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1 Összefoglaló

1. táblázat: A projekt főbb adatai

A Projekt címe
Térségi táj- és vízgazdálkodást megalapozó 
vízi infrastruktúra kialakítás a Törökéri-
főcsatorna öblözetében

Projekt gazda neve
Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédel-
mi Társulat

Projektgazda székhelye 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u.4.

Projekt megvalósításának 
helyszíne, kapcsolódó VTT 
tervezési területhez való 
kapcsolódása

A helyszín a Törökéri-főcsatorna vízrendsze-
re. 
A VTT tervezési területén belül a cigándi ár-
vízi vésztározóhoz kapcsolódik a rendszer a 
Tiszakarádi-főcsatorna és összekötő csator-
na, a Kis Karcsa, a Pácini Karcsa, a Felsőbe-
recki-főcsatorna és a Karosszerdahelyi csa-
torna közvetítésével

Érintett terület nagysága / 
tartós és időszakos vízborítá-
sú területek nagysága

Az érintett terület 1 706 ha, ebből mezőgaz-
dasági terület 1 454 ha. A rendszer 1 216 ha 
(83%) mezőgazdasági területet képes kiszol-
gálni megfelelő tájgazdálkodási üzemrend 
esetén  

Beruházással érintett terület 
(ha), épülő csatornahálózat 
hossza (m), műtárgyak szá-
ma, kiépülő tározó kapacitás

A beavatkozással érintett területek lehatáro-
lása egy 
718 ha-os területet ad ki. A konkrét beavat-
kozásokkal érintett terület 35 ha (tókialakí-
tás, depónia építés, műtárgy építés, csator-
na rekonstrukció). A rekonstrukció alá eső 
csatornahossz 10 550 m, az újonnan épülő 
csatornák hosszúsága 1 200 m. A létesíten-
dő műtárgyak száma 30 db. A rendszer víz-
visszatartó tározó kapacitása 450 000 m3

Érintett gazdák száma / bele-
egyező nyilatkozatok száma

A területhasználat tekintetében a jelentő-
sebb területhasználókkal folytak egyezteté-
sek, melyek alapján az érintett mezőgazda-
sági terület (1 454 ha) 72,33%-át (1 051,68 
ha) sikerült lefedni gazdálkodói hozzájárulá-
sokkal. 

Projekt tervezett költsége 
(bruttó)

1 105 458 004 Ft

• ebből nem elszámolha-
tó költség

• elszámolható költség

28 281 630 Ft

1 077 176 374 Ft
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A megvalósult projekt be-
csült üzemeltetési költsége

87 107 831 Ft (jelenérték)

Projekt gazda jogosultsága 
az ÁFA visszaigénylésre

A projekt gazda jelen projekt esetében nem 
jogosult ÁFA visszaigénylésre

A megoldandó probléma rövid leírása 

A megoldandó problémát egyfelől a vízháztartás szélsőségesebbé válása, 
a természeti adottságok romlása, másfelől az adottságokat figyelmen kívül 
hagyó gazdálkodás, tájhasználat jelenti. Ezt a helyzetet súlyosbítja a vízel-
vezetési lehetőség hiánya, azaz, hogy jelen körülmények között a terület-
ről csak átemeléssel lehetséges elvezetni a vizeket. Mindez egy esetleges 
energiaválság és energia árrobbanás fényében a Bodrogköz egészére néz-
ve tarthatatlan helyzetet teremthet.

A projekt területén, illetve a teljes belvízi öblözeten belül csökken a termé-
szetesség, az élőhelyi és biológiai sokféleség. A jelenlegi gazdálkodási 
gyakorlat a természetes rendszerek romlását eredményezi. Miután a táji 
adottságok fennmaradásáért, a táj arculatának megőrzéséért nem kis 
részben ezek a rendszerek felelősek, mindez az adottságok egyre határo-
zottabban érzékelhető romlásához vezet. A térségben egyre nagyobb és 
egyre gyakoribb szélsőségek jelentkeznek. A vízelvezető vízrendezés és a 
hozzá kapcsolódó iparszerű tájhasználat jelentősen gyorsítja a folyamatot. 
Ráadásul a vizeket olyan gazdálkodás érdekében vezetjük le a laposokról, 
melyre azok alkalmatlanok. A mintaterületünkön néhány tízhektárnyi jó 
szántó alkalmasságú terület található, ezen felül a Bodrog-háton vannak 
nagyobb kiterjedésű közepes adottságú szántók. Ezeket viszont a víz nem 
veszélyezteti. Ha a területet az adottságok mentén használnák, nem lenne 
szükség a külterületeken meglévő víz elvezetésére. E mozzanatok szüksé-
gessé teszik a vízgazdálkodás, valamint a tájhasználat átalakítását.

Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei, a változa-
tok fajlagos beruházási és üzemköltségei 

A projekt célkitűzései között szerepel a kistáji körforgások helyreállítása, a 
vízvisszatartó vízrendezés eszközeinek használata és a gazdálkodás, vala-
mint a tájfenntartó beavatkozások összekapcsolása. Ennek érdekében 
olyan területet választottunk ki, amely mind a gazdálkodás, mind a dom-
borzat, mind a természeti adottságok tekintetében az egész öblözetre néz-
ve reprezentatív mintát ad. Gazdálkodási szempontból kis és nagyüzem 
egyaránt jelen van, található rajta néhány tanya, domborzata átfogja az 
ártér teljes szintezettségét, tehát holtágak, laposok, érhátak, ártéri szige-
tek és folyóhátak egyaránt vannak a területén. Természeti adottságait te-
kintve megtalálhatók rajta a Bodrogköz összes talajformái, az ehhez kap-
csolódó élőhelyekkel és termőhelyi adottságokkal, továbbá a teljesen bel-
vízmentes területektől a fokozottan belvízveszélyes földekig valamennyi 
kategória jelen van.

Megoldásunk lényege annak minta jellegében rejlik. Olyan nagyságú terü-
letet választottunk ki, amelyen a változtatások hatása már mérhető, 
ugyanakkor a beavatkozás nem érinti, és nem változtatja meg nagy terü-
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leten a jelenlegi művelés feltételeit. Azaz lehetővé válik a két rendszer 
működésének összehangolása.

A projekt tehát elsősorban minta projekt, reményeink szerint olyan megol-
dások születnek a keretében, melyek más területekre is alkalmazhatóak.

Az EMT, KMT és az MT közti eltérések.  A tervezés előrehaladásával, 
főleg a műszaki megvalósíthatóság szempontjai miatt változott a projekt 
műszaki tartalma, ami érintette a projekt terület nagyságát, a megvalósí-
tásra tervezett műtárgyak számát, illetve egyéb indikátorokat is. A válto-
zás nem érintette a projekt koncepcióját, csupán a megvalósítás konkrét 
módját. 

Az EMT és a KMT közötti jelentős ’érintett terület’ változás értelmezési kér-
désből is adódott, azaz, hogy milyen szempontok szerint határoljuk le az 
érintett területeket. Az érintettség végleges lehatárolását a Törökéri-főcsa-
torna részvízgyűjtő területének lehatárolása adta, amelyen belül érvénye-
sül majd a rendszer vízgazdálkodási hatása.  A KMT és az MT közötti terü-
letnagyságbeli változásokat részben a KMT egyeztetését követő pontosítá-
sok, részben pedig a tervezővel folytatott egyeztetések idézték elő. 

A projekt területe az előkészítő tanulmányhoz képest megváltozott. Az el-
ső változatban négy önkormányzat illetékességi területén mintegy 1 770 
hektáron terveztük a rendszer megvalósítását. Ebből a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján mintegy 1 600 hektár volt mezőgazdasági terület. Az 
előkészítés során részben a Társulat javaslatára, részben tervezői megfon-
tolásokból a korábbi területet átstrukturáltuk (1. térképmelléklet). A régi 
terület a Törökéri-főcsatorna menti területeket érintette a főcsatorna visz-
szaduzzasztó hatásáig, így csak mélyártéri területeken futott keresztül. Az 
új terület ezzel szemben a Bodrog menti folyóháttól a Törökéri-főcsatorná-
ig a teljes árteret átfogja, így reprezentatívabb mintát alkot. A másik elő-
nye az új lehatárolásnak, hogy jobban igazodik a belvízcsatorna rendszer-
hez, kiterjed a betorkolló Gubástói-csatorna és a Boldogárok öblözetére. 
Emellett egy önkormányzat területére esik, így az engedélyek megszerzé-
se, illetve az önkormányzatokkal való egyeztetés egyszerűbb, és a későbbi 
együttműködés is könnyebben megvalósítható. Az így átalakított mintate-
rület 1 706 hektár, ebből mezőgazdasági terület 1 454 hektár.  Az előzetes 
megvalósítási tanulmányban 9 nagyobb zsilip, illetve szakaszoló műtárgy 
beépítését terveztük. Az egyes vízvisszatartási helyeken a gazdálkodókkal 
közösen kialakított küszöbök beépítésével oldottuk volna meg a vízvissza-
tartást. Az előkészítés során e módszert elvetettük, helyette a vízvisszatar-
tás valamennyi helyszínére kisebb műtárgyakat, tiltókat terveztünk. A víz-
kormányzó műtárgyak száma így 30 lett.

Az előkészítés során a visszatartott víz mennyiségét a mélyfekvésű terüle-
tek befogadóképességének vizsgálatával állapítottuk meg. Ez egy elvi le-
hetőség, melyen belül a műszaki tartalom határozza meg a ténylegesen 
visszatartható vízmennyiséget. A Megvalósítási Tanulmányban az új terü-
lethez igazítva a beavatkozásokkal ténylegesen visszatartható víztömeget 
adtuk meg, a 450 000 m3 csupán a statikusan visszatartható víz mennyisé-
ge, míg tájgazdálkodási szempontból és a növényzet víz visszatartása 
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szempontjából legalább ilyen fontos a vizek lefolyásának lassítása. A lassí-
tott lefolyás a tervezett műszaki tartalom mellett a hatásterület jelentős 
részén elérhető. Az eltérések ezen felül a terület átszervezéséből adódnak, 
a magasabban fekvő területeken kevesebb vizet lehet visszatartani, illetve 
a műszaki tartalom pontosításából következnek.

Az alábbi, 2. táblázatban a főbb adatok változásait mutatjuk be.
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2. táblázat: A projekt adatok változása a pro-
jekt fejlesztés során

Mutató/alap
adat

EMT KMT MT Változás indoklása

Érintett terület 
nagysága (ha)

Érintett terület: 
350-550 ha, (elő-
készítés függvé-
nyében)
Tartós vízborítás-
sal érintett terület: 
51 ha
Időszakos vízborí-
tással érintett te-
rület: 100-150 ha

Az érintett terület 1 745 
ha, ebből mezőgazdasá-
gi terület 1 550 ha. A 
rendszer 1 312 ha 
(84%) mezőgazdasági 
területet képes kiszol-
gálni megfelelő tájgaz-
dálkodási üzemrend 
esetén  

Az érintett terület 1 706 
ha, ebből mezőgazdasá-
gi terület 1 454 ha. A 
rendszer 1 216 ha 
(83%) mezőgazdasági 
területet képes kiszol-
gálni megfelelő tájgaz-
dálkodási üzemrend 
esetén  

Az EMT és a KMT közötti jelentős ’érintett te-
rület’ változás értelmezési kérdésből is adó-
dott, azaz, hogy milyen szempontok szerint 
határoljuk le az érintett területeket. Az érin-
tettség végleges lehatárolását a Törökéri-
főcsatorna részvízgyűjtő területének lehatá-
rolása adta, amelyen belül érvényesül majd 
a rendszer vízgazdálkodási hatása.  A KMT 
és az MT közötti területnagyságbeli változá-
sokat részben a KMT egyeztetését követő 
pontosítások idézték elő, részben pedig a 
tervezővel folytatott egyeztetések. 

Beruházással 
érintett terület 
(ha), épülő 
csatornaháló-
zat hossza (m); 
műtárgyak 
száma, (db), 
kiépülő tározó-
kapacitás (m3)

Beruházással érin-
tett terület: 51 ha
Műtárgyak száma: 
9
Épülő csatornahá-
lózat hossza 4000 
m
Meglévő árok, csa-
torna rekonstruk-
ció 5000 m
Tározókapacitás 
1,2-1,5 millió m3

A beavatkozással érin-
tett terület 718 ha. A 
konkrét beavatkozások-
kal érintett terület 70 ha 
(tókialakítás, depónia 
építés, műtárgy építés, 
csatorna rekonstrukció). 
A rekonstrukció alá eső 
csatornahossz 7 500 m, 
az újonnan épülő csator-
nák hosszúsága 1 300 
m. A létesítendő műtár-
gyak száma 31 db. A 
rendszer vízvisszatartó 
tározó kapacitása 
450 000 m3

A beavatkozással érin-
tett terület 718 ha. A 
konkrét beavatkozások-
kal érintett terület 35 
ha (tókialakítás, depó-
nia építés, műtárgy épí-
tés, csatorna rekonst-
rukció). A rekonstrukció 
alá eső csatornahossz 
10 550 m, az újonnan 
épülő csatornák hosszú-
sága 1 200 m. A létesí-
tendő műtárgyak száma 
30 db. A rendszer víz-
visszatartó tározó kapa-
citása 450 000 m3

Az EMT szakaszában csak konzultációs jel-
leggel vontunk be vizes tervezőt, ráadásul a 
tervezési szakaszban több tekintetben kide-
rült az EMT során kapott tervezői instrukciók 
elégtelen volta. Az előkészítő szakaszban 
ezzel szemben a projekt szakszerű tervezési 
és egyeztetési folyamaton ment keresztül, 
aminek köszönhetően a fizikai paraméterek 
és a becsült költségek is változtak, bizonyos 
tételek jelentős mértékben. 
A konkrét beavatkozással érintett terület te-
kintetében szintén jelentős pontosítás tör-
tént a tervező részéről a tervezés előreha-
ladtával. 
A tározó kapacitás számításakor az EMT so-
rán számoltunk a lassított lefolyás vízvissza-
tartó kapacitásával is, mivel az tájgazdálko-
dási szempontból teljesen releváns (a tájban 
a lefolyó vizek akkor is fontos hatást gyako-
rolnak, ha azok nagy része csak egy ideig 
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van jelen). A tervezésben azonban csak a 
statikusan visszatartható vizek mennyiségé-
vel számoltunk, ami jelentős különbséget 
eredményezett. Ezen felül a gazdálkodói 
egyeztetések tapasztalatai is azt erősítették 
meg, hogy a területhasználók többsége ma 
még nem ért egyet a többlet víz visszatartá-
sával, ezért a kapacitás számításakor csak 
azokat a vízszinteket vettük figyelembe, 
amelyek biztosan nem befolyásolják a ma-
gasabban fekvő területek jelenlegi gazdálko-
dási gyakorlatát. 

Érintett gaz-
dák száma/be-
leegyező, nyi-
latkozatok szá-
ma

A beruházással 
közvetlenül érin-
tett tulajdonosok 
száma: 8
Nyilatkozatok szá-
ma: 6
A beruházással 
közvetlenül érin-
tett földhasználók 
száma: 3
Nyilatkozatok szá-
ma: 3

A területhasználat tekin-
tetében a jelentősebb 
területhasználókkal foly-
tak egyeztetések, me-
lyek alapján az érintett 
mezőgazdasági terület 
(1 550 ha) 70,81 %-át 
(1 105 ha) sikerült eddig 
lefedni – egyenlőre szó-
beli - gazdálkodói hoz-
zájárulásokkal. A szóbeli 
hozzájárulásokat írásos 
hozzájárulásokkal fogjuk 
dokumentálni.

A területhasználat te-
kintetében a jelentő-
sebb területhasználók-
kal folytak egyezteté-
sek, melyek alapján az 
érintett mezőgazdasági 
terület (1 454 ha) 
72,33%-át (1 051,68 
ha) sikerült lefedni gaz-
dálkodói hozzájárulá-
sokkal.

Az érintett gazdák alatt a KSZ-el folytatott 
egyeztetéseknek megfelelően a területhasz-
nálókat értjük. 
Az EMT-ben a beruházással érintett terület 
alatt egy szűkebb lehatárolást értettünk 
(lásd fent), ami nagyrészt okozta a terület-
használók számában bekövetkezett válto-
zást.  
A végleges területlehatárolás és a gazdálko-
dói egyeztetések eredményeinek ismereté-
ben 7 olyan nagyobb területhasználót tud-
tunk azonosítani, akik /amelyek támogatják 
a projekt által tervezett beruházást. Ily mó-
don a támogatással lefedett terület a teljes 
érintett terület 72,33%-a. A KMT-től való ha-
ban kifejezett eltérés oka, hogy a KMT készí-
tésének idején több, a hozzájárulását szó-
ban kifejező tulajdonos esetén nem volt 
pontos adatunk az általuk használt területek 
nagyságáról. 

A projekt ter-
vezett költsé-
ge

770 750 000 HUF 1 178 477 350 Ft 1 105 458 004 Ft A projekt költségek változása az EMT és a 
KMT között volt jelentős, ennek legfőbb oka 
az építési munkák költségeinek megnöveke-
dése volt (450 mio Ft – 856 mio Ft). Az épí-
tési munkák esetében az EMT szakaszában 
alkalmazott fajlagos költségek alacsonyak 
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voltak, ezen felül a humusz mentés plusz 
földmunka költségei kimaradtak a kalkuláci-
óból. Mindezek mellett a műszaki tartalom is 
változott a tervezés során.
A lőszermentesítés és a régészeti munkák 
EMT-ben és KMT-ben szerepeltetett költsége 
előzetes becslésen alapult, amiket a tanul-
mányok elkészültét követően tudtunk ponto-
sítani. 

A megvalósult 
projekt becsült 
üzemeltetési 
költsége

nem releváns 51 887 947 Ft (jelenér-
ték) 87 107 831 Ft

A projekt nélküli esettel kapcsolatos adat-
pontosítások csökkentették annak költsége-
it, így a fejlesztési különbözet a teljes fenn-
tartási időszakra jelenértéken számítva nö-

vekedett.
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A változatelemzés során a lehetséges vízrendezési megoldások közül 
két koncepciót vizsgáltunk. Az „A” változatban a vizet az öblözet alsó vé-
ge, a Törökéri-főcsatorna felől, kívántuk végig vezetni a területen, és e víz-
rendszer működéséhez igazodva alakítottuk ki a vízvisszatartó vízrendezés 
eszközeinek működését, illetve a tájgazdálkodási koncepciót.

A „B” változatban az öblözet fakadóvizeinek összegyűjtésére alapoztuk a 
vízrendszer működését, és ezt a Törökéri-főcsatorna felőli természetes, 
azaz a jelenlegi körülmények között is meglévő visszaduzzasztás csak ki-
egészíti.

Az „A” változat előnye, hogy jobban illeszkedhet a tározó működéséhez, 
nagyobb vízmennyiséggel gazdálkodhat, kiterjedtebb vizes élőhely rend-
szert táplálhat. Hátránya ugyanakkor, hogy az alulról töltés miatt nagyobb 
részben kell a területet mélyíteni, hogy a vizet biztonsággal távol tarthas-
suk a más formában művelt területektől. A Törökéri-főcsatorna visszaduz-
zasztása olyan területeket érint, ahol a gazdálkodók nem támogatják a je-
lenlegi viszonyok megváltoztatását, a két rendszer működésének össze-
hangolása nehezebb, költségesebb, valamint több, a helyi gazdák számára 
elfogadhatatlan megoldást is felvet. Ugyanakkor a víz a folyóháti területe-
kig nem duzzasztható fel, így a minta kevéssé reprezentatív.

A „B” változat előnye, hogy reprezentatív mintát ad, a lehető legteljesebb 
módon hangolja össze a jelenlegi tájhasználat vízgazdálkodását a tájgaz-
dálkodási rendszer működésével, ebből fakadóan elfogadottsága is na-
gyobb. Miután e változat során a víz az öblözet tetejéről érkezik, kisebb 
földmunka igényű, több helyen válik lehetővé a víz visszatartása. Hátrá-
nya, hogy kisebb víztömeggel gazdálkodik, kevesebb vizes élőhely alakul-
hat ki rajta.

A változatok fajlagos költségeit a 2. táblázatban foglaljuk össze 

3. táblázat: A változatok fajlagos költségei

Változatok 
(ENPV)

„A” változat „B” változat

Beruházási 
költség

1 461 239 803 Ft 743 238 411 
Ft

Fenntartási 
költség

85 845 497 Ft 87 107 831 Ft

3/a. táblázat: A kiválasztott változat költségbecslése

Tételek megnevezése/Munka Mérték- egy-
ség/Egység Mennyiség 

Fajlagos 
költség 
(nettó)

Összeg (Ft)

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsoló-
dó vagyoni értékű jog megszerzé-
se  

77 400 000 

Földvásárlás ha 70 000 000
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Kisajátítás, kártalanítás új csatornák, 
kisebb műtárgyak

ha 0

Szolgalmi jog  0
Földcsere, földbank, parcella megosz-
tás ha 6 000 000

Területszerzés ügyvédi díja ha 1 400 000
Területelőkészítés  23 368 000
Megelőző, mentő régészet ha 11 938 000
Lőszermentesítés ha 11 430 000

Építési költségek:     
Irtási munkák csatornákon (gaz nád 
kaszálás)

10m2 11 800 220 3 296 920

Irtási munkák csatornákon (cserjeír-
tás)

10m2 4 116 1 580 8 259 166

Iszaptalanítási munkák  meglévő csa-
tornákon a belvízek mélyebb terület-
re történő eljuttatása és vízpótlás cél-
jából

m3 21 800 1 410 39 037 260

Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű-
tárgy, küszöb

db 5 1 690 000 10 731 500

kisseb tilitók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából)

db 4 965 000 4 902 200

Műtárgyak felújítása csatornákon(át-
ereszek)

db 8 1 500 000 15 240 000

 CSATORNÁK REKONSTRUKCIÓJA km 11 6 080 311 81 467 046
Irtási munkák csatornák nyomvona-
lán (gaz nád kaszálás) 10m2 4 500 220 1 257 300

Irtási munkák csatornák nyomvona-
lán (cserje írtás) 10m2 240 1 260 384 048

Új csatorna szelvény kialakítás m3 5 400 4 620 31 683 960
Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű-
tárgy, küszöb

db 2 965 000 2 451 100

kisseb tilitók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából)

db 0 3 000 000 0

Átereszek építése db 0 4 800 000 0
 ÚJ CSATORNÁK ÉPÍTÉSE km 1 23 475 333 35 776 408
Irtási munkák  (gaz nád kaszálás) 10m2 6 000 220 1 676 400
Irtási munkák (cserje írtás) 10m2 10 000 1 350 17 145 000
Tókialakítás földmunkája(humuszle-
szedés, földkitermelés, depóhelyre 
szállítás, depókialkaítás)

m3 129 000 2 550 417 766 500

Depóniakialakítás miatt többlet föld-
munka( humuszmentés) db 37 200 1 550 73 228 200

Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű-
tárgy, küszöb db 3 1 690 000 6 438 900

kisseb tilitók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából) db 4 965 000 4 902 200

TÓKIALAKÍTÁS ÖSSZESEN    521 157 200
Érrekonstrukció (holtmeder) m3 21 100 2 550 68 332 350

Zsilipes műtárgy a holt medren db 1 2 800 000 3 556 000
Zsilipes áteresz építése db 1 1 500 000 1 905 000
Zsilip építése Gubástói csatornán db 1 8 800 000 11 176 000
Zsilip építése Kakastói csatornán db 1 8 500 000 10 795 000
EGYÉB BEAVATKOZÁSOK ÖSSZE-
SEN

   95 764 350

Talaj előkészítés m2 480 000 7 4 267 200
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makk vető m2 480 000 10 6 096 000
vetés m2 480 000 1,5 914 400
csemete m2 480 000 5 3 048 000
csemete ültetés m2 480 000 5 3 048 000
szállítási költségek m2   254 000
tervezés, erdészeti díj m2 480 000 0,8 576 580
földhivatali térképek m2   63 500
talajvizsgálat m2 10 15 000 190 500
pótlás és egyéb váratlan esemény m2   2 895 600
szakirányítás m2 480 000 1 609 600
TÁJTAGOLÁS ÖSSZESEN    21 353 780
Talaj előkészítés m2 55 000 10 698 500
makk (vető) m2 55 000 10 698 500
vetés m2 55 000 3 209 550
csemete m2 55 000 4 279 400
ültetés m2 55 000 4 279 400
FASOROK ÖSSZESEN    2 165 350
vetőmag (meggy, szilva, barack) m2 25 000 20 635 000
Talaj előkészítés m2 25 000 15 476 250
szétültetés utógondozás m2 25 000 15 476 250
csemete m2 25 000 50 1 587 500
ültetés m2 25 000 50 1 587 500
GYÜMÖLCSÉNY ÖSSZESEN    4 762 500
Kiviteli terv db 9 144 000

Építési költségek összesen  
771 590 

634    
Eszközbeszerzés: 96 520 000 

Műszaki gépek, berendezések 96 520 000
Projekt menedzsment 23 094 950

Általános menedzsment 16 998 950
Pénzügyi tanácsadó 1 524 000
Jogi szakértő 2 032 000
Műszaki szakértő 2 540 000

Közbeszerzés 9 509 000
Közbeszerzési tanácsadó 8 509 000
Közbeszerzési eljárási díj 1 000 000

Tanulmányok 31 623 000
Egyéb tanulmányok db 31 623 000
Mérnök 31 623 000
Tájékoztatással és nyilvánosság-
gal kapcsolatos tevékenység 

4 249 420

Egyéb 6 000 000
Művelési ágból való kivonás, váltás 
hatósági ha 6 000 000

Szolgáltatások összesen:
106 099 

370

Beruházási költség összesen
1 074 978 

004
Tartalék 30 480 000

Bruttó beruházási összköltség
1 105 458 

004
Ebből nem elszámolható költség 28 281 630
Elszámolható beruházási össz-
költség

1 077 176 
374
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A kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő be-
mutatása és kritikus intézményi kérdések 

Vízrendszerünk alapja a 10 ponton kialakított, a víz visszatartására alkal-
mas területek vízjárásának szabályozását célzó beavatkozás, mely rész-
ben vízpótló és vízelvezető csatornaépítést, illetve rekonstrukciót, különfé-
le műtárgyak (tiltók, átereszek, zsilipek) kialakítását, tavak kotrását, illetve 
az ártéri szintek tagolását, az érhátak megemelését jelenti. Ezt egészítik ki 
a Gubástói- és a Kakastói-csatornákra tervezett zsilipek, illetve az egykori 
természetes vízrendszer egyik ütőerének számító érmaradvány részbeni 
helyreállítása.

