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A közel évtizedes száraz, aszályos idô-
szakot követôen 1998-2001. között négy
rendkívül veszélyes árvíz vonult le a Ti-
szán. E négy év alatt a mintegy 120 milli-
árd Ft-os védekezési, kárelhárítási és újjá-
építési költséget okozó árvizeknek igen
kedvezôtlen volt a társadalmi, politikai
hatása. A Tisza-völgy érintett lakossága
körében erôteljesen fokozódott a ve-
szélyérzet, és növekedett a biztonság
megteremtésének igénye, annak elle-
nére, hogy az utóbbi évek európai ese-
ményeivel szemben a gátszakadásnak
nálunk nem voltak halálos áldozatai.

A Kormány 2003 februárjában dön-
tött a Tisza-völgy árvízi biztonságának
növelésére vonatkozó koncepció-terv-
rôl [1022/2003. (III.27.) Korm. határo-
zat], amelynek alapelvei az alábbiak:

a) a Tisza folyó árvizeit elsôsorban a
mértékadó védképességûre kiépülô ár-
vízvédelmi töltések közötti nagyvízi
mederben kell levezetni, és ezért – az
ökológiai szempontokra is figyelemmel
– javítani kell az áramlási, vízszállítási
feltételeket;

b) a védképességet meghaladó, gát-
szakadással és kiöntéssel veszélyeztetô,
statisztikailag igen ritkán elôforduló ár-
hullámokat, a meder vízszállításának
mértékéig hazai területen árapasztással
csökkenteni kell;

c) az árvíz szabályozott kivezetését
és a folyóba történô szükség szerinti
visszavezetését (vagy vízhiányos terü-
letre történô átvezetését) szolgáló, mû-
tárgyakból és tározókból álló árapasz-
tó-rendszert úgy kell kialakítani és mû-
ködtetni, hogy – az árvízvédelmi funk-
ció teljesítésének megtartása mellett –
az hasznosítható legyen a Nemzeti Ag-
rár-környezetvédelmi és a Tisza-völgy
fejlesztésével kapcsolatos programok-
ban elôirányzott célok megvalósításá-
ban, valamint a természetes élôhelyek
gyarapításában;

d) az árapasztási célú tározó (így pél-
dául külterületi mezôgazdasági célú)
területek teljes elöntése csak statisztika-
ilag 1 %-nál kisebb valószínûségû árvi-
zek esetén fordulhat elô, ezért változat-
lan területhasználat esetén, kisajátítás-
sal, kártalanítással, illetôleg a kártérítés-
sel csak kivételesen kell számolni.

A Tisza völgy árvízi biztonságának
növelésére vonatkozó új koncepció a
Vásárhelyi Pál által tervezett, a XIX. szá-
zadban megvalósult rendszerre épül,
azt fejleszti tovább azzal, hogy a külö-
nösen veszélyes árvizek által szállított
fölös vizeket az ártér egy részén helye-
zik el és ennek a víznek a felhasználá-
sával a Tisza mentén új fejlôdési pers-
pektívára, új típusú tájgazdálkodásra
nyílik lehetôség. A koncepció ezért
kapta a Vásárhelyi-terv továbbfejleszté-
se elnevezést. A koncepció teljes meg-
valósítása mintegy tíz évet vesz majd
igénybe. Most e program I. ütemének
megvalósítása kezdôdik meg.

2003 márciusától szeptemberéig elké-
szült az I. ütemben megvalósítandó fel-
adatok végrehajtására vonatkozó olyan
program, amely az árvízvédelmi fejlesz-
tések prioritás szerinti részletes kimun-
kálása mellett bemutatja az érintett
szakterületek fokozatos, folyamatos és

