai-rét, ill. a Velencei-tó úszólápi területe feletti drónos repülés 

végrehajtása érdekében. A művelettel kapcsolatban előzetesen egyeztettünk a 

Környezetvédelmi hatósággal és a DINPI területileg illetékes természetvédelmi őrével. A 

repülések célja egyrészt a vízgyűjtő terület részletes vízgazdálkodási felülvizsgálata, 

állapotrögzítése, másrészt a Velencei-tó vízpótlása során a vízfelületen megjelenő 

kénkiválás monitorozása, állapotrögzítése. Az engedélyeket mindkét repülésre megkaptuk 

A Csíkvarsai-rét repülése előreláthatólag 2 napot vesz igénybe, az időjárás függvényében 

a jövő héten fog megtörténni.  

- A vízügyi hatóság tájékoztatást kért a Velencei-tó vízgyűjtőjén található VIZIG kezelésű 

vízfolyásokon lévő engedély nélküli, illetve nem üzemszerűen működő vízhasználatokról a 

szükséges hatósági intézkedések megtétele érdekében. 

 

Előrejelzés 

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint az elkövetkező 6 napban 5,5 – 10,5 mm 

közötti csapadék várható, míg a hőmérséklet -7,5 °C és 8,2 °C között alakul.  

A Pátkai-tározó lassú csökkenése és a Velencei-tó lassú emelkedése várható.  

Tekintettel a jövő heti időjárási előrejelzésekre - miszerint az éjszakai hőmérséklet akár  

-10 fokot is elérheti - a jegesedés beálltával a vízeresztés szüneteltetésének lehetősége is 

fennállhat a leeresztő műtárgy védelme érdekében. 

Rövid távú tervek: 

2023. február 2-án szakmai egyeztetés történt a Pátkai-tározó halászati hasznosítójával 

(HOFESZ) a kábelgát feletti részen un. Kis-tó kialakítása érdekében. A Vízügyi Igazgatóság 

részéről meghatározásra fog kerülni az a vízfelület rész, ahol az új tározóér kialakítására 

lehetőség nyílik, valamint az igazgatóság vállalta a talajmechanikai feltárás elkészítését.  

A tervezési feladatokat a HOFESZ vállalja, az ehhez szükséges alap adatokat (geodézia 

felmérés, talajmechanikai vizsgálat) a vízügyi igazgatóság rendelkezésre bocsátja. 

Székesfehérvár, 2023. február 2. 

 Dr. Csonki István 

 Igazgató 