A kiválasztott koncepció szerint a vízrendszer működésének alapja az öb-
lözetben fakadó vizek lehetőségszerinti teljes visszatartása, kihasználva a 
Törökéri-főcsatorna jelenlegi üzemrendjében jelentkező visszaduzzasztást. 
Ennek megfelelően a rendszer kulcs elemei a Gubástói- és a Kakastói-csa-
tornára telepített zsilipek, a hozzájuk kapcsolódó csatornarendszer, illetve 
az általuk láncba kapcsolt mély fekvésű területek, vizes élőhelyek és tavak 
láncolata.

A rendszer üzemeltetésének célja a tavaszi vízbő időszakok vizeivel 
való gazdálkodás. Ezt úgy tervezzük megvalósítani, hogy a vizet végig 
vezetjük az e célból kiválasztott területeken. Itt nem csak, és nem is első-
sorban arról van szó, hogy a vizeket medrekben és csatornákban tereljük, 
ezen felül el kell érni, hogy ki is lépjenek azokból. 

Az intézményi kérdések közül a projekt szempontjából kritikus a terü-
letszerzés, a működtetés, valamint a tájgazdálkodás támogatási rendsze-
rének kérdései. 

A projekt keretében a jelentősebb mértékű területszerzés azért szüksé-
ges, mert a mozaikos, tagolt tájszerkezet kialakításához –amíg azt minta 
híján nem lehetséges egész öblözeti szinten elterjeszteni - beavatkozások 
szükségesek. A projekt konstrukció 100%-os közösségi finanszírozást irá-
nyoz elő, ezért beavatkozás csak állami, vagy önkormányzati tulajdonú te-
rületen valósulhat meg. A vízrendszert úgy alakítottuk ki, hogy a beavatko-
zások és így a területszerzés olyan területeket érintsen, amelyek a víz-
rendszer szempontjából a leginkább lényegesek, valamint amelyek tulaj-
donosai nem tervezik a tájgazdálkodásban való részvételt, illetve inkább a 
későbbi eladásra hajlanak. 

A beruházás ezen projekt esetében nem csak a gazdálkodást kiszolgáló ví-
zi infrastruktúrára korlátozódik, hanem a vízrendszeren belüli üzemi terü-
letekre is kiterjed, létrehozva tavakat és kisebb tájtagoló depóniákat, me-
lyek a tájműködés szempontjából a rendszer fontos elemei lesznek. A 
konkrét beavatkozások által érintett terület így mintegy 70 ha. 

A projekt eredmények működtetése szempontjából három területtí-
pust különböztetünk meg. A beavatkozási területen (mintegy 70 ha) a 
tájgazdálkodási üzemrendnek teljes mértékben érvényesülnie kell. A szű-
kebb hatásterület (888 ha) mezőgazdasági parcelláit nagyrészt olyan 
helyi gazdálkodók művelik, akik egyetértenek a tájgazdálkodási célokkal 
és megfelelő támogatási rendszer bevezetése esetén a vízvisszatartáshoz 
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igazodó tájhasználatot terveznek kialakítani. Ezeken a területeken a mű-
ködtetés alapja szintén a tájgazdálkodási üzemrend lesz, melyet az érin-
tett területhasználókkal egyeztetve dolgozunk ki. A tágabb hatásterüle-
ten (1 450 ha) a tájgazdálkodási tanulmány és üzemrend ajánlásokat és 
segítséget nyújtanak a tájszerkezet átalakításához a gazdálkodók számá-
ra, akik a pályázat készítésekor hozzájárulásukat adták a projekt megvaló-
sításához és egyetértenek annak céljaival.  

A tájgazdálkodás érvényben levő támogatási rendszere egyelőre nem 
alkalmas arra, hogy nagyobb léptékben tájhasználat váltásra bírja a gaz-
dálkodókat, sőt még az eddig elkészült (a Cigándi-tározóhoz kapcsolódó) 
tájgazdálkodási mintaterületen sem működik tájgazdálkodási célú üzem-
rend. A biztos megélhetési kilátásokat nem pótolhatja sem a jól megvá-
lasztott szakmai tartalom és körültekintő műszaki tervezés, sem a tájékoz-
tatási és szemléletformálási tevékenységek. A projekt keretében ezért az-
zal a javaslattal élünk, hogy a tájgazdálkodási kifizetések rendszere – lehe-
tőleg a hasonló értékek mentén kifejlesztett zöldpont rendszer bevezeté-
sével - mihamarabb érje el ezt a gazdálkodók által már elfogadhatónak, 
választhatónak ítélt szintet. 

A fenntarthatósági számítás/költség-haszon elemzés eredményé-
nek összefoglalása 

A döntési változatok sorba rendezése a teljes vizsgált időszak összes köz-
gazdasági költségének jelenértéke alapján történt, ez alapján a kiválasz-
tott változat a legalacsonyabb összköltségű, esetünkben a „B” projekt vál-
tozat. A KHE útmutató előírásainak eleget téve a változatelemzés során a 
közgazdasági költségeket hasonlítottuk össze. Ezen felül többszempontú 
értékelést is végeztünk, amely szerint szintén a „B” változat a megvalósí-
tandó.

A pénzügyi elemzés a diszkontált pénzáram módszerre épül (DCF mód-
szer), csak a tényleges pénzmozgással járó pénzáramok kerülnek feltünte-
tésre. Az amortizáció nem képezi a diszkontált cash-flow elemzés részét, 
így közvetlenül a pénzügyi elemzésben nem jelenik meg. Az elemzés a fej-
lesztési különbözet módszer alapján készült, a projekt és a projekt nélküli 
állapot kiadásainak összevetésével.
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4. táblázat: A projekt lebonyolításának javasolt ütemterve

Tevékenységek
2013 2014 2015

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Közbeszerzési tanácsadó kivá-
lasztása
Projektmenedzsment szervezet 
kiválasztása 
Kivitelezésre vonatkozó közbe-
szerzési eljárás lebonyolítása
Terület-előkészítéssel összefüg-
gő tevékenység (lőszermentesí-
tés, régészet)
Területvásárlások 
Kiviteli tervek készítése
Csatorna- és érrekonstrukció
Vízkormányzási kisműtárgyak
Tókialakítás, földmunka
Vízkormányzási nagyműtárgyak 
Növény telepítések
Eszközbeszerzés
Mérnöki feladatok 
Használatbavételi, üzemeltetési 
engedélyek megszerzése
Nyilvánossággal / tájékoztatás-
sal összefüggő tevékenységek
További tanulmányok készítése

18



2 A projekt gazda és a projekt menedzsment bemutatá-
sa

A projekt speciális helyzetben van, mivel az előkészítést követően a meg-
valósítás során változik a projektgazda személye. A Pályázati Felhívás és 
Útmutató B.1 pontja az előkészítés, azaz az első forduló szakaszában lehe-
tővé tette, hogy non-profit szervezetek pályázhassanak a konstrukcióra, 
míg a megvalósítási szakaszban már csak „már meglévő, területileg érin-
tett vízgazdálkodási társulatok (a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. 
törvényben meghatározottak szerint), azokból kiváló, vagy azok szétválá-
sával, az érintett szereplők által alapított (főtevékenysége mellett tájgaz-
dálkodási céllal) újonnan létrehozott társulatok pályázhatnak”. 

Az első fordulóban a projekt gazda az E-misszió Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület, míg a második fordulóban a területileg illetékes Bod-
rogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat (a továbbiakban Társu-
lat). A helyzet tehát azért is speciális, mert a projektet az első fordulós 
projektgazda készítette elő és dolgozta ki koncepcionális szinten, majd ké-
sőbb a vízjogi engedélyes tervek szintjén. A második körös pályázatot szin-
tén az Egyesület készíti el, mivel ez az előkészítési szakasz feladata. 
Ugyanakkor a második körös pályázatot már a Társulat fogja benyújtani. 
Ez a körülmény fokozott egyeztetést igényel a két projektgazda között an-
nak érdekében, hogy a projekt minden részlete megfelelő módon kerüljön 
kidolgozásra. 

1.1 A projekt gazda bemutatása

A projektgazda Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat leg-
fontosabb adatait a 4. táblázatban mutatjuk be.

5. táblázat: A projektgazda bemutatása

A projektjavaslat benyújtójának 
(projektgazda) neve:

Bodrogmenti Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat

Jogi formája:
Vízitársulat - jogi személyiséggel 
rendelkező gazdálkodó szervezet

Címe: 3950 Sárospatak, Vásárhelyi P. u.4.
A projektgazda hivatalos 
képviselője:

Vinnai Miklós

Beosztása: elnök
Telefonszáma: 06 47 311 008
Faxszáma: 06 47 311 008
E-mail címe: bvtpatak@enternet.hu
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A Társulat jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 
más gazdálkodó szervezetté nem alakulhat át.

A projektgazda megalakulásának időpontja 1961, tehát hatalmas 
tapasztalattal rendelkezik a térség vízrendezési, vízkár-elhárítási és 
talajvédelmi feladatainak ellátásában, szervezésében.

A Társulat tevékenysége a közfeladatok ellátása mellett kiterjed 
vízilétesítmények tervezésére és megvalósítására, a kezelésében lévő 
vizek és vízilétesítmények működtetésére és fenntartására, 
hasznosítására, működését elősegítő egyéb gazdasági tevékenységek 
ellátására. A Társulat tevékenységi köre a hatályos TEAOR besorolások 
szerint az alábbiak:

-     01.30 ’03 Vegyes gazdálkodás
-     01.41 ’03 Növénytermelési szolgáltatás
-     01.42 ’03 Állattenyésztési szolgáltatás
-     45.21 ’03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
-     45.24 ’03 Vízi létesítmény építése
-     71.32 ’03 Építőipari gép kölcsönzése
-     74.20 ’03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
-     90.01 ’03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
-     90.02 ’03 Hulladékgyűjtés,- kezelés

A társulat érdekeltségi területe az a terület amelyről a vizek természetes 
úton a társulat kezelésében vagy tulajdonában lévő vízfolyásokba, 
tavakba, vízilétesítményekbe jutnak, illetve elvezethetők és amely 
területek felszín alatti vagy felszíni vizeire a társulati közcélú vízimunkák, 
megépített vízilétesítmények hatást gyakorolnak. A Társulat érdekeltségi 
területe a Bodrogköz, Hegyalja, Hegyköz meghatározott részeit foglalja 
magában. Északi határa a Magyarország és Szlovákia közös határa, 
keletről a Tisza, nyugatról Zemplén-hegység vízválasztója, délen a Bénye-
patak vízválasztójának É-i határa és a Bodrog határolja. Az érdekeltségi 
terület mérete 115 000 ha. Kezelt csatorna hossz: 360 km, 
Kisvízfolyások: 187 km, Szivattyútelepek száma: 17 db kapacitásúk 14,1 
m3/sec, Belvíztározó: Cigánd - Erzsébeti 1,5 millió m3, Cigánd árapasztó 
tározó tájgazdálkodási létesítmények üzemeltetése, Pácin 
Programirányítási Iroda, labor üzemeltetése. 

2012. évben az Országos Közfoglalkoztatási programban 95 fő átlag 
létszámot foglalkoztatunk február 01. - december 31. közötti időszakra. A 
közfoglalkoztatottak a társulat által kezelt csatornákat tisztították, illetve 
ezeken a területeken spontán felnövő cserjéket irtották. 

A társulat tisztségviselői és szervei

A társulatot az elnök képviseli, további tisztségviselői az intézőbizottság 
elnöke és tagjai, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. Az 
intézőbizottság elnöke egyben a Társulat elnöke is. Az elnök dönt azokban 
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az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés és az 
intézőbizottság hatáskörébe. Ilyen feladatok többek közt:

- A munkáltatói jogok gyakorlása

- A társulati feladatok költségfedezetének biztosítása

- A közfeladatok végrehajtásának irányítása
- A társulati pénz- és hitelgazdálkodás valamint vagyongazdálkodás 

kezelése stb.
A Társulat szerveit a küldöttgyűlés, az intézőbizottság és a felügyelő 
bizottság alkotják.

A küldöttgyűlés a Társulat legfőbb szerve. A küldöttgyűlés a 
vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogosult 
a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. A küldöttgyűlésen az 50 ha 
vagy annál nagyobb érdekeltségi területtel rendelkező tagok és az 
önkormányzatok személyesen, vagy képviselőik útján vesznek részt. Az 50 
ha-nál kisebb érdekeltségi területtel rendelkezőket a települési 
önkormányzatok vagy a maguk közül választott küldöttel képviseltetik 
magukat. A küldöttgyűlést legalább évente egyszer megtartják, az 
összehívás az intézőbizottság feladata. A küldöttgyűlés csak akkor 
határozatképes, ha a jogosultak érdekeltségi egység arányában számított 
több, mint kétharmada jelen van, azok egyben az érdekeltségi területnek 
legalább az 51%-át képviselik. Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a 
8 napon belül összehívott második küldöttgyűlés az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben a megjelentek számára és érdekképviseleti arányára 
tekintet nélkül határozóképes. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik 
többek között:

- Alapszabály módosítása
- A társulat megszüntetésének, szétválásának, egyesülésének 

elhatározása
- A tagok fizetési kötelezettségének megállapítása
- SZMSZ elfogadása, módosítása
- A társulat közfeladatainak ütemezése stb.

Az évi rendes küldöttgyűlésen túl rendkívüli közgyűlés(ek) összehívására is 
sor kerülhet.

Az intézőbizottság a bizottság elnökéből és 4 főből áll, akiket a közgyűlés 
választ meg. Az intézőbizottság gondoskodik a küldöttgyűlés 
határozatainak végrehajtásáról a társulat illetve a társulat közfeladatait 
érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés 
hatáskörébe. Az intézőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, a 
bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.

A Társulat ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, amely ügyrendjét maga 
állapítja meg. A felügyelő bizottság elnökét és 2 tagját a küldöttgyűlés 
választja meg 2/3-os többséggel 4 évi időtartamra. A felügyelő bizottság 
feladata a Társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. 
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A Társulat tagjai

A társulat tagjai a társulat érdekeltségi területén ingatlan tulajdonnal 
rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi 
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A 
tagok az érdekeltségi hozzájárulást a küldöttgyűlés által megállapított 
mértékben és határidőre fizetik meg. A tagviszony megszűnik, ha 

- a tag meghal,
- ha a tagsági viszony alapjául szolgáló feltétel megszűnik,
- a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság tag jogutód nélkül megszűnik,
- a társulat jogutód nélkül megszűnik.

A Társulat vagyona

A Társulat a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, valamint az érintett helyi 
önkormányzat és az állam költségvetési illetve egyéb támogatásaiból, 
továbbá a vállalkozásból származó eredményből látja el közcélú feladatait. 
Az állami és helyi önkormányzati támogatás, valamint a tagok érdekeltségi 
hozzájárulása a társulat tulajdonába kerül. A társulat közfeladata 
ellátásához szükséges elkülönített vagyona és a vállalkozásaiból származó 
nyeresége a tagok között nem osztható fel. A társulat tartozásaiért saját 
vagyonával felel, a tagok a társulat tartozásaiért nem felelnek. 2011. 
január 1-jétől a vízitársulatok érdekeltjeinek, tagjainak nem 
kötelező az érdekeltségi (társulati) hozzájárulás befizetése. A 
2009. évi CXLIV. törvényt (a vízitársulatokról) a 2010. évi XC. törvény úgy 
módosította, hogy a kötelező társulati hozzájárulást megszüntette, de a 
társulat tagjainak lehetősége van a Társulat közfeladatainak ellátásának 
költségeihez hozzájárulni.

A projektgazdának nagyobb pénzügyi tranzakciói nincsenek, folyamatban 
lévő vagyonjogi pere nincs.

A projektgazda a tervezett projekttel kapcsolatban általános forgalmi adót 
nem igényelhet vissza.

A tervezett projekt szakszerű előkészítése és lebonyolítás érdekében 
egyaránt külső projektmenedzsment szervezet megbízását tervezi 
a projektgazda. A projekt méretére való tekintettel a lebonyolítás napi 
szintű munkavégzést igényel, amelyre a projektgazdának nem áll 
rendelkezésre megfelelő kapacitás. A tervezett projektmenedzsment 
szervezet részletes leírását a 8. fejezet tartalmazza, a projektgazda és a 
projektmenedzsment szervezeti ábráit az alábbi 1. ábra és 2. ábrák 
mutatják be.
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Vízgazdálkodási Társulat
Társult tagok
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1. ábra: A projektgazda szervezeti diagramja



2. ábra: A projekt szervezeti diagramja
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A projektmenedzsment szervezet működése

A projekt megvalósításához kapcsolódóan a Kbt. előírásainak megfelelően 
a projektmenedzseri, műszaki, jogi és pénzügyi szakértői területekre ún. 
projekt menedzsment szervezetet (PIU) kerül kiválasztásra. A PIU feladata 
lesz a projekt megvalósításának zökkenőmentes levezénylése, 
koordinálása, a műszaki, pénzügyi, jogi feladatok elvégzése, valamint a 
kapcsolattartás a projekttel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat végzőkkel. 
Ezek keretében feladatai közé tartozik a projektgazdával, valamint a 
projekt megvalósítására közbeszerzési eljáráson kiválasztott nyertes 
ajánlattevőkkel (szerződő felekkel) és a Közreműködő Szervezettel, 
Irányító Hatósággal való kapcsolattartás, a szükséges ellenőrzések, 
jelentések összeállítása, a pénzügyi feladatok, illetve a projekthez 
kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása. Együttműködés a 
végrehajtásban résztvevő más személyekkel és szervezetekkel, 
intézményekkel, különösképpen az érintett gazdálkodókkal, engedélyező 
hatóságokkal, pénzintézetekkel. Koordináció, kapcsolattartás a projektben 
résztvevő cégek, hatóságok, intézmények és szervezetek között a 
közbeszerzés, a kiviteli tervek készítése, a kivitelezés, a tanulmány 
készítés, a nyilvánossági feladatok, valamint a megvalósítás végső 
elszámolása időszakában. A projektgazda képviselőjével való 
együttműködés a projekt végrehajtásával összefüggő napi operatív és 
stratégiai kérdésekben. Továbbá feladata még a szerződések és számlák 
kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, a 
szállítói számlák továbbítása a támogató felé, a szerződések előkészítése, 
a jogi kötelezettségek ellátása, a jogi konfliktusok kezelése. 

Az önálló projektmenedzsment szervezet munkájáról az Intéző Bizottság 
ülésein számol be, illetve az ülések közötti szünetekben a projektgazda 
képviselőjének tartozik legalább heti 1 alkalommal beszámolással. A napi 
munkavégzéshez szükséges döntés előkészítési és végrehajtási 
feladatokat a projektgazda képviselőjének irányításával látja el. Az 
igénybe vett szakértőket a projektgazda képviselőjének jóváhagyása 
alapján vonja be munkájába. Tehát a projekt előkészítését koordináló 
projektmenedzsment szervezetnek szoros kapcsolatot kell fenntartania a 
projektgazdával. 

A projekt előrehaladását a projektmenedzsment havonta ütemezett 
megbeszéléseken értékeli. Az ütemezett megbeszéléseken részt vesznek 
a projekt menedzsment szervezet tagjai, az adott értékelési időszakban 
érintett szakemberek, a kivitelezők képviselői, valamint szükség esetén a 
közreműködő szervezet képviselője.

Nagyobb részfeladatok, vagy váratlan esemény bekövetkezésekor soron 
kívüli munkaindító megbeszélésre, a részfeladatok befejezése után soron 
kívüli értékelő megbeszélésre kerül sor. A soron kívüli megbeszéléseken a 
projekt menedzsment szervezet tagjain kívül az érintett szervezetek 
képviselői/szakértők vesznek részt. 

Az ütemezett és soron kívüli megbeszélésekről jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyv vezetéséért a projektmenedzser a felelős.
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A rendszeres kapcsolattartáson felül igény szerint elektronikus úton 
(email, telefon, fax) kell biztosítani a kapcsolattartást a projekt 
előkészítésében részt vevők között.

1.2 Az előkészítő szakasz projektgazdájának részvétele a 
projekt további szakaszaiban 

Bár a projektgazda személye változik, az E-misszió Egyesület a megvalósí-
tási szakaszban és a működtetésben is közre fog működni. Ez azért is cél-
szerű, mivel a projekt tárgya, a tájgazdálkodási rendszer kialakítása és 
működtetése a tájhasználatot érintő, meglehetősen összetett feladat. A 
működtetés tevékenységei nagyrészt üzemi szintű, gazdálkodási típusú 
feladatok, melyeket optimális esetben a helyi gazdálkodók végeznek el, hi-
szen végső soron ők a táj gazdái. A projekt ötletének kidolgozója ezért fe-
lelősséget érez az ötlet sikeres megvalósításában. Részvételének módja a 
pályázati felhívásnak megfelelően korlátozott, alább bemutatjuk az ezzel 
kapcsolatos elképzeléseket.  

A részvétel a megvalósítási szakaszban a figyelemmel kísérésre, tanács-
adásra, az egyeztetéseken való részvételre és a szakmai anyagok vélemé-
nyezésére korlátozódik, erről a két projektgazda a megvalósítási szakasz-
ban együttműködési megállapodást köt. A két szakasz projekt gazdáinak 
együttműködését a projekt szervezeti ábrájában is jelezzük.  

A korábbi projekt gazda a projekt menedzsmentben is részt vesz, a műsza-
ki szakértés keretein belül.

A működtetési szakaszban az Egyesület együttműködői státuszban tervezi 
részvételét, szorosan együttműködve a területhasználókkal. Ebben a sza-
kaszban legfontosabb szerepe a tájgazdálkodás szakmai szempontjainak 
érvényesítése lesz, hiszen a tervezett rendszer működtetése, különösen az 
első időszakban több figyelmet és koordinációt igényel majd.   

26



3 Háttér, környezet

A projektünk az ország egyik hátrányos helyzetű kistérségében található. 
Közvetve, a Tiszakarádi-főcsatorna, illetve a Kis-Karcsa, a Felsőberecki-
főcsatorna és a Karos-szerdahelyi csatornán keresztül kapcsolódik a Ci-
gándi-tározó területéhez.

1.3 Érintett földrajzi terület bemutatása

A projekt az Alsó-Bodrogközben a sárospataki-tanyavilágban valósul meg, 
Sárospatak városának közigazgatási területén (2. térképmelléklet). A tény-
leges beavatkozások a Gubástói-, és a Kakastói-csatornán, e két csatorna 
és a Boldog-árok vízgyűjtőjéhez kapcsolódó társulati és üzemi csatorná-
kon, és az általuk érintett területen történnek (3. térképmelléklet).

1 1 1 1 1 Érintett földrajzi terület bemutatása, lehatárolás, terü-
leti egységek

A projekt a Törökéri-főcsatorna öblözetében, a csatorna jobb partján, a Sá-
rospatakot Kenézlővel összekötő út és a Gubástói-csatorna, illetve a csa-
torna derékszögű törése felett az annak vonalában emelkedő észak-déli 
irányú homokhát közötti területen valósul meg. Déli határát a Törökéri-
főcsatorna, északi határát pedig a Bodrog töltése alkotja. E területen belül, 
a Kakastói-csatornától délre található a műszaki beavatkozások területe. A 
tájgazdálkodási rendszer azonban a Gubástói-csatorna öblözetére terjed 
ki. E területen a rendszer tervezett üzemrendje szerint, ha különböző mér-
tékben is, de lehetővé válik a tájgazdálkodás. (4. térképmelléklet).