szerves kapcsolódását az árvízvédelmi
célú beavatkozásokhoz. A programban
meghatároztuk a finanszírozás forrásait,
figyelemmel az Európai Unió közösségi
társfinanszírozási feltételeire, megvalósí-
tását pedig mind idôben, mind pedig
forrásigényét tekintve ütemeztük. A Vá-
sárhelyi-tervvel érintett területekre a
programon alapuló, a térség lakosságá-
nak életfeltételeit javító, környezet- és
természetbarát, az EU követelményrend-
szerével összhangban levô terület- és
földhasználat kialakítását elôsegítô ter-
vek, valamint kapcsolódó ágazati gaz-
dasági és infrastrukturális fejlesztési ter-
vek kidolgozása megkezdôdött. Elké-
szült továbbá a tervezett munkáknak az
EK irányelvében foglaltaknak megfelelô
stratégiai környezeti értékelése.

A tervezési munkákat az érintett
szakterületek legjobb erôit egyesítô
négy tervezôi konzorcium végezte,
amelyek megbízásukat nyílt közbeszer-
zési eljárás keretében nyerték el.

A Vásárhelyi-terv I. ütemének prog-
ramját a Kormány 2003. október 15-én
elfogadta [1107/2003. (XI. 5.) Korm. ha-
tározat].

A fejlesztési javaslat egy komplex
program (1. ábra): az árvízbiztonság
megteremtésén túlmenôen kiterjed az
érintett térség terület- és vidékfejleszté-
sére, az új típusú tájgazdálkodás alkal-
mazására és meghonosítására az ár-
apasztó tározók területén, valamint a
Tisza menti települések infrastruktúrá-
jának fejlesztésére is.

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése:
árvízvédelem, terület- és vidékfejlesztés
a Tisza mentén

1. ábra A Vásárhelyi-terv komplex program
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Az árvízvédelmi fejlesztések 
javasolt programja

A Vásárhelyi-terv a hazai árvízvédelmi
fejlesztésekbe illeszkedve, két területre
koncentrálva javítja a Tisza mentén az
árvízvédelmi biztonságot, nevezetesen
árapasztó tározók alkalmazásával és a
nagyvízi meder (a hullámtér) vízszállí-
tó képességének javításával.

A Tisza-völgyi árapasztó tározó-
rendszert (a szabályozott vízkivezetés-
sel megvalósuló ártér-reaktiválást) vizs-
gálva megállapítottuk, hogy a tározók
megvalósíthatók a javasolt helyeken, lé-
tesítésüknek nincsen kizáró oka, a vizs-
gált 11 tározó mindegyike – bizonyos
megszorításokkal – szóba jöhetne a Vá-
sárhelyi-terv I. ütemében. A tározók ki-
választására irányuló vizsgálat szaka-
szonként rangsorolta azokat és kijelölte
az elsô ütemben megvalósításra javasolt
tározók körét (2. ábra). A 2004-2007.
évekre szóló megvalósítási program ter-
vezésének eredményeként a Cigánd-
Tiszakarádi, Szamos-Kraszna közi,
Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, Tiszarof-
fi árapasztó tározók, valamint a
Nagykörüi tározó I. ütemének megvaló-
sítására kerül sor.

Az árapasztó tározók olyan terüle-
tek, amelyeket a domborzat adta termé-
szetes terepalakulatok kihasználásával,
illetve töltésekkel határolnak körül. A
folyóból a víz be- és kivezetése szabá-
lyozott formában, megfelelô vízépítési
mûtárgyak (zsilipek) segítségével törté-
nik. A tározott víz egy része – szükség
esetén – visszatartható, akár öntözésre
is felhasználható. Egy másik (kisebb
méretû és alacsonyabb szinten elhelye-
zett) zsilip azt is biztosítja majd, hogy

kisebb árhullámoknál is lehessen vizet
kivezetni, ha ezt öntözési, gazdálkodási
célból, a vizes élôhelyek vízpótlására az
érintettek igénylik. A tározók így – ár-
vízbiztonsági funkciójuk mellett – a táj-
gazdálkodás kulcsát is adják. Az árvi-
zektôl mentesített árterület egy része –
szabályozott módon – visszakapja az él-
tetô vizet.

A tározórendszer igénybevételére
akkor kerül sor, ha a Tiszára számított
mértékadó árvízszintet elérô, illetve
meghaladó, gátszakadással fenyegetô
rendkívüli árvízi helyzet várható. Ilyen
helyzetben a vízállás-elôrejelzés alapján
meghatározott idôpontban kell meg-
kezdeni a veszély elhárítását egy vagy
több árapasztó tározó megnyitásával és
feltöltésével, azokon a helyeken, ame-
lyek erre a célra az adott árhullám hid-
rológiai sajátosságai szerint éppen a
legmegfelelôbbek. A hatékony árapasz-

tás érdekében a felsô-tiszai tározókba
3-10 napon át, a közép-tiszai tározókba
10-20 napon keresztül kell a folyó árví-
zének egy részét kivezetni. Ezzel mint-
egy 60 cm-rel lehet csökkenteni az ár-
hullám csúcsát, a Tiszában kialakuló
legmagasabb vízszintet. A teljes elárasz-
tás idôtartama az egyes tározókban egy
hónapra tehetô. Az egyes tározók
igénybevétele 30-40 évenként valószí-
nûsíthetô. A kiválasztott hat árapasztó
tározó hatása 1000 éves visszatérési ide-
jû árvízi esemény bekövetkezésekor a
Tisza teljes hazai szakaszán képes kifej-
teni hatását.

A nagyvízi meder vízszállító ké-
pességének javítását vizsgálva megál-
lapítottuk, hogy a megkívánt vízszint-
süllyesztés érdekében melyek a lehet-
séges és szükséges beavatkozások. A
2004-2007. évekre megvalósítási prog-
ramot terveztünk az alábbi fontosabb
mûszaki megoldások alkalmazásával:
az árvízi lefolyási sáv biztosítása; javas-
lat a nyári gátak fennmaradására, áthe-
lyezésére, vagy teljes megszüntetésére;
az övzátonyokkal kapcsolatos felada-
tok; folyószabályozási beavatkozások;
az árvízvédelmi fôvédvonalak nyomvo-
nalának esetleges módosítása (áthelye-
zése). Legkedvezôbb lefolyási viszo-
nyok elsôsorban gyep és szántó mûve-
lési ággal érhetôk el, de a tapasztalatok
szerint a jól gondozott, viszonylag laza
térállású erdô is elfogadható.

A program I. ütemében az érintett
hullámtéri terület nagysága meghaladja
a 37 ezer hektárt, ahol a termôterület
aránya csaknem 80 %-os. [A termôterü-
let legnagyobb hányada erdô (49,1%)
és szántó (36,3%), a gyep aránya 12,7%,
kert, gyümölcsös és szôlô együtt 1,6%,
a nádasé 0,3%.] A mûvelési ágak szer-
kezetében a legjelentôsebb változás a2. ábra A Vásárhelyi-terv I. ütemében tervezett árapasztó tározók

1. kép Beregi töltésszakadás (Fotó: Horváth Emil)
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szántó rovására történik: ötödével
(2400 hektárral) csökkentjük a szántó-
területeket, és ezeken a területen gye-
pet, erdôt és gyümölcsöst irányoztunk
elô (a gyepterület mintegy egyharma-
dával, az erdô 8%-kal, a gyümölcsös
mintegy negyedével növekszik).

A hullámteret érintô beavatkozások és
intézkedések célja – többek között – a
gyomnövények visszaszorítása, amelyet
nem vegyszerezéssel, hanem kaszálással,
legeltetéssel, vagyis a terület folyamatos
kezelésének biztosításával szeretnénk el-
érni. A program elôirányozza a legelteté-
ses állattartás támogatását. A nemesített
nyár- és fûzültetvények helyett a koráb-
ban e vidékre jellemzô kemény- és puha-
fa ligeterdôk telepítését támogatjuk, ezál-
tal is hozzájárulva a tájképi értékek növe-
léséhez. A földhasználattal kapcsolatos
változások költségei legnagyobb mérték-
ben az erdôvel összefüggô beavatkozá-
sok során (ligeterdôk kialakítása, cserje-
irtás, erdôtelepítés) jelentkeznek.