A terület földrajzi lehatárolását és vízgazdálkodási sajátságait az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze.
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6. táblázat: A terület lehatárolása és vízgazdálkodási sajátossága (5. térképmelléklet)

Helyrajzi szám Település Kistérség Művelési ág Vízgazdálkodás jellemzői
0540/3/0; 0538/3/0
0536/10/0; 0538/4/0; 0536/6/0; 0542/3/0; 0567/b; 0625/14/a; 
0627/6/h; 0614/6/0; 0625/12/0; 0647/7/0; 0647/7/0; 0647/9/0; 
0647/10/0; 0647/12/0; 0647/21/0; 0666/2/0

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Erdő
4%

Szélsőséges vízellátottság: belvíz 
idején megfelelő, máskor száraz, 
kiszáradó, erősen változó

0536/8/0; 0540/2/0; 0538/1/0; 0545/0; 0536/9/0; 0547/0; 
0536/5/a; 0536/11/c; 0536/11/a; 0544/36/0; 0536/12/c; 
0544/34/0; 0544/33/0; 0536/12/a; 0544/31/0; 0536/13/c; 
0544/28/0; 0536/13/a; 0544/26/0; 0536/14/c; 0536/14/a; 
0544/24/0; 0544/21/0; 0544/22/0; 0544/23/0; 0544/19/0; 
0542/1/b; 0544/17/0; 0550/3/g; 0558/2/0; 0556/2/0; 0550/3/f; 
0550/5/a; 0550/7/f; 0550/3/a; 0550/3/c; 0550/7/a; 0550/7/c; 
0556/1/0; 0558/1/0; 0554/6/0; 0554/5/0; 0565/2/b; 0567/a; 
0570/5/0; 0583/4/b; 0596/0; 0589/2/b; 0604/7/b; 0604/8/b; 
0591/0; 0589/1/0; 0598/2/c; 0583/1/b; 0604/9/b; 0586/7/c; 
0598/2/b; 0598/4/b; 0586/7/a; 0586/5/0; 0586/4/a; 0586/3/0; 
0586/2/b; 0593/1/0; 0586/6/b; 0625/8/d; 0625/14/b; 0604/14/b; 
0625/11/0; 0629/9/a; 0629/13/a; 0629/12/a; 0632/36/0; 
0632/37/0; 0632/38/0; 0632/39/0; 0632/41/0; 0631/a; 0631/c; 
0647/23/b; 0634/10/b; 0653/1/b; 0653/1/c; 0658/2/0; 0643/0; 
0636/0; 0662/5/b; 0664/a; 0658/1/c

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Gyep
27%

Szélsőséges vízellátottság: belvíz 
idején megfelelő, máskor száraz, 
kiszáradó, erősen változó

0554/2/b; 0576/7/0; 0576/4/0; 0583/2/0; 0598/4/d; 0604/18/a; 
0583/1/a; 0598/4/a; 0600/35/0; 0600/34/0; 0586/6/a; 0587/0; 
0586/2/a; 0586/1/0; 0600/33/0; 0600/32/0; 0600/31/0; 
0600/30/0; 0600/29/0; 0600/28/0; 0600/27/0; 0600/26/0; 
0600/25/0; 0600/24/0; 0600/36/0; 0600/23/0; 0600/22/0; 
0614/10/0; 0600/21/0; 0600/20/0; 0600/19/0; 0600/18/0; 
0600/17/0; 0600/16/0; 0600/15/0; 0600/14/0; 0600/13/0; 
0600/12/0; 0600/11/0; 0600/10/0; 0600/9/0; 0600/8/0; 0600/7/0; 
0600/6/0; 0600/5/0; 0600/4/0; 0604/12/b; 0600/3/0; 0625/8/a; 
0600/2/0; 0600/1/0; 0604/13/b; 0614/4/0; 0627/5/0; 0627/6/g; 
0627/6/j; 0629/6/0; 0647/2/0; 0629/13/g; 0629/13/h; 0647/3/b; 
0639/3/0; 0629/13/c; 0629/12/b; 0639/4/0; 0634/7/b; 0639/5/0; 
0647/13/0; 0647/14/0; 0647/15/0; 0647/16/0; 0647/4/b; 
0647/17/0; 0647/18/0; 0647/19/0; 0647/5/b; 0647/22/0; 
0647/20/0; 0634/10/a

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Szántó
7%

Aszálynak enyhén kitett, rossz víz-
gazdálkodású talajok, enyhe bel-
víz-veszélyeztetettség mellett, 
száraz nyári időszakokban páraéh-
ség jellemezheti.
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Helyrajzi szám Település Kistérség Művelési ág Vízgazdálkodás jellemzői
0540/1/0; 0538/2/0; 0544/14/a; 0544/15/0; 0544/13/0; 
0544/10/0; 0544/37/0; 0544/38/0; 0544/35/0; 0544/39/0; 0543/c; 
0544/32/0; 0544/30/0; 0544/29/0; 0544/27/0; 0544/25/0; 
0544/20/0; 0544/18/0; 0536/15/a; 0542/2/0; 0544/16/0; 
0536/15/c; 0560/1/0; 0595/1/0; 0595/2/0; 0595/3/0; 0552/0; 
0595/4/0; 0595/5/0; 0595/6/0; 0563/0; 0565/1/0; 0574/a; 
0572/1/0; 0570/4/0; 0595/7/0; 0576/3/0; 0576/2/0; 0576/8/0; 
0576/6/0; 0576/5/0; 0576/1/0; 0625/8/c; 0627/6/k

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Szántó
18%

Aszálynak enyhén kitett, rossz víz-
gazdálkodású talajok, erős belvíz-
veszélyeztetettség mellett, szára-
za időszakokban páraéhség, belvi-
zes időszakokban hosszabb vízbo-
rítás, belvizes időszak után kicse-
repesedő, repedezett talaj jellemzi

0543/a; 0536/17/0; 0536/18/0; 0578/0; 0604/16/a; 0604/17/a; 
0608/3/a

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Szántó
2%

Aszálynak enyhén kitett, rossz víz-
gazdálkodású talajok, közepes bel-
víz-veszélyeztetettség mellett, 
száraza időszakokban páraéhség, 
belvizes időszakokban hosszabb 
vízborítás, belvizes időszak után 
helyenként kicserepesedő, repede-
zett talaj jellemzi

0598/4/c; 0625/2/b; 0627/3/c; 0627/4/b; 0625/3/0 Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Szántó
0,5%

Aszálynak erősen kitett, rossz víz-
gazdálkodású talajok, belvíz-
veszélyeztetettség nélkül, száraza 
időszakokban páraéhség, jellemzi

0647/23/a; 0647/24/0; 0647/25/0; 0651/1/0; 0653/2/0; 0658/5/0; 
0657/a; 0653/1/a; 0662/10/0; 0662/6/0; 0662/4/b; 0657/d; 
0662/1/0; 0658/1/a; 0655/a

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Szántó
14%

Folyóháti szántók, aszálynak kitett, 
jobb vízgazdálkodású talajok, bel-
vizek az eketalpjelenségnek kö-
szönhetően előfordulhatnak

0580/0; 0598/3/0; 0593/2/0; 0614/9/a; 0616/0; 0614/8/a; 
0614/7/b; 0604/20/a; 0627/6/a; 0639/1/0; 0622/2/0; 0639/2/0; 
0629/12/d; 0623/5/a; 0641/0

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Szántó
15%

Aszálynak kitett, rossz vízgazdál-
kodású talajok, enyhe, illetve 
egyes részein erős belvíz-veszé-
lyeztetettség mellett, száraz nyári 
időszakokban páraéhség jellemzi, 
a mélyebb részek a belvizek elvo-
nulása után kicserepesednek.

0543/b; 0544/2/0; 0536/15/d; 0550/2/0; 0550/6/0; 0551/0; 
0555/0; 0557/0; 0554/2/a; 0562/0; 0566/0; 0565/2/a; 0568/0; 
0570/3/0; 0573/0; 0572/2/0; 0571/0; 0570/2/0; 0575/0; 0577/0; 
0604/6/0; 0583/3/0; 0535/0; 0589/2/a; 0583/4/a; 0604/2/0; 
0604/7/a; 0604/3/0; 0604/8/a; 0598/6/0; 0604/4/0; 0604/9/a; 
0581/0; 0604/5/0; 0586/7/b; 0604/10/0; 0598/2/a; 0585/2/0; 

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Út, és egyéb 
infrastruktúra

6,5%

Nem jellemző
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Helyrajzi szám Település Kistérség Művelési ág Vízgazdálkodás jellemzői
0594/0; 0588/0; 0585/1/0; 0608/3/c; 0625/8/b; 0617/1/0; 
0625/7/0; 0604/11/0; 0625/5/0; 0625/6/0; 0604/12/a; 0625/2/a; 
0626/0; 0627/3/d; 0607/1/0; 0604/13/a; 0604/14/a; 0613/0; 
0614/2/0; 0612/1/0; 0627/2/0; 0620/0; 0627/6/d; 0603/0; 
0625/4/0; 0621/1/0; 0625/13/0; 0627/6/f; 0628/0; 0605/0; 
0624/1/0; 0629/11/c; 0629/10/f; 0629/3/0; 0629/9/d; 0629/13/d; 
0629/13/f; 0629/11/a; 0629/12/c; 0629/10/a; 0629/7/b; 
0629/10/b; 0647/3/a; 0629/9/b; 00629/13/b; 0634/7/a; 0640/0; 
0632/40/0; 0633/1/0; 0634/6/0; 0647/4/a; 0631/b; 0647/6/0; 
0646/0; 0647/5/a; 0678/s; 0648/2/0; 0645/0; 0652/0; 0649/0; 
0658/3/0; 0658/4/0; 0644/0; 0661/0; 0657/c; 0664/b; 0662/8/0; 
0662/9/0; 0662/5/a; 0658/1/b; 0662/4/a; 0665/0; 0662/3/0; 
0610/1/0; 0667/0; 0662/2/0; 0669/0; 0656/0; 0678/a; 0668/0; 
0417/12/0
 0537/0; 0548/0; 0553/0; 0564/0; 0601/0; 0638/0; Sárospatak Sárospataki 

többcélú kis-
térségi társu-
lás

Csatorna
2%

Csapadéktól függően: telített, ki-
száradó, időszakos, az alsóbb ré-
szein állandó vízállások maradnak

0560/2/0; 0534/0 Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Csatorna
1%

Állandó vízállású csatorna

0539/0; 0546/0; 0541/0; 0542/1/a; 0549/0; 0550/3/b; 0559/0; 
0561/0; 0574/b; 0569/0; 0579/0; 0597/0; 0590/0; 0582/0; 
0592/0; 0584/0; 0586/4/b; 0598/5/0; 0599/0; 0609/1/0; 0618/0; 
0615/0; 0606/0; 0629/9/f; 0629/10/c; 0630/0; 0634/13/0; 
0634/9/0; 0635/1/0; 0642/0; 0637/0; 0660/0; 0663/0; 0655/c

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Árok
1%

Belvizes időszakban telített, ki is 
léphet a medréből, az év nagy ré-
szében száraz

0536/5/b; 0536/11/b; 0536/12/b; 0536/13/b; 0536/14/b; 
0542/1/c; 0536/15/b; 0554/2/c; 0614/9/b; 0627/3/b; 0614/8/b; 
0619/b; 0614/7/a; 0604/21/0; 0619/c; 0627/6/c; 0627/6/b; 
0623/5/b; 0623/5/c; 0634/12/0; 0650/a; 0457/9/c

Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Vizes élőhely 
(mocsár, víz-
állás)1,6%

Rontott, erősen zavart időszakos 
élőhelyek, csak belvizes időszak-
ban nem művelik.

0550/3/d; 0550/7/b; 0651/3/0; 0654/0; 0655/b Sárospatak Sárospataki 
többcélú kis-
térségi társu-
lás

Vizes élőhely
1,4%

Erősen zavart, feltöltődött élőhe-
lyek, rossz vízellátással
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1 1 1 1 1 A terület tájgazdálkodási és vízgazdálkodási sajátossá-
gai, természeti környezete

A projektterület sajátosságait a természeti környezet bemutatásával kezd-
jük, ezt követően térünk ki a víz-, és a tájgazdálkodási sajátosságok bemu-
tatására.

1.3.2.1 Természeti környezet

A projekt területének tágabb környezete a Tiszai Alföld észak-nyugati pe-
reme. A vidék a késő-pleisztocén idején kialakult Alföld peremi süllyedék 
része, felszínét a hegyekből lefutó vizek, a Tisza, a Latorca, a Bodrog, illet-
ve ősei és hajdan volt ágai, a Ticce, Karcsa, Füzes-ér, Nagy-ér, Török-ér, 
Malom-ér, alakították. A táj alluviális síkság, a mélyebben fekvő részek ta-
laja agyagos öntéstalaj, a magasabb területeken futóhomok is jelen van. 
Domborzata tagolt (6. térképmelléklet), bár egykor volt tavai feltöltődtek, 
eutrofizálódtak. A legmélyebb pontok 93 m Bf. körül adódnak, míg a leg-
magasabb területek 97-98 m Bf. között helyezkednek el. A szintkülönbség 
a legmélyebb és legmagasabb pontok között 5 m, ám a terület legna-
gyobb részét tekintve alig haladja meg az 1 m-t. Talajait a víz és a szél 
alakította. A legmagasabb pontokon, Apróhomokon és Viss-Kenézlő felé 
homok, míg a mélyebb területeken az öntés, a lápi és a réti talajok együt-
tes jelenléte a jellemző. A talajadottságokat a vízhatás mellett a szerves 
eredetű savanyodás jellemzi.

A mintaterület mai tájgazdálkodás szempontjából figyelembe vehető szin-
tezettségét nem a folyó, hanem a belvízrendszer határozza meg. Ebből fa-
kadóan mintaterületünket az alacsony és a magas ártér, illetve az ármen-
tes szint jellemzi. Ezt ma a belvíz-veszélyeztetettség mutatóival tudjuk ki-
fejezni. Mintaterületünk északi peremén a Bodrog által épített, Bf. 96-97m 
között húzódó folyóhátat találunk, melyben egy Bodrog holtág, a Kengyel-
tó található. Innen fokozatosan mélyül a terület déli, délnyugati irányba, a 
vidék legmélyebb vonulatán húzódó Törökéri-főcsatorna felé. Ezt a termé-
szetes esésvonalat szakítja meg, s így a mintaterületet tulajdonképpen 
kettévágja a szél által emelt, délnyugati irányú Bf. 98-102m magas dűne-
sor. Ettől déli irányban jellemzően Bf 96 m alatt maradó érhátak, és kisebb 
nagyobb, dél felé egyre alacsonyabbá váló homokbuckák tarkítják.

A terület domborzata a tájgazdálkodás szempontjából három jól elkülönít-
hető részt határol le. Legfelül a Bodrog hát és a mögötte húzódó, a mai vi-
szonyok között alacsony ártérnek számító részlet található. Itt a szintkü-
lönbségek határozottak, bár a tavai, vizes élőhelyei jelentős mértékben 
feltöltődtek. A rendkívülinek tekinthető belvizek 110-130 hektárra terjed-
nek ki, átlagos vízmélységük megközelíti a 40 cm-t. A rendes belvizek ki-
terjedése 80-100 hektárra tehető, átlagos vízmélységük 28-32 cm. 

A második részlet a dűnesor és az az alatti elsősorban buckaközi mélyedé-
sekkel tarkított szigetszerű kiemelkedés, melyben a rendkívüli belvizek te-
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rületek kiterjedése 61 hektár, átlagos mélységük 30 centiméter alatt ma-
rad.

A harmadik területrész a dűnesort félhold alakban határolja. Jellemzően 
mélyfekvésű, Bf 93,5-94,5 közti magasságú terület, erősen feliszapolódott 
tavakkal, vízszállító képességüket elveszített érmaradványokkal. A belvi-
zes területek nagysága valamivel meghaladja a legészakibb részek kiterje-
dését, az átlagos vízmélység azonban itt csak 20 cm körül alakul. A rendkí-
vüli belvizek esetén megközelíti a 25 cm, egyéb esetekben inkább 18-20 
cm.

Növényföldrajzi szempontból a projekt hatótere potenciális erdőterület, 
természetes növénytakaróját a szinteknek és a vízellátottságnak megfele-
lően fűz-nyár ligeterdők, égeres-kőrises mocsár- és láperdők, tölgy-kőris-
szil ligetek, gyertyános tölgyesek és zárt kocsányos tölgyesek alkották. 
Mellettük foltokban jelenvoltak mocsár- és láprétek, nyílt, és az idők folya-
mán különböző fokban eutrofizálódott vízfelületek.

1.3.2.2 Vízgazdálkodási sajátosságok

A terület vízgazdálkodási sajátságait, továbbá a talaj kialakulásában, deg-
radációjában, illetve változásaiban lejátszódó folyamatok összegzését a 
VTT Bodrogközre vonatkozó előkészítő tanulmányai alapján összegeztük, 
illetve egyebekben az ott megfogalmazott módszertan szerint jártunk el. 
Így különösen „A cigándi és tiszakarádi  árvízi tározók természet-
szerű hasznosításáról, és a hozzá kapcsolódó árvízvédelmi és vi-
dékfejlesztési és tájrehabilitációs tervek megvalósításáról”, illetve 
„A Tiszavölgy Természeti adottságokhoz igazodó vízrendezése és 
tájhasználata” c. tanulmányok megállapításaira támaszkodtunk.

A terület éghajlata száraz-kontinentális, az évenként átlagosan várható 
csapadék összeg 600 mm körül alakul, de az utóbbi évtizedben a rendkívül 
csapadékos 2010 ellenére is csökkenő tendencia tapasztalható. A nyári 
félév csapadékösszege átlagosan 330-370mm, míg a téli félévben 250-270 
mm körül alakul. E téren is megfigyelhetők változások. 2002-ben 600 mm 
körüli összcsapadékból mindössze 180-200 mm körüli mennyiség esett a 
nyári félévben. Hasonló volt a helyzet 2009 rendkívül száraz időszakában 
is. Az időjárás szélsőségei az utóbbi években minden téren erősödtek. Rö-
vid időn belül száraz és nedves évek váltották egymást, jellemzőek a nagy 
hőmérsékletingadozások (2003 és 2006 nyarán 25-30 °C körüli értékek 24 
órán, 2009 telén 40°C fok körül 48 órán belül). A területet többször sújtot-
ta aszály és belvíz, 2000-ben ugyanazon az évben jelentkezett a belvíz és 
a szárazság, 2002-ben szerkezeti aszály volt, a nyári félévben alig esett 
csapadék, 2003 jellemzően száraz év volt, 2009 rendkívül száraz, emellett 
1999, 2006 és 2010 jellemzően nedves volt, 1999-ben és 2010-ben külö-
nösen nagy területeket borított el belvíz, ugyanakkor 2009-ben több he-
lyen a kutak is kiszáradtak.

A kistáji vízkörforgások időszakosak, illetve a Tisza és a Bodrog hullámte-
rében, továbbá a Bodrogzug nyílt árterén, illetve az ártér peremén a fá-
sabb, zárt, szél nem járta, vagy kevésbé szeles területeken állandóbb, de 
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a szárazabb időszakokban itt is megszakad. Állandóbbá tételéhez a tájban 
fakadó, illetve az ide érkező csapadékvizek visszatartásán túl a táj tagolá-
sára, korábbi mozaikos szerkezetének visszaállítására volna szükség. 

A térség belvízhelyzetét igen kedvezőtlenül befolyásolja a tiszalöki duz-
zasztás, melynek következtében a víz levezetésére nincs lehetőség, a fa-
kadó vizeket szivattyúval kell a határoló folyóba, a mintaterületről a Bod-
rogba emelni. A csekély szintkülönbség, a talajok rossz vízháztartása és a 
duzzasztás együttes hatásaként jellemzően nagy a terület belvíz-veszé-
lyeztetettsége. A mintaterület mintegy 1700 ha-nyi területéből 550-600 
ha-nyi területet veszélyeztet a belvíz, a belvíz-veszélyeztetettség mértéke 
100-150 hektáron fokozott, 200-220 hektáron közepes és további 200 hek-
táron mérsékelt. A belvízveszélyeztetettség mértékét a határoló folyók 
legközelebbi, a Bodrog sárospataki és a Tisza tiszaberceli vízmércéjén 
1970-2000-ig mért vízállásoknak a terület térszintjeihez viszonyított ma-
gassága alapján becsültük meg. Becslésünk nem arra utal,  hogy e terüle-
teket minden egyes alkalommal elboríthatja a víz, csupán a vízborítás ve-
szélyéről van szó, ami az adott vízbő időszak tényleges körülményeitől 
függően változik, előfordulhatnak olyan évek is, amikor csupán néhány tíz 
hektár áll igen rövid ideig víz alatt. Ezeket az adatokat azonban jelentősen 
felülírhatja egy olyan rendkívüli esemény, amelyben a vizet – bármilyen 
okból – nem lehet átemelni a határoló folyókba. Ilyen eset eddig nem kö-
vetkezett be, de ha előfordulna, a belvízborítás mintegy 880-950 hektárt 
érinthet. A mintaterület e téren nemcsak a Törökéri-főcsatorna öblözetére, 
de a Bodrogköz egészére nézvést is reprezentatív minta. 

A térség vízkormányzási rendszere egyirányú, a belvizek levezetésére al-
kalmas, de a gravitációs lehetőségek hiánya nagyban nehezíti működését. 
Az iparszerű művelést károsító vizeket jellemzően nem lehet időben elve-
zetni a földekről, több terület emiatt parlagon marad, illetve jellemzőek a 
belvízkárok. Maga a csatornarendszer eredetileg a természetes esésvona-
lak mentén vezette a vizet délkeleti, keleti irányba. Ezen a helyzeten vál-
toztattak a 80-as években, amikor is a melioráció során az út feletti terüle-
tek belvizeit egy meliorációs csatornában gyűjtötték össze, és déli irány-
ban vezették a Törökéri-főcsatornába, ezzel párhuzamosan a Boldog-árok 
felső részét el is tömték. A folyamat a mintaterületünket már nem 
érintette. Emiatt itt a belvizek tartósabban megmaradnak, mert elvezeté-
süket nagyban befolyásolja a Törökéri-főcsatorna vízállása. Az út feletti te-
rületekről a belvizek helyi jelleggel is átemelhetők a csatornába.

A rendszer tisztítása, karbantartása megfelelő, eldugult csatornák – né-
hány felhagyott üzemi csatornától eltekintve – nincsenek. Ugyanakkor a 
csatornahálózat alkalmatlan a vízháztartás szélsőségeinek a kezelésére. 
Képtelen időben elvezetni a belvizeket, aszályos időszakokban pedig csak 
korlátozottan – és igen rossz vízminőség mellett – ad lehetőséget vízpót-
lásra. Jellemzően a Törökéri-főcsatorna és a Törökéri holtág melletti földek 
öntözhetők a csatorna és a holtág vizével. 

Vízpótlásra ma a Bodrogból a Felsőberecki és a Karosszerdahelyi-csatorna 
közvetítésével különösebb beavatkozás nélkül is adódik lehetőség, mely 
önmagában ki tudja elégíteni az itt jelentkező vízigényeket. Megfelelő táj-
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gazdálkodási üzemrend esetén lehetőség nyílik a Cigándi-tározó felől is 
vízpótlásra, ehhez azonban kiegészítő beavatkozásokra is szükség van. Ár-
vízi igénybevétel esetén a tározott víz észak felé történő tovább vezetésé-
vel a Kis-Karcsa, Pácini Karcsa, Felsőberecki-főcsatorna közvetítésével a 
jelenlegi adottságok mellett is érkezhet víz a rendszerünkbe a Cigándi-
tározóból. 

A hatóterület vízgazdálkodását és vízháztartását jelentősen befolyásolhat-
ja a Cigándi-tározó árvízi igénybevétele. A 2010-es év tapasztalatai arra fi-
gyelmeztetnek, hogy egy rendkívül csapadékos és rendkívüli árvizet hozó 
időszak együttes hatása komoly veszélyeket rejthet magában. Az öblözet 
tetején tározott mintegy 100 millió m3-nyi víz olyan körülmények között, 
amikor a térség vízrendszere és átemelő kapacitása a csapadék vizek ke-
zelésére is képtelen, igen súlyos helyzetet teremthet. Az okszerű területi 
vízgazdálkodás és a vízelvezető vízrendezés felülvizsgálata a térségben ki-
fejezetten indokolt.

1.3.2.3 Tájgazdálkodási sajátosságok

A területen jelenleg a táji adottságoktól kissé idegen, elsősorban iparszerű 
földművelésre alapozott gazdálkodás folyik, tájgazdálkodásról nem beszél-
hetünk. Viszont a tájgazdálkodási adottságok, a tagolt felszín és a víz vi-
szonylag állandó jelenléte miatt kifejezetten jók. Több olyan mélyfekvésű 
terület is található itt, mely a legnagyobb aszály idején sem száradt ki. 
Emellett sok olyan lapos, egykori holtág maradvány is van, melyek mélyít-
hetők, állandóvizű tóvá alakíthatók.

1.4 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása

Az adott fejezetben elsődlegesen a gazdasági folyamatok bemutatására il-
letve a természeti és gazdasági folyamatok közötti kapcsolatokra szeret-
nénk rávilágítani, illetve mindezek tükrében értékeljük a társadalmi válto-
zásokat.

1 1 1 1 1 Folyamatelemzés történeti háttere

A térség kizárólag mezőgazdasági terület, ipara nincs. A gazdálkodás a 
múltban az adottságokhoz illeszkedett. A tagolt térszintnek megfelelő ha-
szonvételeket alakítottak ki. A magasabb, belvízzel nem vagy csak mér-
sékleten veszélyeztetett, jobb termőhelyi adottságú területrészeket szán-
tották. Jellemző volt a kistáblás művelés, melyet itt nem a birtokszerkezet, 
hanem az egyes földterületek eltérő adottsága határozott meg. Mozaikos, 
tagolt tájszerkezet mellett csak a legjobb földeket művelték, melyeket 
gyepszegélyek, a mélyebb területeken vizes foltok és fasorok határoltak, a 
gyepeket legelőként hasznosították, a tavakban az ártéri halászat ún. kis-
halászata folyt, gazdag volt a gyümölcskultúra. A gazdálkodók a helyi pia-
cokon egymással versenyeztek, így a földből jól meg lehetett élni. Az idő-
járás, illetve a felboruló vízháztartás okozta károkat sajátos stratégiával 
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egyenlítették ki. Jó termés esetén annyit tettek félre, amennyi az önfenn-
tartáshoz és jószágok ellátásához szükséges volt, a felesleget pedig álla-
tokra cserélték be. Rossz termés esetén állatot adtak el, illetve cseréltek 
be gabonára, szemestakarmányra. Ez a rendszer a tsz-ek kialakítása, majd 
a tagosítás során borult fel. A tagolt tájszerkezetet felszámolták, a fasorok 
eltűntek, a magasabban fekvő térszinteket a mélyebbekbe tolták, kombáj-
nasztal alá igazítva a tájat. A differenciált, több lábon álló gazdálkodást fo-
kozatosan az egyre intenzívebb iparszerű termelés váltotta fel. A helyi pia-
cok megszűntek, így a gazdálkodók a sokkal kedvezőbb termőhelyi adott-
ságú területek mezőgazdasági vállalkozóival kényszerültek versenyezni. E 
változások eredményeként mind a termőhelyi, mind a gazdálkodási adott-
ságok romlanak a térségben. Mára ennek következményeként csak három 
nagyüzem a sárospataki GEOMILK és BIOFARM Kft és a kenézlői Dózsa Rt 
továbbá néhány nagyobb egyéni vállalkozó gazdálkodik. A terület termő-
helyi adottságai igen rosszak. A terület nagyobb részt gyenge szántó-alkal-
massági kategóriába esik. (. A terület összességében alkalmatlan iparsze-
rű mezőgazdálkodásra. Ezzel együtt a térségben szinte mindenütt meg-
szűnt a háztáji jellegű állattartás, tönkrementek a kisgazdálkodások és 
megszűnt az élelemtermelés is. A terület, amely 1950-ig a megye élés-
kamrája volt, mára hátrányos helyzetű öregek otthonává vált.