A hullámtéren a szórványgyümöl-
csösöknek, így a „biotermesztésnek”
évszázados hagyományai vannak. A
program keretében ezeket a mai kor-
nak megfelelôen kívánjuk adaptálni. A
hullámtéri területek a tiszai élôvilág re-
habilitálásának – elsôsorban a halbôség
visszaállításának – komoly tartalékait
jelentik, e vonatkozásban elsôsorban az
anyagnyerô helyek és holtmedrek ve-
hetôk számításba. Az ilyen jellegû élô-
hely-fejlesztés mintegy 500 ha területet
érint (beleértve a holtágak, anyag-
nyerôhelyek (kubikgödrök) és a fok-
gazdálkodásra alkalmas területek ívásra
alkalmas részeit).

A nagyvízi meder vízszállító képes-
ségének javítását a teljes hullámtér
természetvédelmi revitalizációjával
együtt tervezzük megvalósítani. A be-
avatkozásokat alulról felfelé haladva
a déli országhatár – Szolnok közötti
szakaszon és a tivadari híd fölötti szû-
kületben végezzük el. A teljes Tiszára
végzett hidraulikai hatásvizsgálat sze-
rint a legkritikusabb felsô-tiszai és kö-
zép-tiszai szakaszokon a hullámtéri
beavatkozások elérik a megkívánt
célt, azaz a folyó alsó szakaszán az
1970-es mederállapotokhoz történô
visszatérést.

Erdészeti beavatkozások1

A lefolyási viszonyokra a legnagyobb
hatást az erdô gyakorolja, ezért rendkí-
vül fontosak a tervezett erdészeti be-
avatkozások, amelyek az alábbi szem-
pontokat egyesítô célrendszer mentén
indokoltak:

Árvízvédelmi célok:
– a part menti erdôk ne akadályoz-

zák a mederben a víz és jeges ár levo-
nulását;

– a nagyvízi levonulási sávban a faál-
lomány ne növelje a szükségest megha-
ladó mértékben a mederérdességet;

– a hullámtéri erdôk és különösen a
gát menti védôsávok akadályozzák
meg a gátat roncsoló hullámverést;

– az erdôk aljnövényzete, az alacso-
nyan elágazó fák, kúszócserjék ne aka-
dályozzák a zavartalan lefolyást;

– a gátak meder felôli megközelíté-
sét (árvíz esetén) hajózási nyiladékok
létesítésével szükséges biztosítani. 

Természetvédelmi célok:
– a növény- és állatvilág fajgazdagsá-

gának fenntartása;
– ôshonos fafajok változatosságá-

nak, génkészletének fenntartása;
– nagyobb védett területen a fafajok

arányainak fenntartása;
– a jelenlegi kedvezôtlen állomány-

szerkezet megjavítása, kultúrerdôk ele-
gyes erdôkre cserélése;

– a tájkép védelme, a táj jellegének
megôrzése;

– egy-egy sajátos erdôgazdálkodási
forma megôrzése.

Erdészeti célok:
– tartamos, többcélú erdôgazdálkodás;
– méretes, értékes lemezipari rönk

termelése;
– fûrészipari rönk termelése;
– tûzifa-, forgács-, farost-, cellulóz-

alapanyag-termelés;
– védelmi rendeltetés;
– vadgazdálkodás;
– közjóléti cél.

Üdülési turisztikai célok:
– üdülési célokat is kielégítô erdôál-

lományok;
– esztétikailag a táj képét pozitívan

befolyásoló fafajok, elegyes erdôk.

Az erdészeti beavatkozások az
alábbi tevékenységeket ölelik fel (l.
táblázatot): 

– cserjeirtás,
– ligeterdô kialakítása,
– fakitermelés,
– erdôtelepítés (részben szerkezet-

váltás miatt).
Az I. ütemben tehát 3940 ha terüle-

ten szükséges cserjeirtás, 2715 hektáron
fakitermelés és ligeterdô-kialakítás, 360
hektáron erdôtelepítés.

A legfontosabb erdészeti jellegû
tennivalók:

– A partvonal mentén 10 m-es sávokban
a folyó ívei mentén a füzes állomány levá-
gása indokolt 3-400 m-es szakaszokon. 

– Ugyancsak faállomány visszaszorí-
tására (ligetes kialakításra) lesz szükség
a nagyvízi levonulási sávokban.

– A gát menti védôsávokban hajózási
nyiladék számára 1-2 km-enként ki kell
irtani az erdôt 30-50 m szélességben.

– A hullámtér mezôgazdasági terüle-
teinek egy részén, ott ahol a vízügyi fel-
tételrendszer is lehetôvé teszi, erdôsí-
tésre nyílik lehetôség. 

– Ahol kívánatos, ott az erdô cserje-
szintjének kitisztítása is szükséges.  

– Az elvárások végrehajtása érdeké-
ben az állami és magántulajdonú erdôk-

2. kép Nyúlgát építése a Tisza töltésén Tiszajenô térségében– 2000. április (Fotó: Vizy Zsigmond)

1 A javasolt erdészeti beavatkozásokat az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) ál-
tal vezetett tervezôi konzorcium – számos alvállalkozó és szakértô közremûködésével – dol-
gozta ki.
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ben szükséges az érdekeltségi viszonyok
megváltoztatása, esetleg szükségessé vál-
hat a magánerdôk állami tulajdonba vé-
tele, közhasznú társaságok létrehozása.

– Fás szárú növényzettel benôtt terü-
letek (szántó- és gyepmûvelési ágban)
irtása.

Az erdô zöld folyosó jellegének
fenntartása és fejlesztése érekében sáv-
szerûséget a következô társulástípusok-
ban javasoljuk biztosítani:

– Mederoldali bokorfûzes (Salicetum
triandrae). Ez esetben a legkevésbé
megszakítottak a sávok. 

– Fûz-nyár ligeterdô (puhafaliget,
Salicetum albae-fragilis). Sok helyen
jelentôs természetvédelmi restaurációs
munkára van szükség. Amennyiben a
puhafaliget nem elegyes, és elegyes jel-
lege nem is valósítható meg, arra kell
törekedni, hogy legyenek folytonos fü-
zes és nyáras állományok is.

– Keményfás ligetek (Fraxino pan-
nonicae – Ulmetum). Összefüggô sávjuk
megfelelô élôhelyek hiányában nem ala-
kítható ki. Ahol van rá lehetôség, javasol-
juk minél nagyobb kiterjedésben meg-
hagyni és telepíteni ezeket az erdôket,
mert mind florisztikai, mind faunisztikai
szempontból a hullámterek és árterek
legértékesebb tagjai közé tartoznak. 

Az erdészeti szabályozásnak az
alábbi intézkedésekre kell kiterjednie: 

– A Tisza hullámtér erdészeti tájhasz-
nosítási terve alapján az erdôterületek
üzemtervezését az ökológiai szempon-
tok érvényesítésével kell elvégezni.

– Az erdôtelepítési tervet összhang-
ba kell hozni a hullámtér mezôgazdasá-
gi hasznosítási tervével.

– A hullámteret érintô erdôszerkezet
átalakítási és erdôtelepítési pályázato-
kat elônyben kell részesíteni. 

– Az erdôtelepítési kiviteli terveket el
kell készíttetni. 

– Meg kell indítani az erdôtelepítésre
ösztönzô „public relation”-t (népszerû-
sítô kiadványok, média, reklám stb.). 

– A magántulajdonba adott erdôkre
erdôkezelô szervezeteket kell alakítani
(erdôbirtokosság, erdôszövetkezet
stb.), ahol még ez nem történt meg.