A tagolt tájszerkezethez illeszkedő néhány, 300-700 ha körüli területen 
gazdálkodó nagybirtokon, illetve a jellemzően 10-30 ha-nyi kisbirtokokon 
és a közbirtokossági erdők és legelők használatán alapuló mozaikos gaz-
dálkodás biztos megélhetést nyújtott a térség lakosságának. A földosztást 
követően kialakult kis és közepes gazdaságok mellett a mezőgazdaság el-
tartó-képessége a mai iparszerű gazdálkodásénak közelítőleg tízszerese 
volt. Az iparszerű gazdálkodás térhódításával párhuzamosan GOF-növé-
nyek termesztésére szűkült a korábban oly széles, zöldségektől a dohá-
nyon, a cukorrépán át számos szántóföldi növényig húzódó terményszer-
kezet. Teljesen leépült az állattartás. Eltűntek a tehéncsordák, a lovak, és 
a sertések, végül megfogyatkozott a baromfiállomány is. Mára az egykor 
önmagát és a környező városokat, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyt ellátó vi-
déki közösségek odajutottak, hogy a szociálisháló egyre szakadozó résein 
kihulló rétegeik rendszeresen rászorulnak az EU-élelmiszer segélyeire.

11111 Folyamatelemzésen alapuló helyzetértékelés

A területen a tiszalöki duzzasztás miatt ciklikusan figyelhető meg nedvese-
dés, belvizesedés, illetve szárazodás. Egy-egy kirívóan nedves évben, mint 
amilyen pl. a 2010. év volt a belvíz elvezető rendszer képtelen megbirkóz-
ni a csapadékból és a folyók árvizeiből fakadó víztöbblettel. Ilyenkor kiter-
jedt belvíz foltok keletkeznek. Szárazabb időszakokban viszont vízhiány 
lép fel. A természeti folyamatok közvetlenül is kapcsolódnak a vízháztar-
táshoz. A szélsőséges vízháztartás mellett szélsőséges folyamatokra szá-
míthatunk. Nedves időszakokban robbanásszerű szukcesszió, illetve a vi-
zes területeken eutrofizáció figyelhető meg. A növényzet nagy része azon-
ban áldozatul esik a szárazabb időszakok vízhiányának. Ilyen körülmények 
között stabil, a táj működését és az adottságok megőrzését lehetővé tevő 
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folyamatok nem alakulnak ki. A táji adottságok fokozatosan romlanak. A 
mélyebben fekvő területeken a talaj adottságokat az időszakosan jelenlé-
vő víz, a homokhátakon pedig a szabadon rohanó szél rontja. E folyamato-
kat a vízháztartás kiegyenlítése és a táj tagolása révén lehet kedvező 
irányba terelni.

A vízháztartás kiegyenlítésének az adottságokhoz igazodó módja az elön-
tésekhez illeszkedő gazdasági szerkezet kialakítása és fenntartása. A mint-
egy 2000 ha-nyi hatóterületen, mint az a 6. táblázatban látható, a jelenle-
gi, az adottságokat messzemenőkig figyelmen kívül hagyó, az ész-
szerű vízkészlet-gazdálkodást akadályozó gazdasági szerkezet 
fenntartására évenként több mint százhatvan millió forintnyi tá-
mogatást kapnak a gazdák. A gazdasági számítások szerint e támoga-
tási összeg nélkül az iparszerű mezőgazdaság jelen formája a Bodrogköz-
ben gazdaságtalan és fenntarthatatlan. A jelen gazdasági folyamatait a te-
hát a térségünkben nem a természeti adottságok, nem a piac és az érté-
kesítési lehetőségek, hanem egyértelműen a támogatások határozzák 
meg. 

11111 A folyamatok befolyásolása

A természeti folyamatokat elsősorban a vízrendszer üzemrend szerinti 
üzemeltetésével befolyásoljuk. Ennek lényege, hogy az öblözetben fakadó 
vizeket részben a Gubástói-, illetve a Kakastói-csatornán épített zsilip, 
részben a beavatkozási területen kialakított küszöbök és tiltók segítségé-
vel visszatartjuk. A vízvisszatartás időszakát a természetes rendszerek ki-
építéséhez igazítjuk.

A műszaki beavatkozások során az egyes célterületeket egymástól, illetve 
az öblözet többi részétől a térszintek kiemelésével elzárjuk, így a víz csak 
az általunk kialakított útvonalat követve futhat le a mintaterületről. Ennek 
hatására a térségben a belvízveszélyeztetettség mértéke a beavatkozása-
ink miatt nem fog növekedni.

A gazdasági-társadalmi folyamatok befolyásolási lehetőségei közül tehát 
elsődlegesen kell említeni a támogatási rendszer átalakítását. Az adott kö-
rülmények között a legmegfelelőbb lenne a támogatásokat a gazdálkodás 
ökológiai szolgáltatásaihoz igazítani. Ki kell alakítani egy olyan indikátor 
rendszert, amellyel mérni lehet az egyes gazdaságok e téren kifejtett ha-
tásait, ennek megfelelően pontozni az egyes üzemek ilyen irányú teljesít-
ményét, a pontokhoz pedig tényleges összegeket rendelni. Mindez elsősor-
ban a rendelkezésre álló pénzösszegek átcsoportosítását jelentené. A 
rendszer működéséhez szükséges forrásigény nem, vagy csak igen cse-
kély mértékben haladná meg a területen a jelenlegi, százhatvan milliós ér-
téket.

A gazdasági társadalmi folyamatok befolyásolásának következő eszköze a 
piac szabályzó szerepének előtérbe helyezése. Itt két mozzanatot 
kell hangsúlyozni. Jelenleg a piac nagyon csekély mértékben hat a gazdál-
kodásra, s e hatás legfeljebb a vetésszerkezetben mutatkozik, nem érinti a 
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gazdálkodás tényleges fenntarthatóságát. E téren a helyi piac jelentősé-
gének növelésével, és a helyi feldolgozási lehetőségek megteremtésé-
vel lehet kedvezőbb irányba terelni a folyamatokat.

11111 A program végrehajtásához szükséges gazdasági szerkezet 

A Bodrogköz jelenlegi adottságaihoz az időszakos elöntéseket igénylő, il-
letve azt feltételező réti halászaton, gyümölcsészeten, és ridegállattartá-
son alapuló, kiegészítő jelleggel szántó- és kertgazdálkodást magában fog-
laló termékszerkezet feleltethető meg, a hozzárendelhető feldolgozó ipar-
ral. A feldolgozási lehetőségek kialakítása, illetve a meglévő vállalkozások 
helyzetbe hozása (pl. a sátoraljaújhelyi húsüzem) a gazdálkodási rendszer 
kiépítésének szerves része. A programhoz kapcsolódóan itt egy összetett, 
sokrétű fejlesztést kellene megvalósítani, melyben egyszerre befolyásol-
nák a gazdálkodást a támogatások és az értékesítési, piaci lehetőségek fe-
lől.

A mintaterületen kialakított tájgazdálkodási rendszer első lépcsőben az ár-
téri kishalászat és a gyümölcsészeti kultúrák visszahonosítását biztosítja. 
A rendszer biztonságos kiépülését, a fák telepítését, a megfelelő táji moza-
ikok meghonosítását, a kishalászati rendszerek biztonságos működését 
előfeltételező halállomány visszahonosítását, illetve a haszonvételek szer-
vezéséhez nélkülözhetetlen társadalmi környezet illetve intézményrend-
szer kialakítását magában foglaló első lépcsőt követően alakíthatjuk ki a 
területen a mozaikos jellegű szántógazdálkodást, és térhetünk rá a rideg-
állattartásra.

A feldolgozási lehetőségek a termékszerkezetből fakadnak. A leghamarabb 
a réti halászatból és a kertgazdálkodásból várhatóak értékesíthető, piaco-
sítható termékek. Ezeket a tervezés során számba kell venni. Célszerű a 
már meglévő kezdeményezésekre építeni. A következő lépcsőben az állat-
tartás eredményeire lehet számítani. Az utolsó lépcsőben a gyümölcsészet 
termékei érnek be. Itt számítani kell arra, hogy a fák tíz, tizenöt év után 
érik el a termőképességük optimumát.

1 1 1 1 1 A gazdálkodói elképzelések

A gazdálkodói elképzelések tárgyalása során három különféle magatartás-
ra szeretnénk felhívni a figyelmet:

1. Változatlan feltételek mellett változatlan gazdálkodás

2. Támogatásokhoz igazodó gazdasági stratégiák

3. A természeti adottságokhoz igazodó gazdasági stratégiák.

1.4.5.1 Változatlan feltételek

A térségben lévő gazdálkodók többsége a jelenlegi gazdasági és támo-
gatási rendszer fenntartásával számol, és ehhez igazítja a gazdál-
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kodási stratégiáját. Ennek elsődleges oka, hogy nem lát túl a bevett for-
mákon, látható minta híján nem tudja elképzelni, milyen körülmények kö-
zött biztosítana számára megélhetést az új termelési, illetve termékszer-
kezet. E biztonságra törekvő magatartás teljesen érthető. A gazdaságok 
felmérése során általában azt tapasztaltuk, a vállalkozók többsége nem 
foglalkozik a hosszú távú fenntarthatóság kérdéseivel. Úgy vélik, ez nem 
az ő dolguk, az ilyen jellegű stratégiai döntéseket a gazdaság irányítóinak 
kell meghozniuk. Ezeket a gazdálkodókat kétféleképpen győzhetjük meg 
arról, hogy váltaniuk kell: 

Egyfelől be kell mutatni, hol és mennyiben változhatnak meg a körülmé-
nyek, milyen új gazdasági, természeti környezetben kell gazdálkodniuk. E 
téren két jelenséget kell gondolkodásuk homlokterébe állítani, a várható 
időjárási szélsőségeket és az energiaválság lehetséges forgatókönyveit. Itt 
különösen hangsúlyozni kell, hogy a szakemberek lassan egyetérteni lát-
szanak abban a kérdésben, hogy az olaj ára tartósan magas marad, nagy-
arányú csökkenésre már nem számíthatunk. Az energiaárak pedig alapjai-
ban határozzák meg a gazdálkodás lehetőségeit, és legalább ilyen mérték-
ben befolyásolják a mezőgazdaság feltételeit biztosító belvízhálózat üze-
melését.

Másfelől jól látható, eredményes mintára van szükség, melynek segítségé-
vel meggyőzően be lehet mutatni az új gazdasági szerkezet fenntartható-
ságát és jövedelmezőségét.

E gazdálkodók birtokszintű elképzeléseiben a szántógazdálkodás feltételei-
nek megteremtése és fenntartása játsza a főszerepet. A programban ak-
kor vállalhatnak szerepet, ha az általuk használt területeken a belvizek 
mértéke csökkenthető.  

1.4.5.2 Támogatásokhoz igazodó stratégiák

A gazdálkodók egy része tisztában van azzal, hogy a piac a jelenlegi viszo-
nyok között alig befolyásolja a gazdaságok szerkezetét. Az adott rendszer-
ben a támogatások számítanak a legfontosabb bevételeknek. E vállalkozók 
egy része a rosszminőségű, alacsony aranykorona értékű szántókat gye-
pesítve maga is igyekezett az adottságoknak jobban megfelelő gazdasági 
szerkezetet kialakítani. Ezekben az esetekben a tervezésbe való bevonás, 
a támogatás átalakítása, illetve az erre adott garanciák befolyásolhatják 
kedvezően a vállalkozók döntését. Az esetek egy részében az érintett gaz-
dálkodónak látnia kell, hogy az új rendszerben jobban jár, mint a jelenlegi-
ben, de néhány esetben az is elég, ha abban lehet biztos: nem jár rosszab-
bul.

E gazdálkodók elképzeléseiben a legeltetés, a gyephasznosítás és a kiegé-
szítő jellegű szántóművelés játsza a főszerepet. A programban akkor szá-
míthatunk rájuk, ha a támogatható területük nem csökken, illetve ha csök-
ken, akkor más jellegű kompenzációra számíthatnak.

1.4.5.3 Természeti adottságokhoz igazodó stratégiák
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A területen néhány gazda a saját gazdálkodását az adottságokhoz igazít-
va, a földjein részben igyekszik megtartani a vizet, részben rét, legelő, il-
letve gyümölcsös kertre építi a haszonvételeit. Hosszútávon gondolkodva 
egy a víz megtartására épülő, természetes halivadék nevelésen alapuló 
kis, avagy réti halászatot, gyümölcsészetet, ridegállattartást és kertgaz-
dálkodást terveznek, illetve főként önellátásra törekvő gazdaságuk ma is 
ezeken a haszonvételeken alapul.

1.4.5.4 Következtetések

A három lehetséges gazdálkodói magatartással jellemzett csoportok közül 
a harmadikra épülhet a program, a második csoportba tartozó gazdálko-
dók a programba bevonhatók, hozzáállásuk semleges. Az első csoport a 
beavatkozásokat kétkedve fogadja, a vízborításhoz nem járul hozzá.

A Bodrogközben, így az érintett területen is egyre nagyobb számban van-
nak jelen különféle szociális szempontból hátrányos helyzetű csoportok, pl. 
a nagyszámú roma kisebbség, kik jelen esetben elsősorban a Bodrog és a 
Tisza hullámterében valamint a bodrogzugi ártéren orvhalásznak. A tájgaz-
dálkodási rendszer kiépülése, a kishalászat szervezett formái részben 
(köz)munka-, részben megélhetési lehetőséget jelenthetnének a számuk-
ra. A rendszer szervezeti kereteinek meghatározása során erre is tekintet-
tel kell lenni. 

1 1 1 1 1 Társadalmi körkép

Az érintett települések, illetve településrészek lakossága elöregedő, jel-
lemző a magas munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása, a megélhetés 
teljes hiánya. A munkalehetőségek a környező városokban is fogyóban 
vannak. A környezettudatosság a térség lakosságát nem jellemzi, a megél-
hetési lehetőségek szűk köre nem ad lehetőséget e téren komolyabb elő-
relépésre. A projekt egyik célja éppen az, hogy olyan mintát adjon, mellyel 
bizonyítani és szemléltetni lehet, hogy ésszerű vízgazdálkodás keretei kö-
zött is biztosítható a térségben a megélhetés, növelhető a munkahelyek 
száma, és lehetővé tehető a gazdálkodás.

1.4.6.1 A társadalmi-gazdasági folyamatok befolyásolásának 
kulcsmozzanatai

A gazdálkodók hozzáállását ma egyértelműen a támogatások határozzák 
meg. Az érintett térségben az AKG támogatások jelenthetik a tájgazdálko-
dási rendszer kiépítésének legfőbb akadályát. Szeretnénk kiemelni, hogy 
önmagában a területalapú támogatások megszüntetése igaz, csak egy ko-
moly gazdasági és szociális sokkot követően a tájgazdálkodás, illetve a táji 
adottságokra épülő mezőgazdálkodás irányába terelné a gazdákat a tér-
ségben. Természetesen ez nem járható út. A támogatási rendszer átalakí-
tása azonban – mint azt jeleztük – teljes egészében átformálhatja a gazdál-
kodók hozzáállását.
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A támogatásokkal kapcsolatban adódik még egy komolyabb probléma is. A 
térség gazdálkodói csatlakoztak valamilyen agrár-környezetvédelmi prog-
ramhoz, melynek kötött szabályai miatt a területi veszteség esetében visz-
szafizetési kötelezettség terheli őket.  Ennek kezelésére két megoldás is 
kínálkozik, a projekt előkészítése során egy a gazdálkodás ökológiai telje-
sítményének mérésére alapuló indikátor rendszert dolgozunk ki. Ezt a 
módszert az Eu egyes tagországaiban (Ausztria, Franciaország) már hasz-
nálják, Ausztria egy tartományában ez képezi az agrár-környezetvédelmi 
kifizetés alapját, Franciaországban piaci előnyt jelent az ehhez való csatla-
kozás. Az előkészítő szakaszt során megvizsgáljuk, hogy az osztrák példa 
átültethető-e a hazai gyakorlatba. Ha igen, az új agrár-környezetvédelmi 
kifizetések alkalmazása megoldja a problémát. Ha nem, ezeken a területe-
ken vizsgálni kell, hogy milyen formában adható, vagy egyáltalán adható-e 
felmentés a visszafizetési kényszer alól. Ha felmentés nem adható, a beru-
házások csak a szerződések lejárta után, vagy megfelelő ellentételezés 
esetén kezdődhetnek el.

Tekintettel arra, hogy a műszaki beavatkozások helyszíneit meg kell vásá-
rolni, az érintett terület egyfelől hetven hektár, ehhez csatlakozik még a 
vízvisszatartás során megváltozott jellegű terület, melynek kiterjedése to-
vábbi öt hektár, azaz a kompenzáció összesen 75 hektárnyi területet érint. 
E területen a kifizetett támogatások összege a szerződéses időszak öt évé-
re vonatkoztatva meghaladja a harminc millió forintot. A büntetésként 
visszafizetendő összeggel együtt mindez akár hatvan millió forintra rúgó 
kompenzációt is jelenthet.

1.4.6.2 A támogatási rendszer megváltoztatása

A társadalmi gazdasági befolyásolás leghatékonyabb módja a támogatás 
rend megváltoztatása, a kifizetések és az egyes üzemek által nyújtott öko-
lógiai szolgáltatások összekapcsolása volna. Az ökológiai szolgáltatások 
mérésére alkalmas rendszert háromszor ötéves ciklusra kellene kidolgozni. 
Itt az egyes ciklusok mindig az adott tájgazdálkodási rendszer kiépítésétől 
indulnak. A rendszer munkaigénye az első öt évben a legmagasabb, és eb-
ben az időszakban komoly árbevételre nem lehet számolni, a második öt 
év munkaigénye valamivel kisebb, és csekély jövedelem várható, a harma-
dik öt évtől a rendszer beáll, jelentős jövedelem ettől az időszaktól várha-
tó, a munkaigény is ettől kezdve a legkisebb. Ennek tükröződnie kell az ér-
tékelési rendszerben is. Így az egyes tevékenységekhez rendelt pontszám 
az első öt évben a legmagasabb, a másodikban valamivel alacsonyabb, a 
harmadik öt évtől kezdve áll be a legalacsonyabb szintre, de az itt kapható 
összegnek is magasabbnak kell lennie az adott időszakban a szántóműve-
lésre igénybe vehető támogatásoknál. Az ilyen és ehhez hasonló értékelési 
rendszerek tapasztalat szerint az egyes gazdálkodók az összes pontszám-
nak közelítőleg a 60%-át érhetik el. A pontrendszer kialakításának és a 
pontokhoz rendelt összeg nagyságának figyelembevételével a hektáron-
ként adható kifizetések száznegyven-százhatvanezer forint között mozog-
nának. Jelen helyzetben ugyanerre a területre a szántó gyep arányra is te-
kintettel kilencven-százezer forintnyi támogatási összeg jár. A többlet te-
hát az első öt évben hektáronként ötven-hatvanezer forint. A második öt 

40



évre ez feleződik, a harmadiktól pedig öt-tízezer forint körüli összegben ál-
lapodik meg.

A területet érintő támogatások mértékét és arányát a 7. táblázatban fog-
laljuk össze

7. táblázat: Az agrártámogatások mértéke és aránya a 
mintaterületen

Kijelölt mintaterület

Művelési 
ág

Terü-
let
ha

Arány
%

I. Tengelyes Támoga-
tás (SAPS) II. Tengelyes támogatás (AKG)

Szántó 915 59% 47 000,00

Szántóföldi növénytermesztés ma-
dár és apróvad élőhely-fejlesztési 
220 (euro) 59 400 HUF összterület 
80%-a
integrált szántó 155 (euro) 44 850 
HUF összterület 20%-a

Gyep 410 26% 47 000,00

Gyeptelepítés első gazdálkodási év: 
238 (euro) 64 260 HUF.
A második gazdálkodási év:
305 (euro) 82 350 HUF.
Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztés-
sel: legeltetés esetén 139 (euro) 37 
530 HUF
kaszálással 116 (euro) 31 320 HUF

Erdő 70 4% 00

gyümöl-
csös 2 0,2% 47 000,00

Hagyományos gyümölcstermesztés: 
almatermésű 600 (euro) 162 000 
HUF vegyes 478 (euro) 129 060 HUF

Egyéb 160 9,8% 00
összesen 1550  62 000 000 HUF 65 000 000 – HUF (becsült összeg)
Támoga-
tás össze-
ge

Kb.  127 000 000 HUF

1.4.6.3 Oktatás, képzés, felvilágosítás

Összességében elmondható, hogy a térség mezőgazdasági vállalkozói és 
szakemberei jó részt nincsenek tisztában azzal, milyen külső erőfeszítések 
szükségesek a jelenlegi iparszerű termelés feltételeinek megteremtéséhez 
és folyamatos fenntartásához. Nem látják, hogy a jövőben várható, rész-
ben gazdasági, részben természeti jellegű változások milyen hatással le-
hetnek a gazdálkodásukra, illetve annak jövedelmezőségére. A Kárpát-
medence vízháztartásának sérülései, melyhez a mai vízrendezés és táj-
használat nagyban hozzájárul, lassan ellehetetleníti a gazdálkodást. Térsé-
günkben egyre nagyobb költséggel, és egyre romló adottságok mellett le-
het termelni. A szélsőségek tendenciaszerű növekedése miatt a helyzet 
hosszútávon csak romlani fog. Ezzel párhuzamosan a rendelkezésre álló 
energiaforrások is egyre szűkösebbek, egyre többe kerülnek. A gazdasági 
válság kedvezőtlenül érinti a pénzügyi folyamatokat és a gazdaság jöve-
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delmezőségét is. A hármas hatásmechanizmus könnyen a mezőgazdaság 
teljes összeomlásához vezethet. E téren meg kellene ismertetni az embe-
rekkel a várható következményeket, a jövőben lehetséges forgatókönyve-
ket. E nélkül a fokozódó válság jelenségek készületlenül érik a térség me-
zőgazdasági vállalkozóit.
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4 A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése

A fejlesztés egyfelől az ésszerű vízkészlet-gazdálkodás irányába történő el-
mozdulásra, másfelől a helyi létlehetőségek megteremtésére, illetve a 
megélhetési formák gazdagítására ad lehetőséget.

1.5 A probléma és a fejlesztési igény meghatározása

A megoldandó problémát egyfelől a vízháztartás szélsőségesebbé válása, 
a természeti adottságok romlása, másfelől az adottságokat figyelmen kívül 
hagyó gazdálkodás, tájhasználat jelenti. Ezt a helyzetet súlyosbítja a vízel-
vezetési lehetőség hiánya, azaz, hogy jelen körülmények között a terület-
ről csak átemeléssel tudjuk elvinni a vizeket. Mindez egy lehetséges ener-
giaválság és energia árrobbanás fényében a Bodrogköz egészére nézve le-
hetetlen helyzetet teremthet.

11111 Helyzetértékelés

E fejezetben áttekintjük a fejlesztéssel érintett terület máig ható folyama-
tainak előzményeit, a vonatkozó jogszabályokat, illetve az azoknak történő 
megfelelést, jellemezzük a tervezéskori állapotokat.

1.5.1.1 Történeti áttekintés

A Bodrogköz egykor öt folyó közös ártere volt. Felső részét a Latorca és a 
Ticce, alsó kétharmadát a Kis- és Nagy-Karcsa, illetve a Tisza és a Bodrog 
öntözte. A vidéket évezredeken keresztül a tagolt tájszerkezet jellemezte. 
A terület meghatározó növénytársulását a különféle erdők alkották. Az 
északi, és a folyó menti részek erdősültsége 85-90% körül mozgott, a fo-
lyóktól távolabb, illetve a Viss, Kenézlő, Zalkod alkotta szigeten az erdők 
ritkultak, de kiterjedésük szinte mindenütt elérte az 50%-ot. A tájszerkezet 
gerincét alkotó erdőket vizes élőhelyek (mocsár- és láprétek), különféle 
gyeptársulások, szántók és kertek tagolták. A terület nagyobb részén a táj-
szerkezet arányait az alábbi számokkal írhatjuk le: erdők: 85-90%; vizes 
élőhelyek: 25-30%1; gyepek: 15-20%; szántók, kertek: 1-2%. 

A XIV-XV. századot követő időszakban, de mindenképp a XVIII. század vé-
ge előtt az erdők visszaszorultak, s az alsó Bodrogköz középső vidéke mo-
csarasodni kezdett. A folyamat egyik oka kétségtelenül a nagy vízigényű 
társulások leépülése, a másik azonban a Karcsa folyó feltételezett, Tokaj 

1 Az erdők a mocsár- és láperdők, a gyepek pedig a mocsár- és láprétek tekintetében 
átfedték a vizes élőhelyeket, emiatt az összérték nagyobb, mint 100%
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környéki torkolatának eltömése, vagy eltömődése. A források egy része 
szerint a Karcsa egykor Tokajig hajózható volt, de a XVI század környékén 
alsó szakaszán már egyre nehézkesebben lehetett közlekedni, így Felsőbe-
recki térségében egy ásott csatornán a folyót a Bodroghoz kötötték. Rákó-
czi azután az 1700-as évek elején a labanc érzelmű bodrogközi földesurak 
büntetéséül, vagy Tokaj várának lerombolásakor (mindkét változat ismert) 
a Karcsa folyó torkolatát eltömte, miért is a Bodrogköz alsó fele a víz mar-
talékává vált. A következményeket Borsos Balázs ismerteti a Három folyó 
közt c. munkájában.