– Az erdészeti feladatok megvalósu-
lásához ki kell dolgozni az érdekeltségi
rendszert. 

– Az erdôtelepítés megvalósítása ér-
dekében ki kell dolgozni a Tisza hul-
lámtér erdôsítésének speciális támoga-
tási rendszerét és biztosítani kell a vég-
rehajtás pénzügyi hátterét. 

Az árvízvédelmi biztonság érdekében
kialakítandó erdôgazdálkodás egyes
technológiai elôírásait a 46/1999. (III.l8.)
Kormányrendelet kiegészítésével lehet-
ne szabályozni, illetve az erdészeti jog-
szabályok közé kellene beemelni. 

A Vásárhelyi-terv I üteme során a ter-
vezett, javasolt erdészeti beavatkozások
részleteit, menetét az erdészeti szakma
képviselôivel részletesen meg kívánjuk
vitatni, a megvalósítást véleményük fi-
gyelembe vételével végezni.

A tervezett fejlesztések 
feltételei és hatásai

A munka során részletes ökológiai tér-
képezést és örökségvédelmi feltá-
rást végeztünk, amely munkák ered-
ményei a további részletes tervezés
alapját képezik. Megállapítottuk, hogy
a javasolt árapasztó tározók létesítésé-
vel kapcsolatban ökológiai és örökség-
védelmi kizáró feltételek nincsenek. A
hullámtéren tervezett beavatkozások
mûszaki tartalmának tételes meghatáro-
zásakor, a kiviteli tervezés során termé-

szetvédelmi és örökségvédelmi szem-
pontból további részletes vizsgálatokat
és egyeztetéseket tervezünk.

Az egyes tározók igénybevétele 30-40
évenként valószínûsíthetô. Annak a va-
lószínûsége, hogy a tározórendszer min-
den tagja egyidejûleg feltöltôdjön, 1 %
alatt marad. Rendkívüli mértékadó árvíz-
szintet elérô, közvetlen gátszakadással
fenyegetô helyzetben haladéktalanul
meg kell kezdeni a veszély elhárítását,
az árapasztást a tározók feltöltésével.

A felsô-tiszai tározókba a hatékony
árapasztás érdekében 3-10 napig kell az
árhullámot kivezetni, a tartózkodási idô
(a teljes elárasztás idôtartama) egy hó-
napra tehetô. A közép-tiszai tározók
vízelvonása 10-20 napig tart, a tartózko-
dási idô egy hónap.

Az Európai Unió a fejlesztéseket meg-
elôzô környezeti hatásvizsgálatok gya-
korlatát kiterjesztette a beruházásnál ko-
rábbi fázisok, pl. ágazatpolitikák, tervek
és programok szintjére, hogy a tervezés
minél korábbi idôszakában segítse a kör-
nyezeti szempontok érvényesülését. A
Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továb-
biakban SKV) együtt készül a tervvel, így
a környezeti szempontok figyelembe vé-
telének erôsítésére, a különbözô érdekvi-
szonyok közötti kompromisszum megta-
lálására különösen alkalmas. Az SKV el-
végzése az EU finanszírozási formák
egyik feltétele is, így az elvégzett munka
ebbôl a szempontból is hasznosulhat.

A Vásárhelyi-terv elsô ütemére készí-
tett SKV alapvetô célja, hogy környezet-
védelmi és az ehhez szorosan kötôdô
társadalmi-gazdasági szempontból elô-
segítse megvalósítható tervalternatívák
kialakítását. A stratégiai környezeti vizs-
gálat kibôvült azzal a feladattal, hogy a

Erdészeti beavatkozások tevékenységek szerint (2004-2007)