Az 1800-as évek második felétől a mederrendezések okozzák a legna-
gyobb változást a táj életében. Az erdők kiirtásával induló leépülési folya-
mat tovább folytatódik. A térség vízháztartása egyre szélsőségesebbé vá-
lik. A belső vízfolyások eltűnnek, illetve elveszítik állandó jellegüket. Helyü-
ket ugyancsak időszakos folyású belvízelvezető csatornahálózat veszi át. 
Addig azonban, amíg az élővizek kétfelé is mozgatják a vizet, tehát egy-
aránt alkalmasak a vízpótlásra és a vízfelesleg elvezetésére, a csatorna-
rendszerek csak a vizek (és nemcsak a felesleges vizek) elvezetésében je-
leskednek. A táji adottságok ettől kezdve fokozatosan romlanak a Bodrog-
közben, így a mintaterületen is. A tájszerkezet és vele összefüggésben a 
gazdálkodás tagoltsága azonban még sokáig megmarad, így a Bodrogköz 
a XX század elejére a harmadik fejezetben már ismertetett gazdálkodási 
stratégia mellett a megye egyik éléskamrájává vált.

A Bodrogköz természeti környezetének és társadalmának leépülése a XX. 
század közepén újabb fordulóponthoz érkezik. A demográfiai adatok tanú-
sága szerint az 1950-es évekig a térség valamennyi településén növekszik 
a népesség, majd a folyamat megtorpan és különböző arányban ugyan, de 
megfordul, az 1980-as évektől tömeges elvándorlás indul meg a térségből. 
Ma a Bodrogköz falvai részben elnéptelenednek, részben lakosságcsere 
előtt állnak.

A természeti, különösen a vízrajzi adottságokat alapjaiban határozza meg 
a néha önellentmondásba torkolló emberi beavatkozás. A vizek elvezetése 
az Alföld nagyobb térségeiben kiszáradáshoz vezetett, melynek ellensúlyo-
zására Tiszalök magasságában duzzasztóművet építettek a Tiszán. A víz-
lépcső teszi lehetővé a Hajdúsági löszhát előterének, illetve a Kőrös völ-
gyének vízpótlását, ugyanakkor azonban lehetetlenné teszi a Bodrogköz 
belvizeinek levezetését. Ettől az időszaktól kezdve a gazdálkodás és az 
élet lehetőségeit egy igen intenzív és egyre nagyobb energiaigényű tájala-
kító tevékenység teremti meg a Bodrogközben. Az 1980-as években a me-
lioráció, illetve a Tsz-ek átszervezése, a tagosítás, a termelés magasabb 
intenzitásával, ezzel együtt a költség- és energiaigény növekedésével jár-
nak együtt. Ugyanakkor az iparszerű gazdálkodás végleg felszámolja a ko-
rábbi tagolt tájszerkezetet, a Bodrogközben megjelennek a „faltól falig” 
szántott táblák, alkalmanként – szárazabb időkben – még a csatornák, ter-
mészetes vízfolyások, holtágak, vizes, mocsaras gyepek területét is fel-
szántják. A gazdálkodás e pillanattól teljesen figyelmen kívül hagyja a ter-
mészeti adottságokat, s a tájat igyekszik a technológia igényeihez nyomo-
rítani. A folyamat eredményeként egy nagy energiaigényű, alapanyag-ter-
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melésre korlátozódó termelési mód jelenik meg, amely egyfelől a társadal-
mi szerkezet további leépülésével jár (több gép, kevesebb ember = 
munka- és megélhetési lehetőségek megszűnése). 

A vízháztartásra egyre jellemzőbbek lesznek a harmadik fejezetben ismer-
tetett szélsőségek, amit tetéz, hogy bár a nedves időszakban nem tudjuk 
időben belvízmentesíteni a földeket, aszályos években jelentősen tudjuk 
fokozni a vízhiányt. Összességében elmondható, hogy a Bodrogköz terüle-
tén a gazdálkodás intenzitásának növelésével arányosan romlanak az 
adottságok, csökkennek a megélhetés esélyei, ráadásul mindezt nagy költ-
ségigényű külső beavatkozások révén tudjuk csak fenntartani. A rendszer 
működőképessége tehát egyfelől az ország gazdasági teljesítőképességé-
től (gyakorlatilag a kormány fizetőképességétől) és az olcsó energiaforrás 
meglététől függ.

1.5.1.2 Tervezéskori állapothoz vezető folyamatok

A térség természeti folyamatai, vegyük alapul bár az éghajlatot, a termő-
helyi adottságokat, a talajszerkezetet, a biodiverzitást, a természeti érté-
kek alakulását vagy más meghatározó jellemzőt, egyöntetűen a leépülés 
felé tartanak. Mindez egyként jellemzi a mezőgazdasági, az élőhelyként 
hasznosított és a természetvédelmi területeket. Az általános leépülés 
egyik főbb jellegzetessége a szélsőségek egyre gyakoribbá és egyre jelen-
tősebbé válása. Különösen igaz mindez a vízháztartás szélsőségeire. A 
szélsőséges vízjárás korábban is jellemző volt a Bodrogközre, de 2000. 
előtt a térség gazdálkodói sajátos módon alkalmazkodtak a helyzethez. Az 
egyes terményeket térszintekre tekintet nélkül vetették, így aszályos idő-
szakban a mélyfekvésű, belvizes időben a magasabb területek hoztak bő 
termést. Ami elveszett a réven, visszajött a vámon. A 2000. évtől kezdve 
azonban az időjárási szélsőségek rendkívüli módon megtréfálták a gazdál-
kodókat. Addig ugyanis, amíg korábban nedves és száraz évek váltották 
egymást, ettől az időponttól kezdve gyakorta előfordult, hogy az aszály és 
a belvíz egyazon évben jelentkezett. A természeti rendszerek degradációja 
tehát túljutott azon a ponton, amihez az adott térség gazdálkodása még 
alkalmazkodni tudott. 

A helyzetet jelentős mértékben súlyosbítja a klímaváltozás. Az elmúlt há-
rom évből 2010-ben szélsőséges sok víz érkezett térségünkre mely igen 
jelentős belvízproblémákat okozott. Azt megelőzően 2009-ben szélsősége-
sen száraz év volt, 2011-ben pedig a rendkívüli, mondhatni rekordméretű 
őszi aszály okozott nagy károkat a mezőgazdálkodásban. A vízgazdálkodás 
szélsőségei már most meghaladják a gazdálkodásban rejlő alkalmazkodási 
lehetőségeket. Nagy víz idején nem tudjuk időben és megfelelő mértékben 
mentesíteni a belvíz által veszélyeztetett területeket, ezzel szemben 
aszály idején nincs lehetőség komolyabb vízpótlásra. A jelenlegi tájhaszná-
lat, illetőleg az ennek érdekében tett beavatkozások fokozzák a szélsősé-
geket. A táj tagolásának felszámolása, a fasorok, facsoportok épp napja-
inkban tapasztalható irtása csak ront a helyzeten. Mindezek alapján a klí-
maváltozásra is tekintettel a területen zajló vízgazdálkodást és tájhaszná-
latot érintő természeti folyamatokat az alábbiak szerint jellemezhetjük:
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• A terület fokozatos, egyre gyorsuló száradása

• A vízháztartás szélsőségeinek, illetve a belvízborítások mértékének 
és kiterjedésének növekedése

• Fokozott szélerózió

• Fokozódó talajkimerülés

• A termőhelyi adottságok romlása

• A természeti katasztrófák számának és gyakoriságának növekedése

• Az egyes rendkívüli természeti jelenségek által okozott kár mértéké-
nek növekedése

• A tájhasználat egyre növekvő forrásigénye

• A tájhasználat jövedelemtermelő képességének esetenkénti vissza-
esése, majd megszűnése

A kiterjedt belvízi elöntésekkel egyidejű szárazodás egyértelműen a jelen-
legi vízgazdálkodás és tájhasználat következménye. A jelentős vízigényű, 
és a víz visszatartására alkalmas növényi kultúrák felszámolása, illetőleg a 
víz lehetőség szerinti teljes elvezetése miatt a vízbő időszakok vízfeleslege 
nem hasznosul, és nem is marad a térségben. Az időjárási szélsőségeknek 
kitett, egyre romló adottságokkal jellemezhető tájban a tájhasználat forrás 
igénye (talajművelés, tápanyag-utánpótlás, kártevők elleni védekezés, bel-
vízlevezetés, öntözés stb.) fokozatosan nő, miközben az energia árak gyor-
suló ütemű növekedésére kell számítanunk. Ezekre a körülményekre is te-
kintettel, elmondhatjuk, hogy a Bodrogközben a természetes rendszerek 
leépülése öt-tíz éves távlatban komolyan veszélyezteti a gazdálkodást és a 
tájhasználatot. A hosszú távú, 15-20 éves távot tekintve igen komoly a táj-
használat ellehetetlenülésének, jövedelemtermelő képessége megszűné-
sének veszélye. Tehát a folyamatok megállítása, kedvező irányba történő 
befolyásolása, illetve a szélsőségek kiegyenlítése létkérdéssé vált.

1.5.1.3 A területi vízgazdálkodás

A Bodrogköz területe a tiszalöki duzzasztás miatt fokozottan belvízveszé-
lyessé vált. Ezt a veszélyhelyzetet növeli a térség legfelső pontján elhelye-
zett árvízi tározó is. Az általános tapasztalat arra figyelmeztet, hogy a tá-
rozó árvízi igénybevétele növelheti a belvizek kiterjedését és tartósságát. 
A jelenlegi feltételek mellett ráadásul a tározó vizét csak részben lehet el-
vezetni, egy jelentősebb mennyiség elvezetésére csak átemelés mellett 
adódik lehetőség.

Az elmúlt 10-12 év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a jelenlegi víz-
elvezető vízrendezés csapadékosabb időszakokban képtelen a víz elveze-
tésére, a belvízkárok megszüntetésére. Azaz hiába a nagy fenntartási és 
működési költségeket felemésztő rendszer üzemeltetése, a károk nem 
védhetők ki, a termelés feltételeit csak részben lehet megteremteni. 
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Ugyanakkor a vízbő időszakok vizeinek elvezetése hozzájárul a térségben 
a vízháztartás szélsőségeinek növekedéséhez, az aszálykárok megjelené-
séhez, a terület páraéhségének növekedéséhez, a mikro- és helyi csapa-
dék csökkenéséhez, egyszóval hozzájárul a természeti folyamatok degra-
dációjához, illetve az adottságok romlásához. A területi vízgazdálkodás és 
a belvízkezelés vonatkozásában kiemelkedő jelentőségűek a 2010-es 
rendkívül csapadékos év tanulságai. A Cigándi-tározó alatt, illetve a víz to-
vábbvezethetőségének nyomvonalán, három úton lehet kivezetni a vizet a 
Bodrogközből. (A Ricsei-főcsatorna a tározó feletti térségekből gyűjti össze 
a vizet)

• A Felsőberecki-főcsatornán a belvizes időszak jelentős részében át-
emeléssel, illetve részben gravitációs úton

• A Tiszakarádi-főcsatornán csak átemeléssel

• A Törökéri-főcsatornán csak átemeléssel

A rendszert eredetileg úgy alakították ki, hogy a három csatorna, ha külön-
böző fokban is, de összeköttetésben legyen egymással. Elvben a Felsőbe-
recki-főcsatorna felől a Vécsei- s a Karosszerdahelyi-csatorna közvetítésé-
vel mind a Tiszakarádi-, mind pedig a Törökéri-főcsatornába átvezethető a 
víz). A valóságban azonban a Tiszakarádi-összekötőcsatorna rendkívüli vi-
zeket leszámítva csak a Tiszakarádi-főcsatorna felé teremt kapcsolatot. A 
Törökéri-főcsatorna felsőszakasza is ebbe az irányba vezeti a vizet. Ennek 
elsődleges oka a csatornák torkolatnál elhelyezett szivattyútelep kapacitá-
sa.

• Felsőberecki-főcsatorna 8 m3/s

• Tiszakarádi-főcsatorna 16 m3/s

• Törökéri-főcsatorna 7 m3/s

A szivattyútelepek vázolt teljesítménye mellett a Törökéri öblözet teljes te-
rületéről nem engedhető a víz a főcsatornára, mert a jelenlegi körülmé-
nyek között a teljes vízmennyiséget a szivattyúk képtelenek volnának a 
befogadóba emelni. Ugyanakkor látni kell, hogy a 2010-es év rendkívüli 
belvízi viszonyai között, mind két szivattyúállás túlterhelt volt. A Tiszakará-
di szivattyútelep csak a főcsatorna öblözetének alsó részéből tudta elve-
zetni a vizet, a felsőszakaszokat az idő nagy részében le kellett zárni, és 
csak részleteiben, fokozatosan lehetett a telepre engedni. Így is előfordult, 
hogy a teljes kapacitással működő szivattyúk ellenére a csatornában nem 
csökkent, hanem emelkedett a víz. Az időszak egy részében a csatorna 
vízszintje magasabban volt a gépház padlószintjénél. A helyzet komoly ve-
szélyeket rejtett magába. A veszélyhelyzetet rendkívüli mértékben fokozta 
volna, ha ilyen belvízterhelés mellett a Cigándi-tározót árvízvédelmi okok-
ból fel kell tölteni. Az öblözet tetején elhelyezett mintegy 99 millió m3-nyi 
vízmennyiség egy hosszan elhúzódó árvíz mellett tartósan a tározóba szo-
rulhat, ami a szivárgásokkal, illetve a talajvízszintre gyakorolt hatásával 
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folyamatos belvízutánpótlást jelentett volna, jelentősen növelve a csapa-
dék által felduzzasztott belvízmennyiséget.

A 2010-es év tapasztalatai tehát azt mutatják, hogy a Tiszakarádi-főcsator-
na szivattyú telepe alkalmatlan a rendkívüli belvizek átemelésére. A Bod-
rogköz tartós és kiterjedt belvízborításainak ez volt az elsődleges oka. Mint 
jeleztük a szakaszoló műtárgyakat az időszak egy részében zárva kellett 
tartani, a vizet csak szűk keresztmetszeten a zsilipekkel folyamatosan 
játszva lehetett az alsóbb szakaszokra engedni. Látni kell ugyanakkor, 
hogy a jelenlegi helyzetben kibontakozó energiaválság teljesen új helyze-
tet teremt e kérdésben. Az olcsó energia korszakának vége, az energia-
árak tartós emelkedése várható. A belvízvédekezés így is jelentős mérték-
ben megterhelte a költségvetést, az ágazat az ország egészét alapul véve 
e védekezés során tíz milliárd forintot meghaladó adóságot halmozott fel. 
Ilyen körülmények között a szivattyútelepek kapacitásának bővítése irreá-
lisnak és egyben ésszerűtlennek tűnik.

Megoldást jelentene a térségi vízgazdálkodásban a kistáji vízkörforgások 
helyreállítása, a fakadó vizek teljes visszatartása mellett az árvizek meg-
csapolása, ennek azonban jelen formájában nem felel meg sem a tájszer-
kezet, sem a térség gazdálkodási rendszere.

A kistáji vízkörforgások hatásainak vizsgálata a VTT program keretében el-
sősorban külföldi tapasztalatok alapján merült föl, e téren ma még nem 
rendelkezünk megfelelő adatokkal. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a 
projekt mintajellegére. A tájszerkezet átalakítása során e vízkörforgásokat 
is helyreállítjuk.

Az árvizek megcsapolásának jelentőségét a potenciális vegetáció vízigé-
nye felől érthetjük meg. A Bodrogköz tájgazdálkodási lehetőségeinek vizs-
gálata során elkészült tájtörténeti elemzések2 adatai alapján a Bodrogköz 
potenciális vegetációja nagyrészt lombos erdőkből áll, melyek vízigénye 
800-1000 mm körülire tehető. A térségre hulló csapadék mennyisége átla-
gosan 5-600mm/év körül alakul, a vegetációs vízigények kielégítéséhez az 
adott térségbe tehát 3-400mm-nyi víznek kellett érkeznie. Ez a vízmennyi-
ség a Tisza kisebb árvízi hozamai mellett is kivezethető a területre. 

Mindezt a vízmérleg segítségével is körülírhatjuk. A mintaterületünket kis-
tájként tekintve vízháztartását (jele: “Vt”) a következő elemek határozzák 
meg:

• a lehulló csapadék, jele a “C”,

• a lefolyás, jele az “F” és

• a párolgás, jele a “P”.

Melyek segítségével a következő képletet írhatjuk fel: Vt = C-(F+P). A víz-
mérleget meghatározó egyéb tényezők az adott esetben nem játszanak 
szerepet. Az ún. mikro-csapadék (dér, zúzmara, harmat) mennyisége je-

2 Sümegi et al.: A Bodrogköz negyedidőszak végi környezettörténete Élet a folyók közt 
151-168. o. Miskolci Egyetem 2008.
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lentéktelen, illetve nagyobb jelentőségre csak a Bodrogzug nyílt árterének 
közvetlen közelében tesz szert. A beszivárgást a mintaterületen egyfelől 
az eketalpjelenség, másfelől a határoló folyók viszonylag magas kisvízi víz-
állása és a belvízátemelő rendszer nagyban befolyásolja. Ezek miatt az 
összefüggések miatt ez az egyszerű vízmérleg pontosan leírja a kistáj víz-
háztartásának alakulását. Viszont a kistájra vonatkozóan egyetlen adattal 
sem rendelkezünk, így a vízmérleg vonatkozásában valamennyi elem te-
kintetében becslésre kellene hagyatkoznunk. Ehelyett azt mutatjuk be, 
hogy a kistáji vízkörforgás helyreállítását célzó rendszerünk milyen hatás-
sal lehet a vízmérlegre, azaz a projekt futamideje alatt a mozaikos tájszer-
kezet visszaállítása révén milyen változások várhatóak.

A rendszerünk a csapadékviszonyokat nem befolyásolja, így itt nem várha-
tó változás, a „C” értéke a maihoz hasonló marad. Viszont az árvizek, azaz 
a távolabbi területekről elfolyó víz megcsapolása a mérleg bevételi oldalán 
többletként jelentkezik. Itt a képletünk tehát kiegészül „Fi” értékkel, ami 
az ideérkező vizet jeleníti meg. Ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a le-
folyás a vízvisszatartás miatt csökken. Ennek mértéke hosszútávon egyre 
jelentősebb lesz. A táj tagolás során kialakított mozaikos szerkezet mellett 
egyre nagyobb vízigényű társulások alakulnak ki. A növényzet a rügyfaka-
dás idején jelentős mennyiségű vizet vesz fel, miért is csökken a talajvíz-
szintje. Az így kialakult „vízüres térbe” egyre nagyobb mennyiségű víz tud 
majd beszivárogni, ami a nyári időszakban jelentősen növeli a párolgás le-
hetőségét. A mozaikos tájszerkezet részben az árnyékolással, részben a 
szél mérséklésével, részben a párologtatással elősegíti a mikro-csapadék-
képződést. Mindez azt jelenti, hogy a bevételi oldalunkon újabb többlet 
mutatkozik. A módosított képletünk ennek megfelelően a következőkép-
pen alakul: Vt = (C+Cm+Fi)-(F+P). Ahol a beavatkozások következtében a 
bevételi oldalon többletként jelentkezik a mikro-csapadék (Cm) és az idefo-
lyó víz (Fi), míg a kiadási oldalon csökken a lefolyás (F), viszont valame-
lyest növekszik a párolgás (P). Itt ismételten utalunk a projekt mintajelle-
gére. A megvalósítással párhuzamosan kiépülő megfigyelőrendszer (moni-
toring) lehetővé teszi, hogy az itt vázolt folyamatot pontosan adatoljuk.

1.5.1.4 Tájhasználat összefüggései

A jelenlegi gazdálkodási rendszer megköveteli a fakadó vizek teljes elveze-
tését. E nélkül a térségben a gazdálkodás biztonsága nem teremthető 
meg. Az alapvető probléma e tekintetben, hogy a belvíz-elvezetés költsé-
gei nem közvetlenül a termelőknél jelentkeznek, így ők nem láthatják, mi-
lyen valós energia- és tőkebefektetés mellett gazdálkodnak. A jelenlegi 
gazdálkodásuk szélsőséges időjárási körülmények között így sem tartható. 
Támogatások nélkül képtelen lenne jövedelemtermelésre. A Bodrogközben 
– és általában a Tisza mente egykori mélyárterein gazdasági szerkezetvál-
tásra volna szükség. Az új gazdasági szerkezetnek nem a táj – szemmel 
láthatóan sikertelen – átalakításán, hanem az alkalmazkodáson kellene 
alapulnia. A Tisza mente mélyárterei kiegészítő jellegű, a jobb területekre 
összpontosuló szántóművelés mellett rét-legelőgazdálkodásra, halászatra 
és gyümölcstermesztésre alkalmasak. Ezt mutatja egyrészt a térség szán-
tó alkalmassági térképe, másrészt erről tanúskodnak a történeti munkák-
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ban és a földhivatali nyilvántartásokban fellelhető, a tagolt tájszerkezetre 
utaló jelek.  A mai szántók a hatvanas évek előtt csak kis részt estek e mű-
veléságba, nádasok, gyepek, fasorok, ligetek kisebb-nagyobb foltjai húzód-
tak meg közöttük.

A térségben a másik probléma a tájgazdálkodási rendszerhez kapcsolható 
gazdasági szerkezetváltás elmaradása, illetve az emiatt bekövetkezett bi-
zalmatlanság. A térség jövedelmi viszonyai egyértelműen jelzik, a jelenlegi 
gazdálkodási szerkezet fenntartását a támogatások teszik lehetővé. 
Ugyanakkor az agrártámogatások mai formája egy olyan zsákutcába hajtja 
a térség mezőgazdasági vállalkozóit, melyben a termelés kiszolgáltatottsá-
ga egyre nő.

Ma a térségben a gazdálkodás egyre nagyobb energiaigényű, ugyanakkor 
egyre kedvezőtlenebb adottságok között folytatható. A termelés kiszolgál-
tatottsága többrétű:

Külső energiára szorul. Hazánk teljes energia szükségletének nagyobb ré-
szét külföldről kénytelen behozni. Különösen érzékenyen érinti ez az olaj-
alapú mezőgazdaságot, hiszen a kőolaj 80%-a importból származik.

Igen nagy a műtrágya és a vegyszerfüggése, ami szintúgy olajalapú. Itt a 
külső függést egyrészt az alapanyag, másrészt a késztermék importja je-
lenti.

Magasak az ún. externáliák költségei, melyek között kiemelkedő szerepet 
játszik a belvizek elvezetése és az öntözővíz biztosítása (ahol erre lehető-
ség adódik.)

E kiszolgáltatottságon túl a térség mezőgazdálkodása jól láthatóan alkal-
matlan az iparszerű gazdálkodásra. A termelés nagy része gyenge szántó 
alkalmasságú területeken folyik. Ebben a térségben a gazdálkodók jöve-
delmét más gazdasági szerkezet mellett kevesebb költséggel és maga-
sabb hatékonysággal lehetne megteremteni.

1.5.1.5 Az érintett szervezetek felsorolása:

A tájfenntartásban és a vízgazdálkodásban érintett szervezetek a Bodrog-
menti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Sárospatak város önkor-
mányzata, a térségben tevékenykedő Szederkény Egyesület és a projekt-
gazda E-misszió Egyesület.

A Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat elsődlegesen a 
„káros” vizek elvezetésében érdekelt. Ennek alapvető oka, hogy a térség 
gazdálkodói egyértelműen a víz elvezetésére vonatkozó igényüket közvetí-
tik a társulat felé. 

Sárospatak város önkormányzata egyelőre csak a közmunka programba 
vonható területet lát a tájban. Akár csak a térség gazdálkodói, a város ön-
kormányzata sem ismerte fel a jelenlegi folyamatokban rejlő veszélyeket, 
illetve a víz megtartásához és a táj tagolásához fűződő hosszú távú közér-
deket. Viszont az előzetes egyeztetések során jelezték, hogy a program-
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ban részt kívánnak venni és ennek keretében visszaültethetjük azoknak a 
fáknak a jelentős részét, amit most kitakarítanak a térségből.

A civil szervezetek és a térség néhány gazdálkodója, föld tulajdonosa 
hosszú idő óta kísérletezik a táj tagolásával és az azokhoz kapcsolható ha-
szonvételek szervezésével. 

51



8. táblázat: Az érintett mintaterület folyamatainak bemutatása

Folya-
matok 
jellege

Fontosabb folyamatok megnevezése, 
területi lehatárolása

A folyamatok tendenciáinak érté-
kelése

A tervezett beavatkozás várható hatása (idő-
ben és térben)

Termé-
szeti

Időjárási szélsőségek, globális Növekedés
A folyamatokra nem hat, a következményekhez va-
ló alkalmazkodást mintaterületi szinten elősegíti, a 
hatásokat mérsékli.

Csapadék kiválás, Kárpát-medence Intenzitás növekedése
A folyamatokra nem hat, a következményekhez va-
ló alkalmazkodást mintaterületi szinten elősegíti, a 
hatásokat mérsékli.

Vízháztartás változása, Kárpát-medence Növekvő szélsőségek

Helyi szinten a folyamatokat is befolyásolja, öblözeti 
szintű hatása a jelenlegi működés mellett nagy víz 
idején a szivattyúállomások terhelésének mérséklé-
sével a belvízhelyzet javítása.