Szakaszolás (fkm) Tevékenység Terület (ha)
Tivadari szûkület cserjeirtás 50
(713,6 - 698,2) ligeterdô kialakítás, fakitermelés 20
Kisköre-Szolnok vasúti híd cserjeirtás 50 
(401,6 - 340,0) fakitermelés, ligeterdô-kialakítás 25

erdôtelepítés 360
Szolnok vasúti híd - cserjeirtás 750
Bács-Kiskun megyehatár 
(340,0 - 294,0) fakitermelés, ligeterdô-kialakítás 100
Bács-Kiskun Csongrád cserjeirtás 220
megyehatár (294,0 - 243,6) fakitermelés, ligeterdô-kialakítás 70
Csongrád megyehatár- cserjeirtás 2500
Algyô vasúti híd fakitermelés, ligeterdô-kialakítás 2000
(243,60 - 192,04)
Algyô vasúti híd - déli cserjeirtás 370
országhatár (192,04 - 159,60) fakitermelés, ligeterdô-kialakítás 500

3. kép Vízitök (Nuphar lutea) a Tiszakarádi
fôcsatorna egyik mellékcsatornájában (Fotó:
Magyar Emôke)
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felmerülô alternatívákat rangsorolja a
megvalósításra való alkalmasság szem-
pontjából, ehhez környezeti és az ide
kapcsolódó társadalmi megközelítést
alkalmazva. A stratégiai környezeti vizs-
gálat keretén belül mind a 11 – az I.
ütemben potenciálisan szóba jöhetô –
tározó vizsgálatát elvégeztük. A vizsgá-
lat eredménye szerint a Vásárhelyi-terv
a kidolgozott célrendszer teljesítésével
környezeti szempontból is megfelelô
módon valósítható meg.

Környezet- és természetbarát
terület- és földhasználat 

kialakítása
A Vásárhelyi-terv elsô ütemére készített
program lényeges részét képezi a térség
lakosságának életfeltételeit javító, kör-
nyezet- és természetbarát, az EU köve-
telményrendszerével összhangban levô
terület- és földhasználat kialakítása. Ki-
dolgoztuk a terület- és vidékfejleszté-
si, környezetgazdálkodási koncep-
ció alapelveit, amelyek új típusú táj-,
föld- és vízhasználat-váltást készítenek
elô. Erre annak érdekében van szükség,
hogy a súlyos társadalmi, gazdasági és
környezeti helyzetben lévô, leszakadó
vidéki térség lakossága esélyt kapjon ár-
vízvédelmi biztonsága mellett életlehe-
tôségeinek továbbfejlesztésére.

A szabályozott vízkivezetés és a víz
megfelelô továbbvezetésére alkalmas víz-
rendszer-rehabilitáció mind nagyobb te-
rületen való megvalósítása által megnyílik
a lehetôség a jelenlegi használat mellett
gyenge adottságú területek sajátosságai-
nak megfelelô és ezért hatékony jövede-
lemtermelô képességû hasznosítására.

Az alapelvek igazodnak az európai
érték- és célrendszerhez, és így remény
van arra, hogy az ezek alapján készülô
koncepció és programok megkapják a
kellô támogatást és az esélyt arra, hogy
ne a természeti, társadalmi, gazdasági
degradálódás folytatódjon, hanem hely-
reállítható legyen a táj népességmegtar-
tó ereje, egészségesen mûködjön társa-
dalmi és természeti rendszere. Az érin-
tett Tisza-völgyi, nagyobbrészt agrár-
térség vidékfejlesztésének nincsen való-
di esélye táj- és vízhasználat-váltás nél-
kül. Ezért az alapelvek megfogalmazá-
sakor a váltásra és az erre alapozható
gazdálkodási rendszerek feltételeinek
biztosítására koncentrálunk, hiszen ez a
stratégiai döntést igénylô kérdés.