Kistáji vízkörforgás, az egész országra jel-
lemző, itt mintaterület szintjén tárgyalt

A kapcsolatrendszer megszakad, hi-
ányzik a folyó és az ártér, a felszín és 
a talaj, a talaj és az alsóbb légréte-
gek közötti kapcsolat. A felszínen 
egyirányú, csak a lefolyás irányában 
jellemző

A kialakított vízrendszerrel részben kétirányúvá 
tesszük a felszíni körforgást, a tájgazdálkodási rend-
szer kiépítése során előbb a talaj és a felszín kap-
csolatát teremtjük meg (nagy vízigényű társulások 
telepítésével), majd e társulások fejlesztésével a ta-
laj, a felszín és az alsóbb - lombkoronaszint alatti 
légrétegek közötti kapcsolatot állítjuk helyre.

Biológiai sokszínűség, fajösszetétel válto-
zása (globális)
A mintaterületen a spontán megjelenő nö-
vényzet irtása, fasorok, facsoportok felszá-
molása

Egyre gyorsuló ütemű leépülés, nö-
vekvő káros emberi beavatkozás

Helyi szinten a folyamatok sebességének mérséklé-
se, magterület kialakulása, mely öblözeti szinten a 
jelenlegi tájhasználat vélhető összeomlása után az 
élet újraszerveződésének egyik bázisa lehet.

Társa-
dalmi

Elnéptelenedés, öblözeti szinten Magyar lakosság körében gyorsuló 
ütemben nő, részben az elvándorlás, 
részben az elöregedés miatt, a roma 
lakosság körében nem jellemző, itt 
ellenkező tendencia figyelhető meg

Nincs rövidtávon érzékelhető hatása, a program ki-
terjesztése a megélhetési lehetőségek növekedésé-
vel hosszútávon mérsékelheti.
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Folya-
matok 
jellege

Fontosabb folyamatok megnevezése, 
területi lehatárolása

A folyamatok tendenciáinak érté-
kelése

A tervezett beavatkozás várható hatása (idő-
ben és térben)

Megélhetési lehetőségek szűkülése, társa-
dalmi csoportok lecsúszása – országos 
szinten jellemző, megyei szinten kiemelten 
jellemző, helyi szinten igen súlyosan jelent-
kező

Egyre nagyobb ütemű, a jelenlegi táj-
használat fennmaradása esetén az 
intenzitás növelése okán egyre keve-
sebb élő munka szükséges, ami pozi-
tív visszacsatolásként jelenik meg a 
megélhetési lehetőségek romlásában

Térségi szinten a hatása elenyésző, a viszonylag 
nagy munkaigényű tájgazdálkodás meghonosítása a 
mintaterületen a folyamatokat megállíthatja, meg is 
fordíthatja. Jelenleg a térség egykor volt majd tucat-
nyi tanyájából egyet laknak, ezt is időszakosan. A 
program hatására a tanya lakott marad, hosszú tá-
von a terület újra benépesülhet. A kishalászat lehe-
tőséget ad a lecsúszó rétegek felzárkóztatására il-
letve a romaintegrációra.

Gazda-
sági

Mezőgazdálkodás intenzitása – országos 
szintre jellemző, az országos átlagtól nem 
tér el

Növekszik 
A beavatkozások a mintaterületen csökkenő intenzi-
tást eredményeznek.

Gazdaság energiaigénye – országos szintű, 
helyi szinten az átlagnál jelentősebb mér-
tékben növekszik

Fokozatosan növekszik, 1960-tól nap-
jainkig 16-szorozódott, napjainkban a 
természeti folyamatok hatására mind 
a közvetlen, mind a közvetett (exter-
náliák) energia igény nő. Közvetett 
energia igény pl. a belvízvédekezésre 
fordított energia. 2010-ben az év 
szinte teljes egészében teljes kapaci-
tással működtek a szivattyú telepek

Mintaterület szintjén a gazdálkodás energia igénye 
csökken, a kiépített vízrendszer működtetése ener-
giát nem igényel, a konkrét gazdasági haszonvéte-
lekhez igazítva a gazdálkodó egyszerű kézi beavat-
kozással képes a rendszert a nélkül üzemeltetni, 
hogy ezzel mások gazdálkodását kedvezőtlenül be-
folyásolja, a víz visszatartásával tehermentesíti a 
belvízrendszert, így öblözeti szinten is mérsékli a 
költségeket. Nagyobb hatást a terület növelésével 
érhetünk el.

Gazdaság kiszolgáltatottsága, – országos, 
helyi szinten az átlagosnál nagyobb

Fokozatosan növekszik, különösen az 
energia és az alapanyag tekinteté-
ben. A feldolgozó ipar leépülése a 
helyzetet súlyosbította

Gazdasági program kidolgozása révén mintaterüle-
ten és öblözeti szinten is csökkenti, részben az önel-
látás fokozásával, részben az alternatív energiater-
melési, illetve feldolgozási lehetőségek kezdemé-
nyezésével
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Folya-
matok 
jellege

Fontosabb folyamatok megnevezése, 
területi lehatárolása

A folyamatok tendenciáinak érté-
kelése

A tervezett beavatkozás várható hatása (idő-
ben és térben)

Tájhasználat intenzitása, – globális, orszá-
gos, a mintaterületen, illetve az öblözetben 
ellentmondásos

Egyre gyorsuló ütemben nő, öblözeti 
szinten azonban érzékelhető a termé-
szeti és társadalmi rendszerek nega-
tív visszacsatolása. A tájhasználat 
mind természeti, mind emberi (társa-
dalmi) erőforrásait feléli. A visszacsa-
tolások nagyságának növekedése 
arra utal, hogy a térségben e folya-
mat billenési ponthoz érkezett, rövid 
távon a tájhasználat összeomlása 
várható

A tájgazdálkodási rendszer kialakításával elébe 
megy a folyamatoknak, a rendszer kiépülése a ter-
mészeti és emberi erőforrások tartamos gazdálko-
dása felé tett első lépésnek tekinthető. A rendszer 
kiterjesztése öblözeti szinten fenntartható tájhasz-
nálathoz vezet, a jelenlegi folyamatok mellett a táj-
használat rövidtávon várható összeomlása esetén 
az új tájhasználat - és egyben a térségi élelmiszer 
ellátás bázisa lehet.

Struktúráit munkanélküliség Jellemzően növekszik
Rövidtávon fékezi, hosszútávon meg is állíthatja e 
folyamatot. Részben munkahelyet, részben megél-
hetési lehetőséget teremtve a térség lakóinak.
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9. táblázat: Az érintett terület vízgazdálkodási, vízkormányzási 
létesítményeinek jellemzése

Létesítmény 
megnevezése

Állapota, hatékonysága 
(komplex táj-és vízgaz-

dálkodás szempontjából; 
különös tekintettel a 

szélsőséges vízgazdálko-
dási eseményekre)

Fenntartó megnevezése 
és fenntartási költség 

(nincs vagy alacsony/kö-
zepes/magas)

0535 hrsz-ú út, 
útárok

Időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Közútkezelő Kht, fenntartási 
költsége alacsony

0539 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0541 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0548 hrsz-ú 
csatorna

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges beavatkozás során kü-
szöböt és a vízvisszatartásá-
ra alkalmas műtárgyat, illet-
ve halágyakat létesítünk raj-
ta

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0549 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0546 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0551 hrsz-ú út 
és útárok

Frissen rekonstruált árok, a 
beavatkozás során küszöböt 
és a vízvisszatartására alkal-
mas műtárgyat (tiltó v. zsi-
lip) létesítünk rajta

Útárok Sárospatak város ön-
kormányzata kezelésében, 
közmunkaprogram keretében 
frissen tisztított.

0553 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
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Létesítmény 
megnevezése

Állapota, hatékonysága 
(komplex táj-és vízgaz-

dálkodás szempontjából; 
különös tekintettel a 

szélsőséges vízgazdálko-
dási eseményekre)

Fenntartó megnevezése 
és fenntartási költség 

(nincs vagy alacsony/kö-
zepes/magas)

kalmas, átalakítása szüksé-
ges

bantartási költség időszakos 
és alacsony

0559 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0598/5 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges

Egykori tsz. üzemi árok, ma 
Sárospatak város önkor-
mányzata költség nincs, kar-
bantartási költség időszakos 
és alacsony

0561 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges beavatkozás során kü-
szöböt és a vízvisszatartásá-
ra alkalmas műtárgyat (tiltó 
v. zsilip) létesítünk rajta

Belvízelvezető árok Sárospa-
tak Város önkormányzata 
fenntartási költség alacsony

0562 hrsz-ú út 
és útárok

Frissen rekonstruált árok, a 
beavatkozás során küszöböt 
és a vízvisszatartására alkal-
mas műtárgyat (tiltó v. zsi-
lip) létesítünk rajta

Útárok Sárospatak város ön-
kormányzata kezelésében, 
közmunkaprogram keretében 
frissen tisztított.

0569 hrsz-ú 
árok

Részben benövényesedett, 
időszakos jellegű, egyirányú, 
csak a víz elvezetésére al-
kalmas, átalakítása szüksé-
ges beavatkozás során kü-
szöböt és a vízvisszatartásá-
ra alkalmas műtárgyat (tiltó 
v. zsilip) létesítünk rajta

Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulat, 
fenntartási költség alacsony

Kakastói-csator-
na

Belvízcsatorna, egyirányú, a 
víz elvezetésében hatékony, 
átalakítása a víz részbeni át-
vezetése szükséges

Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulat, 
fenntartási költség alacsony

Boldog-árok, 
Boldog-csatorna

Belvízcsatorna, egyirányú, a 
víz elvezetésében hatékony, 
a beavatkozás során jobb 
parti mellékárkait elzárjuk, a 
rendszert egyéb formában 

Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulat, 
fenntartási költség alacsony
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Létesítmény 
megnevezése

Állapota, hatékonysága 
(komplex táj-és vízgaz-

dálkodás szempontjából; 
különös tekintettel a 

szélsőséges vízgazdálko-
dási eseményekre)

Fenntartó megnevezése 
és fenntartási költség 

(nincs vagy alacsony/kö-
zepes/magas)

nem érinti

Gubástói-csa-
torna

Belvízcsatorna, egyirányú, a 
víz elvezetésében hatékony, 
a társulat a projekttől füg-
getlenül rekonstruálja, ezt 
kiegészítendő a beavatkozás 
során a vízmegtartására al-
kalmas zsilipet építünk rajta, 
illetve bal parti mellékárkait 
részben elzárjuk

Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulat, 
fenntartási költség alacsony

Törökéri-főcsa-
torna

Belvíz-főcsatorna, egyirá-
nyú, a víz elvezetésében ha-
tékonyságát a torkolati szi-
vattyú telep kapacitása be-
folyásolja, a beavatkozás 
közvetlenül nem érinti, a te-
rületről valamivel kevesebb 
vizet kap majd.

Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság, fenntartási költ-
ség magas (ideértve a Törö-
kéri-szivattyútelep fenntartá-
sát is)

11111 Fejlesztési igény

Az EMT 4.2 fejezete által meghatározott fejlesztési igényből ebben a feje-
zetben csak a legfontosabb összefüggéseket, megállapításokat foglaljuk 
össze. 

A projekt területén, illetve a teljes belvízi öblözeten belül csökken a termé-
szetesség, az élőhelyi és biológiai sokféleség. A jelenlegi gazdálkodási 
gyakorlat a természetes rendszerek romlását eredményezi. Miután a táji 
adottságok fennmaradásáért, a táj arculatának megőrzéséért nem kis 
részben ezek a rendszerek a felelősek, mindez az adottságok egyre hatá-
rozottabban érzékelhető romlásához vezet. A térségben egyre nagyobb és 
egyre gyakoribb szélsőségek jelentkeznek. A vízelvezető vízrendezés és a 
hozzákapcsolódó iparszerű tájhasználat jelentősen gyorsítja a folyamatot. 
Ráadásul a vizeket olyan gazdálkodás érdekében vezetjük le a laposokról, 
melyre azok alkalmatlanok. A mintaterületünkön néhány tízhektárnyi jó 
szántó alkalmasságú terület található, ezen felül a Bodrog-háton vannak 
nagyobb kiterjedésű közepes adottságú szántók. Ezeket viszont a víz nem 
veszélyezteti. Ha a területet az adottságok mentén használnák, nem lenne 
szükség a külterületeken meglévő víz elvezetésére. E mozzanatok szüksé-
gessé teszik a vízgazdálkodás valamint a tájhasználat átalakítását.  

57



„A Tisza Vidék fejlesztését befolyásoló vízrajzi kockázatok, erőforrások és 
lehetőségek” c. összefoglaló jelentésben az alábbiakat olvashatjuk:

„A Tisza-vidék egyik alapvető vízháztartási sajátossága a nyári időszak 
alatti jelentős párolgási vízhiány, amelynek alakulásában a természeti 
adottságoknak és az emberi beavatkozásoknak (elsősorban az erdősültség 
nagymértékű csökkentésének) egyaránt meghatározó szerep jut. Az erdő-
sültség változása az április elejétől szeptember végéig tartó tenyészidő-
szak párolgását a mai országterület egészére kiterjesztve, valamint közelí-
tően azonos évi csapadékra és felszíni sugárzási mérlegre vetítve mintegy 
20 mm-rel (350 mm-ről 330 mm-re) csökkentette. A párolgás rendkívül 
nagy hőigénye folytán ez az alig 6%-nyi csökkenés a felszíni sugárzási 
mérleggel táplált másik két hőháztartási tényező (az érzékelhető hőáram 
és a felszíni kisugárzás) számottevő növekedését kívánja, amihez a felszín 
hőmérsékletének kell emelkednie. A hőmérséklet emelkedése viszont nö-
veli a levegő páratelítési hiányát és így mintegy 30 mm-rel (600 mm-ről 
630 mm-re) növekszik a felszín lehetséges (potenciális) párolgása. A tény-
leges és a lehetséges párolgás ellentétes irányú változása összegeződve 
érvényesül a terület éghajlati vízhiányának mintegy 50 mm-nyi (250 mm-
ről 300 mm-re történő, vagyis kb. 18%-os) növekedésében. Ugyanakkor a 
tényleges párolgás 20 mm-nyi csökkenésének (a Csapadék = Párolgás + 
Lefolyás sokévi átlagos felszíni vízmérleg zártsága folytán) jelentkeznie 
kell a lefolyás 20 mm-nyi (10 mm-ről 30 mm-re történő, tehát viszonylagos 
értékként mintegy háromszoros) növekedésében Szesztay K. (2000) sze-
rint ezekből megállapítható, hogy az erdősültség csökkenése mind az ég-
hajlati vízhiányt (aszály hajlamot), mind a felszíni vízképződést (belvízi és 
árvízi kockázatot) számottevően megnövelte, s így a Tisza vidék vízháztar-
tása a természetes ökológiai állapotokhoz képest jóval szélsőségesebbé 
vált.”3 — mindezek alapján úgy véljük a jelenlegi vízkárelhárítás (azaz a 
belvízi, illetve az aszálykockázatok csökkentésének) jelentős eszköze lehet 
a víz visszatartása mellett a táj tagolása, az eredeti mozaikos szerkezet 
visszaalakítása. Magyarán a jelenlegi kapacitáshiányt nem az átemelő szi-
vattyúk  számának és hatásfokának bővítésével javasoljuk megoldani, ha-
nem a táj vízmegtartó képességének növelésére és a vízháztartásnak a 
4.1.1.3. pontban kifejtettek szerinti kiegyensúlyozására alkalmas tájszer-
kezet kialakításával, az ehhez szükséges vízmennyiség visszatartásával, 
táji elemek kialakításával. 

A műszaki nem megfelelés tárgykörébe tartozik a belvízmentesítés üzem-
biztossága. A területi vízgazdálkodás, illetve belvíz védekezés sikere nagy-
ban függ az átemelő szivattyúk üzembiztosságától, hiszen – ahogyan azt a 
2010-es rendkívül csapadékos időszakban láthattuk – egyes belvizesebb 
években ezek a szivattyúk akár hosszabb ideig is teljes kapacitással mű-
ködnek. A rendszerben tehát szélsőséges esetekben nincsenek tartalék 
kapacitások, ami veszélyt jelent a térség számára, illetve szintén arra utal, 
hogy a vízgazdálkodás kérdéseire másfajta válaszokat is ki kell fejleszteni. 
A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a szélsőséges belvízi helyzet könnyen 
párosulhat a cigándi árvízi vésztározó árvízvédelmi célú feltöltésével, ami 
további nagymennyiségű vízterhelést és folyamatos belvíz utánpótlást je-

3 Forrás: http://www.alfoldinfo.hu/tisza/tisza7.html
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lenthet az öblözetben. A térség tájhasználata és vízgazdálkodása ezért je-
lentős átgondolásra szorul, erre nyújt példát jelen projekt. 

A mezőgazdaságra nem csak a Bodrogközben, de a Tisza mélyárterein ál-
talában jellemző, hogy a belvíz elvezetésére alapulnak és a térség szántó 
alkalmassági térképe szerint gyenge területeken próbálnak iparszerű gaz-
dálkodást folytatni. Ezen okokból a gazdálkodás energiaigénye magas, hi-
szen abba bele kell számítanunk a gazdálkodók által meg nem fizetett, ún. 
externális költségeket is, mint a belvízi védekezés költsége. Az új gazdasá-
gi szerkezetnek nem a táj – szemmel láthatóan sikertelen – átalakításán, 
hanem az alkalmazkodáson kellene alapulnia. A Tisza mente mélyárterei 
kiegészítő jellegű, a jobb területekre összpontosuló szántóművelés mellett 
rét-legelőgazdálkodásra, halászatra és gyümölcstermesztésre alkalmasak.

A jogszabályi megfelelésből adódó fejlesztési feladatok alátámasz-
tására azokat a jogszabályi helyeket soroljuk fel, melyeknek a projekt ter-
vezett fejlesztései konkrétan megfelelnek:

A 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
A tervezett beavatkozás általában megfelel a törvény szellemének és cél-
jainak, az alábbiakban néhány konkrét szempontnak való megfelelésre 
mutatunk rá.
II. Rész, A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS TERMÉSZETI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS 
VÉDELME - Tájvédelem fejezete szerint
6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg 
kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gon-
doskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó ter-
mészeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmara-
dásáról.
A célterület jellege szerint ártéri öblözet, illetve annak egy része. A terve-
zett beavatkozás vízrendszer elemek kialakítását, illetve helyreállítását cé-
lozza, így hozzájárul a természetes jelleg, illetve tájműködés újbóli kialakí-
tásához, fennmaradásához.   
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok fi-
gyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fej-
lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra 
jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.
A beavatkozás része az ártéri tájgazdálkodás gyakorlatának kialakítása 
egy kisebb célterületen. Ez a tájhasználat történelmileg kialakult, ám az 
emberi beavatkozások eredményeképpen (folyószabályozás) visszaszorult. 
A tervezett beavatkozás az élőhelyek általános védelme fejezet rendelke-
zéseinek megfelelően
Biztosítja a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamossá-
got, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség 
védelmét (16. § (1));
természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen a természeti érté-
kek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartá-
sához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) biztosítja (18. § 
(1));
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2004. évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vá-
sárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
A tervezett beavatkozás a törvény céljaival összhangban van, ugyanis ár-
tér reaktiválást valósít meg vízvisszatartással, a vízgazdálkodási szélsősé-
gek mérséklésével és élőhelyek kialakításával egy VTT vésztározó közelé-
ben, annak vízrendszeréhez potenciálisan kapcsolódva. Különösen megfe-
lel a törvény alábbi szakasza szándékának:
Az I. Fejezet Általános rendelkezések 2. § (1) szerint
c) az árvíz szabályozott kivezetését és a folyóba történő szükség szerinti 
visszavezetését (vagy vízhiányos területre történő átvezetését) szolgáló, 
műtárgyakból és tározókból álló árapasztó rendszert úgy kell kialakítani és  
működtetni, hogy az - az árvízvédelmi funkció biztosítása mellett, még a 
mértékadó árvízszint alatti árhullámok esetében is - hasznosítható legyen 
az agrár-környezetgazdálkodási, a klímavédelmi és a Tisza-völgy fejleszté-
sével kapcsolatos programokban előirányzott célok megvalósítása, vala-
mint a természetes élőhelyek fenntartása és gyarapítása során. A tározók-
ban és a hozzájuk kapcsolódó tájgazdálkodási mintaterületeken biztosítani  
kell - megfelelő vízhozam esetén - az évenkénti, rendszeres sekélyvízű el-
öntés lehetőségét.

1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat a Tisza-völgy árvízi biztonságának nö-
velését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló 
programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)

A kormányhatározat rendelkezései az elmúlt évek során nagyrészt aktuali-
tásukat vesztették, azonban az alábbi, mellékletben felsorolt alapelvek 
irányadóak a tervezett beavatkozás illeszkedésének értékelésére. Alább 
azokat a lényeges alapelveket soroljuk fel, melyeknek a tervezett beavat-
kozás kifejezetten megfelel:

1. számú melléklet a 1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozathoz

A VTT-vel érintett térség terület- és vidékfejlesztési koncepciójának alapel-
vei

2. A fejlesztések célja az ártér fokozatos reaktiválása, amely az ártéri öko-
lógiai és vízrendszer-rehabilitálását jelenti egy, a táji adottságokra épülő 
tájgazdálkodási rendszer kiépítésével, amely magába foglalja az egészsé-
ges, mozaikos tájszerkezet helyreállítását és fenntartását.

3. A jövőben a táj- és vízhasználatnak egyaránt szolgálnia kell az éghajlat-
változásból, az ár- és belvízvédelemből, a vízháztartás kedvezővé alakítá-
sából származó stratégiai jelentőségű funkciók és feladatok ellátását, vala-
mint a társadalmi-gazdasági degradációnak fenntartható fejlődéssé fordí-
tását.

5. Az árvízvédelmi célból elfogadott szabályozott vízkivezetést, ártér-reak-
tiválást úgy kell megvalósítani, hogy a víz továbbvezetésével, szétosztásá-
val csökkenjen az árapasztó tározás okozta kár és a lehető legnagyobb 
mértékben biztosított legyen az ártér alkalmas területeinek gravitációs 
vízellátása az ökológiai és tájgazdálkodási rendszerek számára.
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6. Az ökológiai rendszerek között stratégiai jelentőségük alapján meg kell 
valósítani a természetes erdők helyreállítását, ökológiai szerepüknek meg-
felelő fenntartását, területük olyan arányra növelését, amely már lehetővé 
teszi az ártéri élőrendszer egészséges működését.

7. A tájgazdálkodási rendszert a táji rendszerek működési sajátosságai 
szerint kell kialakítani, a táj térszintjei és a rehabilitálandó vízrendszerek 
által meghatározott élőhelyek potenciális haszonvételei, ezek piaci lehető-
ségei, a helyi társadalom képességei és szándékai, valamint az országos 
érdekű stratégiai jelentőségű funkciókat elismerő kifizetési rendszer alap-
ján. A tájgazdálkodás-váltást a kellő óvatosság és fokozatosság elve alap-
ján árapasztó, illetve tájgazdálkodási mintaterületeken kell elkezdeni, a 
helyi társadalom közreműködésével.

A fent idézett jogszabályi részletekkel a tervezett projekt – mind 
céljait, mind műszaki tartalmát tekintve - teljes mértékben össz-
hangban van.  

1.6 Célkitűzések

A projekt alapvető célja, hogy a fent jellemzett problémák megoldását elő-
segítse. Ugyanakkor a mintaterület nagyságából és elhelyezkedéséből fa-
kadóan minden problémára nem ad megoldást, de tagoltsága, tájhaszná-
lata és belvíz-veszélyeztetettsége folytán mind a Törökéri-főcsatorna öblö-
zetére, mind a Bodrogköz egészére nézve reprezentatív minta. 

11111 Célterület lehatárolása

A projekt mintajellegéből következően az alább részletezendő területi le-
határolás mellett a Törökéri-főcsatorna egész öblözetére nézve vizsgáljuk 
a tájgazdálkodás lehetőségeit, és az öblözet szintű tájgazdálkodási terv so-
rán be is mutatjuk a minta kiterjesztésének lehetőségét. Látni kell azon-
ban, hogy a problémák öblözet szintű kezelése komoly korlátokba ütközik. 
Az érintett területeken eddig nem születtek a felmerülő problémák össze-
függéseire, illetve a jelenleg zajló természeti és társadalmi folyamatokra 
együttesen is ható válaszok. Működő minták híján a gazdálkodók elképzel-
ni sem tudják, milyen irányba mozdulhatnának a jelenlegi kényszerpályák-
ról. A projekt során a célterületre elkészülnek azok a tájgazdálkodási ter-
vek, melyek – az eddigiektől eltérően nemcsak a tájhasználatot és a lehet-
séges haszonvételek körét tartalmazzák, hanem – a gazdasági szerkezet 
egészére vonatkoznak, ideértve a feldolgozási, értékesítési és finanszíro-
zási lehetőségeket, illetve érintik a társadalmi környezet, elsődlegesen a 
gazdaságirányítás és a támogatási rendszer szükséges és lehetséges vál-
tozásait is.

Kiemelten szükséges e körben a támogatási lehetőségek átgondolása. Az 
agrártermelők viselkedését jelen keretek között nem a piac, hanem az ag-
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rártámogatások rendszere határozza meg. Ma a tíz aranykorona alatti,  
hatodik, hetedik szántóosztályba sorolt területeket csak a terület-
alapú támogatások teszik művelhetővé. A támogatási rendszer átgon-
dolatlanságát jól jellemzi, hogy a Cigándi-tározó területén a szántóföl-
di művelés után igénybe vehető támogatás mintegy másfélszere-
se a vizes élőhelyek támogatásának. Ilyen körülmények között táj-
használat váltásról, adottságokhoz illeszkedő tájhasználatról nem beszél-
hetünk.