A program két egymástól elválasztha-
tatlan és egyaránt hangsúlyos feladatcso-
portra, az infrastrukturális és a tájgaz-
dálkodási feladatokra koncentrál,

amelyek megvalósítása feltétele az árvíz-
védelmi beruházások megvalósításának
abban az értelemben, hogy egyrészt az
árapasztó tározók által érintett lakosság
által közérdekbôl vállalt terhek ellentéte-
lezése arányos, korrekt legyen, másrészt
maga a tájgazdálkodás nemcsak a lakos-
sági megélhetéshez szükséges gazdasági
struktúraváltásnak feltétele, hanem az ár-
apasztó tározók és a hullámtér folyama-
tos, szakszerû gondozásának is. Enélkül
a tározási és vízlevezetési funkció sem le-
het teljes. A tájgazdálkodás megvalósítá-
sának állami támogatása jelentôs állami
közfeladat-megosztást eredményez, el-
sôsorban az árvízvédelem, vízháztartás,
vízgazdálkodás, természet- és környezet-
védelem, foglalkoztatás, képzés, szociá-
lis és egészségügy területén.

A tározók létesítésével párhuzamo-
san bizonyos szakaszokon a gátakat kí-
sérô erdôsáv, erdôfolt telepítése kívá-
natos annak érdekében, hogy a legtöbb
esetben értékes tájképet megzavaró
mûszaki létesítmények takarása bizto-
sítva legyen. Az elôzetes tervek szerint
a 6 tározó környezetében 379 ha erdô
telepítését irányozzuk elô.

A Vásárhelyi-terv keretében megva-
lósuló fejlesztések szükségessé teszik a
térség területhasználatának átalakítását
és ennek a területhasználat-váltásnak
az elôsegítését szolgáló támogatási
rendszerek beindítását. A program
megvalósítása során bekövetkezô vál-
tozások a jelenleg folyó gazdálkodásra
nézve potenciális problémákat jelente-
nek az elárasztásból származó esetleges
károk és területi értékcsökkenés miatt,
ezzel szemben egy újfajta tájhasználat
kialakításának kifejezetten elônyös, sôt
elôfeltétele is a területre való rendsze-
res, irányított vízkivezetés.

A program I. ütemének
megvalósítása

Az elsô négy év költségei összesen 130
milliárd Ft-ot tesznek ki, amely összeg-
nek mintegy felét az árvízvédelmi beru-
házások, másik felét pedig vidékfejlesz-
tés, tájgazdálkodás, infrastruktúra fej-
lesztése teszik ki (3. ábra). 2004-ben eb-
bôl 8 milliárd forintot fordítunk az ár-
vízvédelmi beruházásokra. A teljes
megvalósítás költségének mintegy ne-
gyedét EU forrásokból tervezzük.

Az elôkészítô munkák során az EU
normák szerinti nyílt tervezési eljárást
alkalmaztuk, kiterjedt társadalmi vitát
folytattunk, minden érintettet meghall-
gattunk: több mint száz falugyûlésre,
nyolcvan különbözô egyéb fórumra ke-
rült sor.

A 2004-es év feladatai közül kiemel-
jük a környezeti hatástanulmányok és
az engedélyezési tervek elkészítését, a
tervezett létesítmények hatósági enge-
délyeztetését, a terület- és vidékfejlesz-
tési program részletes kidolgozását, a
kivitelezôk kiválasztását nyílt közbe-
szerzési eljárással. 2004 ôszén megkez-
dôdik az elsô tározók kialakítása, vala-
mint a nagyvízi meder rendezése.

A Vásárhelyi-terv I. üteme az elmúlt
évtizedek legnagyobb kelet-magyaror-
szági, infrastrukturális fejlesztése, vi-
dékfejlesztési programja. Az árvízvé-
delmet szolgáló, környezet- és termé-
szetvédelmi, illetve vidékfejlesztési
szempontokat figyelembe vevô Vásár-
helyi-terv I. ütemének megvalósítása a
Felsô- és a Közép-Tisza vidékén élô
másfélmillió ember számára teremt biz-
tonságot és nyújt fejlôdési, fejlesztési
lehetôséget.

Dr. Szlávik Lajos Ph.D.
KvVM fôosztályvezetô

3. ábra A Vásárhelyi-terv I. ütemének költségei