A Projekt területi lehatárolását a mai belvízrendszerhez igazítva adjuk 
meg. Ennek megfelelően a mintaterület északi határa a Bodrog töltése, ke-
leti pereme a Sárospatakot Kenézlővel összekötő út, délen a Törökéri-
főcsatorna, keleten pedig a Gubástói-csatorna, illetve a terület felső ré-
szén az annak vonalában húzódó homokhát. A lehatárolás az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányhoz képest változott. Ennek két oka van. 
Egyfelől a projekt megvalósítás és a tervezés egyszerűbb, amennyiben 
egy önkormányzat illetékességi területén valósítjuk meg a beruházásokat. 
Másfelől, és ez a fontosabb ok, az eredeti, a mély fekvésű területek kiterje-
déséhez igazodó lehatárolást a tervezői egyeztetések alapján a belvízcsa-
tornák által meghatározott térhez illesztettük, így a lehatárolás jobban ki-
fejezi a vízjárás mai adottságait. 

A mintaterület egészén belül három egységet különböztetünk meg. Mind-
három egységre jellemző, hogy a jelenlegi beavatkozások mellett a víz-
rendszer, ha különböző fokban is, de kiszolgálhatja itt a tájgazdálkodást. 
Ezért ezeket a területeket hatóterületként határoljuk le (7-9. térképmellék-
let).

1.6.1.1 Tágabb hatóterület

Beavatkozásaink a jelenlegi körülmények között is hatnak a mintaterüle-
tünk nagyobb részére. A tágabb hatóterület (7. térképmelléklet) magába 
foglalja a szűkebb hatásterületet és a beavatkozási területet is. Ez az a te-
rület, amelyben a csatornák vízszintjére, illetve ebből fakadóan a környező 
területeken a vízállások tartósságára illetve a víz lefolyására a projektünk 
a jelenlegi üzemrend mellett is hatást gyakorol, amit az üzemrend változ-
tatásával igény esetén meg is tudunk növelni.

A tágabb hatóterület a Kengyel-tó körüli folyóháton fekvő mintegy 340 
hektárnyi területtől eltekintve az egész mintaterület, mintegy 1408 ha, eb-
ből mezőgazdasági terület 1312 ha. A folyóháti részekre a jelenlegi üzem-
rend mellett a visszaduzzasztó hatás nem hat ki. A tájgazdálkodási rend-
szer sikere esetén a Gubástói-csatorna vízszintje emelhető, ami már kihat-
hat e területekre is, de a Kengyel-tó tájgazdálkodásba vonásához ez nem 
elegendő, ebben az esetben itt kiegészítő beruházásokra is szükség lesz, 
ezért ezt a területet a lehatárolás során kizártuk a hatóterületből.

1.6.1.2 Szűkebb hatóterület

Szűkebb hatóterületnek (8. térképmelléklet) azt a térséget neveztük, me-
lyen a részvízgyűjtőn belül a beavatkozások hatására komolyabb beruhá-
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zás nélkül ténylegesen lehetővé válik a tájgazdálkodás, illetve ahol a be-
avatkozások közvetlenül hatnak a térség vízháztartását.

A szűkebb hatóterület a mintaterület dűnesor alatti, mintegy 888 ha részé-
re terjed ki, melyből 820 ha a mezőgazdasági terület. Magában foglalja a 
Kakastói-csatorna vonalától délre, illetve részben a homokháttól nyugatra 
fekvő laposokat, és az Apróhomok melletti buckaközi mélyedéseket. Eze-
ken a helyeken a jelenlegi üzemrend mellett is lehetővé válik a víz vissza-
tartása és a tájhasználat váltás. Ugyanakkor a rendszer a mai körülmé-
nyekhez igazítva is működtethető, azaz alkalmas a tájgazdálkodáshoz nem 
csatlakozott területeken a belvizek elvezetésére. E vizeket részben a mé-
lyebben fekvő tájgazdálkodási területek vizeinek pótlására lehet hasznosí-
tani, részben a meglévő csatorna-hálózat átalakítása mellett el lehet ve-
zetni.

1.6.1.3 Beavatkozási terület

A mintaterületnek azon része (9. térképmelléklet), amelyet a beavatkozá-
sok közvetlenül érintenek, ahol a tájgazdálkodási rendszer üzemeltetése 
során ténylegesen végig vezetjük a vizet a terület egy részén, illetve ahol 
a meghatározott üzemvízszint mértékéig tartósan vizet tartunk vissza. A 
tényleges beavatkozások területe, ahol tájtagolással kapcsolatos beavat-
kozásokat végzünk, mintegy 70 hektár. Az a terület, amelyet a vonalas lé-
tesítmények érintenek, és ahol a vízjárások befolyásolására, illetve ame-
lyen belül közvetlenül tartós víz visszatartásra nyílik összesen, mintegy 
718 hektár, melyből 660 hektár a mezőgazdasági terület. A gazdálkodói 
hajlandóság ismeretében tájgazdálkodásra ezen a területen belül mintegy 
120-130 hektáron számíthatunk. Tájgazdálkodási üzemrendhez igazodó 
gazdálkodás azonban ettől lényegesen nagyobb területen várható.

11111 A célkitűzések meghatározása

A projekt célkitűzéseit az EMT így határozta meg:

A térségben a területi vízgazdálkodás új módszereit kellene bemutatni. 
Olyan rendszer kiépítésére van szükség, mely egyaránt hat a természeti 
és a társadalmi folyamatokra, ugyanakkor a gazdálkodás érdekeivel sem 
ellentétes, magyarán a jelenlegi rendszer keretei között is működőképes, 
és alkalmas a kiépítésével és fenntartásával járó előnyök érzékeltetésére. 
Az eddigi, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében elvégzett be-
avatkozások legjelentősebb hátránya ugyanis az volt, hogy egy merőben 
új gazdasági szerkezetet követeltek meg, így a térség összes mezőgazda-
sági vállalkozójától megkövetelték a régi gazdálkodás felhagyását és egy 
teljesen új, a korábbi vertikumtól idegen, még kiépítetlen, és az értékesí-
tési láncokhoz sem illeszkedő gazdasági szerkezethez való alkalmazko-
dást. Mindezt nem kísérte a támogatási rendszer kellő mértékű módosítá-
sa, ezért a tájhasználat váltás olyan kockázattal járt, melyet a gazdálko-
dók érthető módon nem vállalhattak fel.

Olyan vízrendszer kiépítésére van tehát szükség, amely:
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1. Kedvező irányba befolyásolja a térség vízháztartását. 
2. Mérsékli a szélsőségeket.
3. A térségben fakadó vizekre építve rekonstruálja a kistáji vízkörforgá-

sokat.
4. Kialakítása, fenntartása és működése nem idegen a jelenlegi gazda-

sági szerkezettől, nem sérti az iparszerű gazdálkodás érdekeit.
5. Működése révén kezelhetővé válnak a szélsőséges helyzetek, műkö-

dése csökkenti a belvízveszélyt.
6. Maga a program nem érinti közvetlenül az ahhoz nem csatlakozó te-

rületeket, ezeken nem jár a vízborítottság mértékének és időtarta-
mának a növelésével.

7. A térségi vízháztartás szabályozása követendő minta lehet egyfelől 
a térség, másfelől más vidékek gazdálkodói számára is.

A projekt célkitűzése ehhez képest nem változott. A tervezett vízrendszer 
a lefolyás lassításával, illetve az arra alkalmas területeken a víz idő-
szakos, illetve üzemvízszinten állandó visszatartásával kedvezőb-
ben befolyásolja a térség vízháztartását, kiegyenlítettebbé teszi a ma 
szélsőséges talajvízszint ingadozást. A kiegészítő tájtagolás vélhető-
en mérsékli a jelentkező szélsőségeket, hosszabb távon lehetővé teszi a 
kistáji vízkörforgások megújulását, ami ugyancsak mérsékli majd a 
vízháztartás szélsőségeit. Ugyanakkor a célterület meghatározásakor el-
tértünk az EMT-től. Erre elsősorban a következő célkitűzések elérése érde-
kében volt szükség. A programnak az EMT-ben meghatározott területen 
történő megvalósítása esetében a térség valamennyi mezőgazdálkodóját 
érintette volna valamilyen mértékben a tájhasználat váltás. Magyarán a 
rendszer nagyobb részben idegen lenne a jelenlegi tájhasználattól, illetve 
gazdálkodástól, így nem lehetne reálisan összehangolni a tájgazdálkodás 
és az iparszerű gazdálkodás igényeit, a beavatkozások több ponton is 
olyan területeke érintenének, amelyeket a gazdálkodók nem kívánnak a 
programba bevonni. A mintaterület kiválasztásánál az EMT-ben ezek a 
szempontok nem érvényesültek teljesen, így ezek a célkitűzések teljesíté-
se ellehetetlenült, emiatt a programot át kellett gondolni. 

A másik alapvető probléma a mintajelleg körül adódott. Ahhoz, hogy egy 
öblözetre nézve reális és követhető mintát adjunk, nem elég annak legmé-
lyebb pontjain kiépíteni egy vízkormányzó, illetve egy tájgazdálkodást ki-
szolgáló rendszert. Akkor járunk el helyesen, illetőleg mintánk akkor lesz 
reprezentatív, ha az öblözet teljese szelvényét magában foglalja a folyó-
háttól a mélyártérig. A Gubástói-csatorna minden tekintetben megfelel en-
nek a követelménynek. A Bodrog hát alatt indul, az itteni fakadó vizeket 
gyűjti össze, és vezeti le a legmélyebb vonulaton húzódó Törökéri-főcsa-
tornába. A beavatkozások – két lépcsőben – a teljes öblözetet érintik. A 
második lépcső műszaki feltételeit a Gubástói-csatorna szakaszolásával, 
az itt tervezett műtárgy kiépítésével kialakítjuk, ettől kezdve csak a tájgaz-
dálkodás sikerétől, a minta követhetőségétől függ, hogy a folyóháti terüle-
teken milyen mértékben alakul át a tájhasználat. Itt sem elsősorban a tel-
jes tájhasználat váltás a cél, hanem a két rendszer működésének össze-
hangolása.

Az EMT-ben meghatározott célkitűzéseket az alábbiakkal egészítjük ki:
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Projektünk célkitűzése a térségi vízgazdálkodás új módszereinek egy ki-
sebb, ugyanakkor reprezentatív területen történő bemutatása, illetve, ha-
tásainak rövid- (5 év) és legalább középtávú (15 év) nyomon követése. 
Ezen belül olyan rendszer kiépítésére van szükség, mely egyaránt hat a 
természeti és a társadalmi folyamatokra, ugyanakkor a gazdálkodás érde-
keivel sem ellentétes, ezáltal a jelenlegi rendszer keretei között is műkö-
dőképes, valamint alkalmas a fenntartásával járó előnyök érzékeltetésére. 

A projekt célkitűzései hozzájárulnak a megadott eredménymutatók eléré-
séhez, illetve összhangban vannak a pályázati konstrukció célkitűzéseivel. 
A célkitűzések meghatározásakor figyelembe vettük a természeti és klima-
tikus, vízgazdálkodási szükségleteket, illetve azon gazdálkodók igényeit, 
akik felismerték a tájhasználat váltás szükségét, azt, hogy a vízgazdálko-
dási szélsőségeket csökkenteni kell és hogy a tájhasználatot a természe-
tes adottságokhoz érdemes hangolni. 

Vízrendszer tervezői és tájgazdálkodási tervezői számításaink szerint a ki-
tűzött vízgazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási, tájgazdálkodási és ökoló-
giai revitalizációs célértékek a projekt tevékenységei által elérhetők, reáli-
sak.

A pályázat értékeléséhez szükséges adatok ismertetése:

A tájgazdálkodási célból a mintaterületre vezethető vízmennyisé-
get két oldalról megközelítve határoztuk meg. Első lépésként azt elemez-
tük, hogy jelen körülmények között mennyi víz érkezhet a Törökéri-fölcsa-
torna vízrendszerébe a Cigándi-tározó felől. E vízmennyiség részben a tá-
rozó üzemrendjének, részben a köztes területek felmerülő vízigényének, il-
letve az átvezetés során esetlegesen jelentkező vízveszteségek függvé-
nyében alakul. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy olyan mennyisé-
gű víz, ami a rendszerünk szárazabb, kevésbé belvizes időszakban történő 
kiszolgálására is alkalmas, az átvezető csatornák melletti földterületek ve-
szélyeztetése nélkül nem vezethető át a projektterületen kívül fekvő csa-
tornarendszeren. Ezt kiegészítjük azzal, hogy a tározó átadása óta eltelt 
négy évben egyáltalán nem vezettek ki vizet a tározóba, így onnan a víz 
továbbvezetésére nem volt fizikai lehetőség. A mintaterület tájgazdálkodá-
si üzemrendjében emiatt a jelen helyzetben a Cigándi-tározó felől a Törö-
kéri-főcsatornán érkező vízre nem építhetünk, ez csak mint másodlagos, 
kisegítő lehetőség jöhet szóba.

A tájgazdálkodási vízi infrastruktúra kiépítésének alapvető célkitűzése, 
hogy a rendszerbe érkező teljes vízmennyiséggel gazdálkodni lehessen. Ez 
nem azt jelenti, hogy e mennyiséget üzemvízszintszerűen vissza kell tarta-
ni, csupán azt, hogy az erre alkalmas területen a természetszerű, szelíd 
árasztással járó elöntéseket szimulálva lehetővé tegyük a kistáji vízkörfor-
gások feltöltését. Ehhez a vízrendszer mellett megfelelően tagolt tájszer-
kezet szükséges. A kistáj által felhasznált és visszatartott víz mennyisége 
a tagolással arányosan, illetve a tagolás során kialakított élőhelyek fejlődé-
sével párhuzamosan nő. A víznek elsősorban a kistáji vízkörforgások feltöl-
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tődéséig kell rendelkezésre állnia, ami az adott táj nagy vízigényű társulá-
sainak (erdeinek, ligeteinek) rügyfakadásához kötött. Ez az időszak márci-
us végétől május közepéig terjed. Ebben az időben kell a különféle vizes 
élőhelyekben víztöbbletnek maradnia, ezt követően a felesleges víz elfoly-
hat.

Ugyanakkor a számításba vehető vízmennyisség meghatározásakor tekin-
tettel kell lenni arra is, hogy a kistájban és a kistáj környezetében össze 
kell hangolni a mai vízrendszer fenntartásához fűződő gazdálkodási igé-
nyeket, a vízkészletek megőrzéséhez fűződő össztársadalmi érdekkel. En-
nek megfelelően a tájgazdálkodási célból a területre vezethető legna-
gyobb vízmennyiséget a Törökéri-főcsatorna visszaduzzasztó hatásának és 
a legnagyobb kiterjedésű belvizek becsült vízmennyiségének figyelembe-
vételével határoztuk meg.

A legnagyobb vízmennyiséget részben a légi és űrfelvételek, részben a 
helyszíni bejárások során 2010-2011-ben észlelt vízborítások, részben az 
évi összcsapadék mennyiségének és eloszlásának figyelembevételével a 
területről készült domborzati modell segítségével becsültük meg. Mind-
ezek figyelembevételével a tájgazdálkodási célból bevezethető víz  
mennyisége a területen 840 000 m3-re tehető.

A tájgazdálkodási célból felhasználható víz mennyiségének azt a 
mennyiséget tekintjük, amely a kiépített tájgazdálkodási infrastruktúra se-
gítségével a kistáji vízkörforgások feltöltése érdekében az ahhoz szüksé-
ges ideig visszatartható, lefolyása lassítható. Meghatározása során csak a 
tájgazdálkodási célból kialakított tavak és vizes élőhelyek túltöltésével ide-
iglenesen megtartható becsült vízmennyiséget vettük figyelembe. Ez a 
vízmennyiség összességében, a medertározásokkal és a csator-
nákban visszatartott vizekkel együtt mintegy 450 000 m3.

A Cigándi-tározóból átvezethető víz mennyiségére vonatkozóan ma még 
szakértői becslésekkel sem rendelkezünk. Ezzel kapcsolatban azt mond-
hatjuk el, hogy a tározó átadása óta egyetlen m3-nyi vizet sem vezettek ki 
a tározóba, így onnan a víz továbbvezetésére sem lett volna lehetőség. 

Az egyes értékek és arányok meghatározásakor a projekt mintaértékét 
vettük alapul. Ennek megfelelően jelen körülmények között a tájgazdálko-
dási célból bevezethető víz mennyiségét 840 000 m3-re becsültük, míg 
a rendszer által felhasználható vízmennyiségét 450 000 m3-re. Előzetes 
becsléseink szerint a projekt megvalósítása következtében a táj-rehabilitá-
ció folyamatával párhuzamosan mindkét mennyiség növekedni fog. A 
rendszer kiterjesztésének köszönhetően – ha ennek meglesznek a társa-
dalmi feltételei – a visszatartható víz mennyisége akár jelentősen is növe-
kedhet. Ennek mértékét jelen körülmények között becsülni sem tudjuk, vi-
szont a pályázat megvalósulása esetén a folyamat nyomon követhetővé és 
adatolhatóvá válik.

Az indikátorral kapcsolatban meg kell jegyeznünk, ezt tartjuk a tájgazdál-
kodási szempontból felhasználható víz mennyiségnek, hiszen ez az a víztö-
meg, amit a kistáji vízkörforgások felöltődésének időszakára visszatartunk. 
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Hogy ebből a mennyiségből a táj mennyit képes felhasználni, és a későbbi-
ekben visszatartani, elsődlegesen tájhasználat függő. A jelenlegi tájhasz-
nálat viszonylag alacsony vízigényű, ám a vízre nem akkor van szüksége, 
amikor az bőséggel rendelkezésre áll a területen. A beavatkozásainkkal, a 
tájtagolással épp ezen szeretnénk változtatni. Fontos célkitűzésünk a kis-
táji vízkörforgások regenerációját lehetővé tevő tájszerkezet kialakítása. E 
szerkezet azonban csak hosszú idő távlatában gyakorol hatást a vízháztar-
tásra, a vízvisszatartásra. A program egyik célja épp ezeknek a hatások-
nak a vizsgálata, láthatóvá tétele. Megközelítőleg pontos becslést a pro-
jekt megvalósítása során kiépülő monitoring rendszer segítségével adha-
tunk.

A táj vízigénye relatív fogalom, tájhasználat függő. Természetes körül-
mények között a táj, a táji elemek a rendelkezésre álló összes vízmeny-
nyiséggel gazdálkodnak. Ezt az a természetes vízrendszer teszi lehetővé, 
amelyben a vízpótló és a vízelvezető funkciók nem térben, hanem időben 
különülnek el egymástól. A vízbő időszakokban a természetes vízrendszer 
a vízpótlást szolgálja, majd az árhullámok levonulását, illetve a csapadéko-
sabb időszakot követően a víz elvezetését. Kialakítandó vízrendszerünkkel 
ezt az egykor volt állapotot szeretnénk - a természetes formákat a lehető 
legteljesebb mértékben átvéve - modellezni. Mindeközben figyelembe 
vesszük a két, egymás érdekeivel látszólag szemben álló tájhasználat igé-
nyeit.

A mintaterület összes mezőgazdasági területe  1 454 ha. 

A vízrendszer által kiszolgált területek nagysága 1 216 ha, tehát a 
területek mintegy 83%-a. Ennek számítása során azt vettük figyelembe, 
hogy a vízrendszer milyen mértékben szabja meg a gazdálkodást, illetve 
lehetőséget nyit-e a víz időszakos visszatartására. Azt a területet vettük fi-
gyelembe, ahol a vízrendszer ezt a lehetőséget megteremti. Ugyanakkor a 
tényleges tájhasználat váltás a hatóterületen különböző mértékben jelent-
kezik. A terület egy részén az utak, szegélyek tagolásával, fasorok kialakí-
tását jelenti, illetve itt tanácsadással, a támogatási rendszerben rejlő lehe-
tőségek kihasználásával a gazdálkodókat az alkalmazkodó tájhasználat fe-
lé szeretnénk elmozdítani. 

Beavatkozási terület: A terület egy jól körülhatárolt, egyeztetés alatt álló 
részén szeretnénk elérni az üzemrendszerű működést, ami a vízborítások-
hoz való alkalmazkodás mellett ideiglenes vízvisszatartást, esetenként vi-
zes élőhelyek fenntartását és különféle tájtagolási beavatkozások elvégzé-
sét jelenti. E tervek megvalósulása elsősorban a gazdasági környezetet 
alapvetően meghatározó támogatások függvénye. Amennyiben sikerül a 
kifizetési rendszert a pályázati felhívás és útmutató fogalom jegyzékében 
is megjelölt, mérhető ökológiai szolgáltatások ellentételezésének irányába 
elmozdítani, e téren jelentős eredményekre számíthatunk.

A beavatkozási területen a projekt megvalósítása során kialakítjuk azt a 
nagy vízigényű társulásokból, túltöltésre alkalmas tavakból és hozzájuk 
kapcsolódó különféle vizes élőhelyekből (mocsarak, mocsárrétek, mocsár-
erdők) álló tagolt tájszerkezetet, ahol a gazdasági haszonvételek és a táj-
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fenntartó beavatkozások ténylegesen összekapcsolhatók. Miután a projekt 
során beavatkozásokat, ideértve a tájtagolást is, csak állami területeken 
lehet végezni, e területek meghatározásának erős korlátja az állami tulaj-
donba vétel. Ennek megfelelően itt 70 ha körüli területre korlátozódnak a 
tényleges beavatkozások. Ehhez csatlakozik még mintegy 40-50 ha-nyi te-
rület, ahol a gazdálkodók – jelen támogatások mellett is – vállalják a táj ta-
golását, illetve vizes élőhelyek fenntartását.

A tározási idő maximuma: 

• Vizes élőhely esetében korlátlan

• Erdő, gyep esetében legfeljebb egy hónap

• Szántó esetében két hét.

A tájgazdálkodási célokra biztosított vízborítás ideje: Bf 94 m-es 
üzemvízszintig korlátlan, a felett a rendszer üzemrendjének mértékben 
változó.

• Vizes élőhelyek esetében korlátlan

• Gyepek és erdők esetében legfeljebb egy hónap, de az üzemrend az 
élőhely jellegéhez igazodik

• Szántók esetében általában egy hét, de lehetőség szerint ennél rövi-
debb, illetve vetésszerkezettel összehangolt

Az itt megjelölt indikátorhoz az alábbi megjegyzést fűzzük. A fenti vízborí-
tások a beavatkozási területeken a rendszer kialakításának szisztémájából 
következnek. Itt a tájhasználati formáknak megfelelően az egyedi kismű-
tárgyakkal lehet fenntartani a jelzett vízborításokat.

A hatóterületen mindennek a lehetőségét a Gubástói-, és a Kakastói-csa-
tornán elhelyezett zsilip teremti meg. Tájgazdálkodási igény esetén erre 
az adott területen lehetőség nyílik. Ehhez azonban a projekttel kapcsolatos 
problémák tárgyalása során már érintett gazdasági feltételrendszernek is 
meg kell születnie. 

A vízborítás eltűrése, illetve igénylése az élőhelyek függvényében változik. 
Általában valamennyi élőhely elviseli az időszakos vízállást, ugyanakkor 
egyes élőhely típusoknál a szokásosnál hosszabb ideig tartó vízborítás már 
zavarásnak számít, és ha többször ismétlődik, az élőhely jellegének meg-
változásához vezet. Egy ecsetpázsitos mocsárrét pl., ha gyakrabban kerül 
hosszabb időszakra víz alá, magassásos mocsárrétté alakul, de ugyanígy 
egy magassásos mocsárrét helyét gyékényes-nádas, illetve tavi kákás tár-
sulások vehetik át, ha a vízállások állandó, vagy állandóbb jelleget ölte-
nek. Egy-egy hosszabb belvizes időszakban e társulások a szántókon is 
megjelenhetnek. Elsődlegesen a környezet és a vízmélység függvénye, 
hogy a lehetőségek viszonylag széles skálájából, épp mely társulás tud az 
adott földrajzi térben megtelepedni.
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Vizes élőhely esetében a tározási idő maximuma ugyanígy az élőhely jelle-
gétől függ. Láperdő esetén korlátlan, hiszen itt épp állandó, pangó víz je-
lenlétére van szükség. Hasonló a helyzet egy tavi kákás, vagy gyékényes 
társulás esetén is korlátlan, de még a láperdő igényli az állandó vizet, az 
utóbbi kettő akár több hónapra is szárazra kerülhet, anélkül, hogy jellege 
változna, feltéve, hogy a következő évben visszatér a víz. A tapasztalata-
ink e téren azt mutatják, hogy a víz jelenlétében akár két-három, sőt több 
évnyi kihagyás után is meg tud telepedni az eredeti vizes élőhelyre jellem-
ző flóra. Ugyanígy egy mocsárerdő is bírja a több hónapos vízborítást is. A 
szakirodalom szerint a keményfa ligetek egy-két hétig állhatnak csak víz 
alatt. A tapasztalatok a tölgy esetében ellentmondanak ennek. Tény azon-
ban, hogy a keményfa ligetek a magasabban fekvő, víznek kevéssé kitett 
területeket borították.

Ha konkrétan szeretnénk meghatározni, hogy egy adott területen mennyi 
ideig állhat víz, azt mondhatjuk, a vizes élőhelyek – jellegüktől függően – 
néhány hónaptól korlátlan ideig maradhatnak víz alatt, az erdők esetében 
a puhafák akár egy-két hónapig, a keményfák inkább csak egy-két hétig.

A gyepekkel hasonló a helyzet. Egy ecsetpázsitos mocsárrét igényli a rövi-
debb ideig tartó elborítást, de ha a víz két-három hétnél tartósabban ma-
gasan áll rajta, már megváltozik a szerkezete.

A szántók esetében a vízborítás-tűrés vetésszerkezet-függő. Tavaszi veté-
sek előtt akár hónapokig is vízben állhatnak a szántóterületek, ellenben az 
őszi vetésen megrekedt víz már egy-két nap után károsíthatja az elvetett 
kultúrnövényt. 

A tájgazdálkodási üzemrendet minderre tekintettel a rendszeren belül a ki-
alakítandó élőhely-szerkezethez igazodik majd. A tervek szerint minden 
élőhelyen az optimális ideig tartjuk a vizet. Az ecsetpázsitos mocsárréte-
ken két hétig, a vizes élőhelyeken szintén jellegnek megfelelően néhány 
hónapig, (pl. rekettyés mocsárrét), vagy akár állandóan (halággyal tarkí-
tott magassásos, gyékényes társulás). A tavakban az üzemvízszintnek 
megfelelően szintén állandóan, azzal a megkötéssel, hogy rendkívüli szá-
razság idején a tavak egy része a halágyakra zsugorodhat, és ki is szárad-
hat. Reményeink szerint a tájtagolás előrehaladásával ezek az alkalmak 
egyre ritkábban fordulnak elő.

A tájgazdálkodási rendszer későbbi bővítésének lehetőségei kétfe-
lől is adottak. Egyrészt az öblözeten belül, a jelenlegi beruházás mellett – 
igény esetén – a Gubástói-csatornán elhelyezett zsilip üzemrendjének 
megváltoztatásával a teljes hatóterületre kiterjedhet a tájgazdálkodási 
rendszer. Azaz a mintaterületnek a Bodrog hát alatti, magasabban fekvő 
része is bekapcsolható az időszakos vízvisszatartásba, illetve ehhez kap-
csolódóan a természetes rét-legelőöntözésbe, az erdők vízellátásának javí-
tásába. Az állandó vízvisszatartáshoz, illetve a Kengyel-tó bekapcsolásá-
hoz már kiegészítő beruházásra, kisebb műtárgyak építésére van szükség.

Ettől jelentősebb lépés volna – a tájgazdálkodás sikere esetén – a Törökéri 
főcsatorna alsó szakaszán a rendszer bővítése. Itt a Törökéri-holtág, illetve 
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a terület számos mélyebben fekvő pontja csatlakozhatna a vízi infrastruk-
túrához. A domborzat tagolására itt nem volna szükség, néhány zsilip, il-
letve víz visszatartó műtárgy segítségével a rendszer kialakítható és fenn-
tartható. A bővítésnek két további feltétel is van. Egyfelől a gazdasági kör-
nyezet változása, a gazdasági szerkezetváltás, melynek hatására előtérbe 
kerülhet a helyi piac szabályozószerepe és az ártéri tájszerkezethez ido-
muló gazdasági haszonvételek köre. Másfelől a Törökéri-főcsatorna zsilip-
jének felújítása, az élővízzel való kapcsolat megteremtése. Ez utóbbi moz-
zanat új lehetőséget teremt a Cigándi-tározóval való, jelen körülmények 
között meglehetősen bizonytalan és esetleges kapcsolat javítására, tökéle-
tesítésére. A Törökéri-főcsatorna vízrendszeréhez kapcsolódó beruházások 
akkor érik el igazán a céljukat, ha a térség gazdálkodói számára követen-
dő és követhető példát nyújtanak, s rövid időn belül lehetővé válik a rend-
szer ilyen irányú továbbfejlesztése, az élővízzel való kapcsolat megterem-
tése.

11111 Eredményindikátorok

A projekt eredményességének indikátorai közül a kötelezően megadott in-
dikátorokat foglaltuk össze a 9. táblázatban. A kiírás lehetővé teszi, hogy 
más jellemző elemeket is kiemeljünk. Itt két igen fontos mozzanatra sze-
retnénk felhívni a figyelmet. Jelentős indikátor lehet a gazdálkodások 
ökológiai teljesítménye. Ennek mérésére vannak már kísérletek, ugyan-
akkor biztos, az adott területre alkalmazható módszerrel nem rendelke-
zünk. Ennek kidolgozása részben jelen programunkban fog megvalósulni. 
A projekt megvalósítási szakaszában ki fogjuk dolgozni azt a kritérium-
rendszert, amely alkalmas az egyes csatlakozó gazdaságok ökológiai telje-
sítményeinek mérésére. Ezt a mérést még a projekt első évében elvégez-
zük. Az eredmények fényében tudjuk megbecsülni, hogy a projekt időszak 
alatt milyen változások várhatók a gazdálkodások ökológiai teljesítményé-
ben. A pontrendszer kidolgozása előtt azonban a tényleges leegyezetett 
indikátorok híján a várható eredmények nem becsülhetők. A projekt kidol-
gozásával párhuzamosan egyeztetett érdekérvényesítő tevékenységet 
folytatunk annak érdekében, hogy a VTT területeken a gazdálkodók ökoló-
giai teljesítményét ezeknek az indikátoroknak az alapján ellentételezzék.

A másik elem a foltdinamikához kapcsolódik. Az élőhely foltok, fasorok, 
szegélyfák közvetve hatnak a vízháztartásra. Ez az indikátor természetsze-
rűen az elültetett fasorokat jelenti, mert a projekt futamideje alatt ezek fel-
növekedése nem várható. Kifejlett fasorokkal csak a telepítésüktől számí-
tott 10-15 év múltán számolhatunk.

A táblázatban megadott indikátorokhoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük: 
az ökoszisztéma vízvisszatartását nem tudjuk becsülni. Az adott körülmé-
nyek között egy rontott, szélsőségesen rossz vízháztartású, erdőtársuláso-
kat még foltokban sem tartalmazó területről van szó, ahol vízvisszatartás-
sal még a faültetvények esetében sem számolhatunk. A projekt tervezés 
lényege épp az lenne, hogy a különböző szintű beavatkozásokhoz igazított 
megfigyelő-rendszer segítségével ezeket a hatásokat mérhetővé tegyük. A 
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tényleges hatásokat a projekt időszak alatti mérések segítségével lehet 
akárcsak közelítőleg is megbecsülni.

Ugyan ez elmondható a talajvízszint pótlásáról is. Nedves időszakban a ta-
lajvíz magas lehet, minden további beavatkozás nélkül is. Ugyanakkor a 
vízelvezetés következtében lassan csökkenhet. Az élőhelyek, a nagy víz-
igényű társulások és a vízvisszatartás elősegítheti, hogy a víz elsősorban a 
talajba szivárogjon vissza. Ez azonban különböző hatású lehet. A közvetlen 
beavatkozások területén magasabb a közvetett területeken alacsonyabb 
talajvízre számíthatunk, illetve a változások mértéke kisebb lehet.  A táblá-
zatban ezért szerepelnek viszonylag nagy eltérést mutató összegek.

A csatornahálózat hosszában a tájgazdálkodást kiszolgáló csatornahálózat 
hosszát jelenítettük meg. Ebből mintegy 15 km-nyi (14,8km) csatornahosz-
szon a vízjárást csak műtárgyak elhelyezésével befolyásoljuk, így ezt az 
értéket meglévő csatornának tekintettük. További 6 km-nyi csatornát ko-
molyan át kell alakítani, illetve rekonstruálni, hogy alkalmas legyen a rend-
szer kiszolgálására, ezt jelöltük a rekonstruálandó csatornahossz alatt, vé-
gezetül mintegy 1,5 km-nyi (1,4 km) új csatorna kialakítására is szükség 
van.
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10. táblázat: Eredményindikátorok

Mutató
Egy-
ség

Kiinduló 
érték

Célér-
ték

2011 2012 2013 2014 2015

Vízháztartás szabályozásba közvetlenül bevont 
mezőgazdasági terület mértéke

ha 0 1 312 0 0 0 1 312 1 312

Üzemrendszerű működésre alkalmas mg. terület – 
szűkebb hatásterület

ha 820 0 0 0 820 820

Várhatóan üzemrend szerinti működő terület 220 0 0 0 220 220

Tájgazdálkodásba vont terület mérete
ha 0  100-

120-
0 0 0 100-120 100-120

A tájgazdálkodást kiszolgáló csatornahálózat 
hossza

m 0 22 000 0 0 0 22 000 22 000

A tájgazdálkodást kiszolgáló újonnan kialakított 
csatornák hossza

m 0 1 200 0 0 0 1 200 1 200

rekonstruált csatornák hossza m 7 500 0 0 0 7 500 7 500

A megvalósított vízkormányzó műtárgyak száma db 0 30  0 0 0 30 30

A projekt keretében rehabilitált kisvízfolyások 
hossza

m 0 3 200 0 0 0 3 200 3 200

A kialakított vizes élőhelyek területe Ha 0  12-15 0 0  0 12-15 12- 15

Visszatartott víz mennyisége
Ezer 
m3

0  450 0 0 0 0 450

Ökoszisztéma becsült vízvisszatartása

m3 Nem jellem-
ző

Hosszú távon a táj rehabilitációhoz kapcsolódóan ér-
vényesül, hatása ma még nem becsülhető, a projekt 
során kidolgozott monitoring üzemeltetése révén vá-
lik azzá.

Talajvízpótlás mértéke cm 0 30-40 0 0 0 0 30-40

A környezeti fenntarthatóság érvényesülése 
A terület használat fenntarthatósági szempontból kedvező irányú változása a projektterület százalékában  
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Mutató
Egy-
ség

Kiinduló 
érték

Célér-
ték

2011 2012 2013 2014 2015

Gyepterület %  30  30 30   30  30 30 30 
Szántóterületű %  50  35-40 50  50  45-48 45 45 
Erdővel borított terület % 9  10-15  9 9  9 10-15 15 
Vízjárta terület, vizes élőhely % 8  10-15  8 8 10 10-15 15 
A tározóba vezetett víz által érintett terület % nem jellemző
Élőhely foltok (fasorok, ligetek) % 1 alatt 1-2% 1 alatt 1 alatt 1 alatt 1 alatt 1-2%
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5 Változatelemzés

Változatelemzésünk bevezetőjeként rámutatunk a kiválasztásra javasolt és 
az EMT-ben bemutatott változatok közötti eltérésekre és azok okára.

A koncepcionális változatokból kiválasztott variáns előkészítése során fel-
vetődött, hogy a jelenlegi körülmények között hatékonyabb rendszert le-
hetne kiépíteni, ha a projektet nem a mély fekvésű területek hasznosításá-
ra, hanem egy, vagy két belvízcsatorna teljes öblözetére dolgoznánk ki. 
Emiatt a későbbiekben részletezett területi korrekcióra került sor a minta-
terület kijelölésénél. Az új lehatárolás a Gubástói-csatorna vízgyűjtőjére és 
a Boldog-árok által meghatározott területekre korlátozódott. A terület mai 
tájhasználatának és a tájgazdálkodás érdekeinek összehangolása érdeké-
ben a Gubástói-csatornán, és a területnek a két árok között található mély 
vonulatain a vízvisszatartás, a Boldog-árok mentén a víz elvezetés vált 
hangsúlyossá.

1.7 Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében

A 4. pontban meghatározott célkitűzések alapján egy olyan vízrendszer ki-
alakítását céloztuk meg, amely elsődlegesen a térségi vízgazdálkodásra 
épülve lehetővé teszi a Bodrogköz fakadó vizeinek visszatartását, hozzájá-
rul a víz gravitációs elvezetéséhez, és alkalmas valamennyi ártéri haszon-
vétel kiszolgálására. Ezek a haszonvételek a következők lehetnek.

• Nagy-, és kishalászat

• Gyümölcsészet

• Ridegállattartás

• Tógazdálkodás

• Erdőéltetés

• Kertészet

• Kistáblás szántóművelés  

A rendszer működésének alapja a tájban jelenlévő fakadó vizek, illetve a 
nagyobb térségekből érkező vízhozamok felhasználása, melyet a vízi infra-
struktúra kiépítésével biztosíthatunk. A tájgazdálkodási rendszer célja te-
hát a vízháztartás szélsőségeinek kiegyenlítése a táji rendszerműködés 
elősegítése által, a tájfenntartást szolgáló kezelések és a gazdasági ha-
szonvételek összekapcsolása, továbbá az élelemtermelés feltételeinek 
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megteremtése. Alapja egy ésszerű területi kompromisszum. A tájgazdálko-
dási rendszert nem a mai, intenzív művelés helyett, hanem amellett kell 
kialakítani. A Bodrogköz területeinek intenzív szántó művelésre alkalmas 
részén a mai szerkezet mellett kellene egy kicsivel nagyobb figyelmet for-
dítani a tájtagolásra, a fasorok, facsoportok megtartására, a defláció és az 
erózió, fékezésére, illetve a talajvízszint-ingadozás kiegyenlítésére.

Az alábbiakban bemutatjuk, milyen koncepcionális változatokat tekintet-
tünk át a célkitűzések elérésére leginkább alkalmas, ugyanakkor reális víz-
rendszer kiépítése érdekében.

1 1 1 11 A már elvégzett változatelemzések bemutatása

A projekt célkitűzései a térség vízháztartásának kedvező irányú befolyáso-
lása, a szélsőségek mérséklése, ezáltal a belvízveszély csökkentése, a kis-
táji vízkörforgások rekonstruálása. Olyan mintaszerű vízrendszer kialakítá-
sa, amely nem sérti az iparszerű gazdálkodás érdekeit, azaz a programhoz 
nem csatlakozott területeken nem jár a vízborítottság mértékének és idő-
tartamának a növelésével. Ezeknek a célkitűzéseknek az előzetes feltéte-
lezések szerint több, egymástól koncepcionális szinten eltérő vízrendszer 
is megfelelhet.

A projekt EMT keretében a következő koncepcionális változatokat vizsgál-
tuk meg: 

„a” változat: Az egész érintett öblözetre kiterjedő rendszer, a víz lehetőség 
szerinti teljes visszatartására, vízpótlásra és a gravitációs levezetés felté-
teleinek megteremtésére alkalmas. (10. térképmelléklet)

„b” változat: Részöblözetre kiterjedő rendszer a víz lehetőségszerinti visz-
szatartására, vízpótlásra alkalmas. (11. térképmelléklet)

„c” változat: A részöblözet egy részére kiterjedő, korlátozott vízvisszatar-
tást alkalmazó rendszer, mely a célkitűzéseket a lehető legkisebb beavat-
kozás mellett teljesíti. (12. térképmelléklet)

A változatok részletes elemzését a következő alfejezet tartalmazza, itt 
csak főbb jellemzőiket, hátrányaikat és elutasításuk indokait adjuk meg.

Az „a” változat, a teljes öblözetre kiterjedő rendszer költséghatékonyság 
szempontjából a legjobb, ugyanakkor a nagy területi kiterjedés miatt meg-
lehetősen költséges. A víz teljes visszatartásának koncepciója jelenleg a 
legtöbb gazdálkodó érdekeit sérti, hiszen az iparszerű mezőgazdaság a te-
rülethasználat jellege miatt ezzel ellenérdekelt. Ezt a változatot ezért el 
kellett vetnünk, minden előnye ellenére. 

A „b” változat, bár kisebb területen valósulhatna meg, még mindig igen 
magas beruházási költséget jelent, és sok iparszerű technológiával gazdál-
kodó érdekeit sérti. A tájgazdálkodás jelenlegi lehetőségei – beleértve a 
megfelelő támogatási rendszer hiányát – kisebb, mintaszerű rendszer ki-
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alakítására adnak most lehetőséget. Fentiek miatt ez a változat is elvetés-
re került.  

A „c”, vagyis a kiválasztott változat területi kiterjedése lényegesen kisebb, 
ezen felül koncepcionális jellegzetességei miatt megvalósulhat a tájgazdál-
kodási vízrendszer függetlenítése a környező területek iparszerű művelé-
sétől. Ebben a változatban ugyanis a kisebb terület mellett a vízvisszatar-
tás mértéke is kisebb, és területileg korlátozott. 

A továbbiakban a „c” változatban leírt koncepcióval dolgoztunk tovább. 

3. ábra: Az "a" változat vízforgalmának folyamatábrája

11111 Koncepcionális változatok összehasonlítása

1.7.2.1 Az „a” változat 

Ez az egyetlen változat, amely önmagában is megvalósítaná a VTT alapve-
tő célkitűzését, azaz szabályozott vízkivezetéssel tenné lehetővé a bodrog-
közi ártér reaktiválását. Működésének alapja, a Cigándi-tározó rendszeres 
feltöltése Bf 96 m-es szintig. Ezt követően a vizet három lehetséges útvo-
nalon lehetne végigvezetni a területen, biztosítva azok szelíd árasztását.
(lásd a10. térképmellékletet és a 3. ábrát!)

• Észak felé kiindulva, a Kis-Karcsa, Pácini-Karcsa, Felsőberecki-főcsator-
na, Karosszerdahelyi-csatorna közvetítésével a Törökéri-főcsatornába, 
majd a védvonalon kialakítandó műtárgy segítségével a Bodrogba.

• Észak felé kiindulva, a Kis-Karcsa, Pácini-Karcsa, Felsőberecki-főcsator-
na, Karcsa, Karcsa-csatorna útvonalon vissza a Tiszakarádi-fő és a Ti-
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szakarádi összekötő-csatorna közvetítésével a Törökéri-főcsatornába, 
majd a védvonalon kialakítandó műtárgy segítségével a Bodrogba.

• A cigándi tájgazdálkodási mintaterületen keresztül a Tiszakarádi-fő és 
a Tiszakarádi összekötő-csatorna közvetítésével a Törökéri-főcsatorná-
ba, majd a védvonalon kialakítandó műtárgy segítségével a Bodrogba.

E beavatkozás érdekében az érintett csatornákat felül kellene vizsgálni, 
néhány helyen felmerülhet a kialakult dugók tisztítása, illetve a jellemző 
esésirány megváltoztatása. Emellett több helyen szakaszoló műtárgyakat 
kellene beépíteni, hogy az ár és belvizek egymásra torlódása esetén a 
rendszer vízszintjét szabályozni lehessen.

A csatornák menti öblözetekben a jelenlegi terepadottságoknak megfelelő-
en kialakulnának a megfelelő ártéri szintek. E beavatkozás során néhány 
holtág rehabilitációján kívül egyéb földmunkára, a táj eredeti tagolását 
modellező beavatkozásra, porondok építésére nem, vagy csak bizonyos 
gazdaság haszonvételek érdekében, azokhoz kapcsoltan lenne szükség. A 
beruházás építési jellegű költségeit az alább felsoroltak teszik ki.

• Csatornák tisztítása.

• Új csatornák létesítése.

• Műtárgyak elhelyezése.

• Bodrog töltés megnyitása, zsilip elhelyezése.

A rendszer működése révén a Bodrogközben mintegy 15-20 ezer hektárnyi 
üzemi ártér alakulna ki a szükséges tavakkal, vizes élőhelyekkel. E kon-
cepcionális változat 7,5 ezer hektárra szűkített formája a tulajdonképpeni 
Cigánd-tiszakarádi tározórendszer, melyben a víz visszavezetését a Tisza-
karádi-főcsatorna segítségével vagy átemeléssel, vagy zsilip nyitásával ol-
dották volna meg.

A rendszer jelen körülményekhez szűkített változatát az előzetes megvaló-
síthatósági tanulmányban az alábbiak szerint ismertettük:

Közvetlen beavatkozásokra a Törökéri-főcsatornának a Kenézlő-Sárospa-
tak közötti úttól délre eső szakaszán kerülne sor. E térségben 9-15 tó vol-
na kialakítható összességében mintegy 80-120 ha kiterjedésben. A tavakat 
részben a térségben futó belvízcsatornákkal, részben újonnan kialakítandó 
vápákkal kötnénk össze egymással, és a Törökéri-főcsatornán és a Vissi 
Holt-Bodrogon keresztül a Bodrog folyóval. 

A térszint tagolását a tavakból kitermelt mintegy 1,5 millió m3-nyi föld-
mennyiséggel oldhatnánk meg. A tagolt térszintnek megfelelő tájszerkeze-
tet ligetek, nagy vízigényű növénytársulások (mocsár- és láperdők) kialakí-
tásával teremtenénk meg, melyekhez széleskörű haszonvételeket rendel-
hetünk a halászattól, a ridegállattartáson, a gyümölcsészeten át az erdő- 
és kertgazdálkodásig.
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A rendszer alkalmas lehet a Cigándi-tározó gravitációs leürítésére. Műkö-
dése érdekében a Bodrog árvízvédelmi töltésében a Török-ér torkolatánál 
be-, illetve leeresztő műtárgyat kell létesíteni. A vízpótlás, illetve a tározó 
felől érkező víztömeg szétterítése és visszatartása érdekében a Törökéri-
főcsatornán a Boldog-árok torkolata alatt szakaszoló műtárgyat kell létesí-
teni, és a kiépített csatornarendszeren keresztül a vizet vissza lehet játsza-
ni a kialakított tavakban, amely egy nagyobb kör megtétele után a Sáros-
patak városának kezelésében fekvő üzemi csatornák s a kialakított vápák 
közvetítésével a Gubástói-csatornán juthatnának vissza a Törökéri-főcsa-
tornába.

1.7.2.2 Az „a” változat értékelése 

Az egész öblözetre kiterjedő koncepció megvalósítását célzó eredeti elkép-
zeléseket már a VTT tervezése során elvettették. Ennek legfőbb oka a je-
lenlegi és a vízborításokhoz illeszkedő tájhasználat közötti ellentmondás, 
illetve érdekellentét. Bár mind költséghatékonyság, mind a hatóterület 
nagysága és a kívánt hatások szempontjából ez a változat a legkedve-
zőbb, a társadalmi egyeztetések, a gazdasági szerkezet szükségszerű át-
alakítása, és az ebben ellenérdekelt társadalmi szereplők (elsősorban 
nagybirtokosok, illetve a jelenlegi rendszer üzemeltetésében és fenntartá-
sában érdekeltek) ellenállása miatt kivitelezését eleve lehetetlennek ítél-
ték a VTT tervezői, így a tervezési folyamat során ez a lehetőség fel sem 
merült. A koncepció elvetésének másik oka a tájékozatlanság. A társadal-
mi élet szereplői közül sokan nincsenek tisztában a mai tájhasználat fenn-
tarthatóságával, illetve fenntarthatatlanságával, a hozzá kapcsolódó koc-
kázatokkal, a máig ható folyamatok irányával, és lehetséges hatásaikkal. E 
két mozzanat miatt nincs meg az ilyen nagyarányú beavatkozáshoz nélkü-
lözhetetlen társadalmi akarat. Néhány szakember látja a veszélyeket és 
érzi a problémát, de ez ilyen mértékű beavatkozássorhoz nem elegendő.

A Cigánd-tiszakarádi tározó rendszer megtervezése e problémára adott 
válasz volt, mely mintegy felére, s a belvízzel leginkább veszélyeztetett, 
legmélyebb területekre szűkítette a beavatkozásokat. Ezzel együtt a két 
tározó együttes üzemeltetése közelítőleg ugyanannyi töltés kiépítését tet-
te volna szükségessé, és nagy vonalakban ugyanakkora infrastruktúrát 
érintett volna, mint az egész öblözetre kiterjedő változat. Ezzel együtt a 
költségek és szükséges egyeztetések, továbbá az érdekellentétek miatt 
végül is a rendszer kiépítését két lépcsőben vetették el. Elsőként két kü-
lönálló, egymással már kapcsolatban nem lévő árvízi tározót terveztek a 
Cigánd-tiszakarádi összetett rendszer helyére, majd a tiszakarádi tározó 
építését a VTT második lépcsőjére tolták, végül elvetették. Ezzel párhuza-
mosan megépült a Cigándi-tározó és a hozzákapcsolt tájgazdálkodási 
rendszer. Itt szeretnénk rámutatni, hogy az egyes szűkítések fokozatosan 
növelték az újabb és újabb változatok fajlagos költségeit.

Az előzetes hatástanulmányban ismertetett a.) változat az egész öblözetre 
kiterjedő rendszernek a VTT jelenlegi működéséhez szűkített változata 
volt, amely Bodrogköz ártérének alsó szakaszán, közvetlenül a Bodrogzug 
felett készítette elő a Cigándi-tározó felől érkező víz befogadására a terü-
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letet, illetve tette volna lehetővé, egy összetett tájgazdálkodási rendszer 
kialakítását. Ugyanakkor e területen az egyes részöblözetektől való elkülö-
nülés és jelenlegi tájhasználattal járó szintkiegyenlítés miatt a vízi infra-
struktúra kiépítése már a korábbiaknál jóval nagyobb földmunkával jár, 
ami jelentős költségnövelő tényező. 

1.7.2.3 Az „a” változat előnyei

Összetett, a víz megtartására és pótlására egyaránt alkalmas rendszer 
épülhetne ki, mely közvetlenül is kapcsolódna a Cigándi-tározóhoz, lehető-
vé tenné a tározóból leeresztett víz részben felhasználását és visszatartá-
sát, illetve legalábbis részben a tározott víz gravitációs leeresztését. A fo-
lyóval való kapcsolat egy sor gazdasági haszonvétel előtt nyitná meg az 
utat. Lehetővé válna a térség biztonságos, halivadék nevelésen alapuló 
halászata. Természeti hatások tekintetében elsődleges a kiegyenlítettebb 
vízháztartás, a viszonylag állandó, a jelenleginél magasabb szinten tartott 
vízszint. A mikroklíma kedvező alakulása, a mikro- és helyi csapadék jelen-
tőségének növekedése.

Gazdasági szempontból előnyként említhetjük egy a jelenleginél kevéssé 
kiszolgáltatott gazdasági szerkezet kialakításának lehetőségét. A munkale-
hetőségek és a jövedelmezőség növekedését. Az ártéri haszonvételek kö-
zül a kishalászat megszervezése jelentős szerepet játszhat a romaintegrá-
cióban. 

1.7.2.4 Az „a” változat hátrányai

Nagy költséggel, nagy beavatkozással, viszonylag tekintélyes mennyiségű 
földmunkával jár együtt, ami a természetszerű élőhelyekre kedvezőtlen 
hatással lehet. A fővédvonalon kialakított beeresztő műtárgy növeli a tér-
ségben az árvízi kockázatot.

A víz átvezetése esetén – miként azt épp a 2010-es év védekezési tapasz-
talatai mutatják az érintett területeken jelentősen növekedhet a belvízve-
szély, ami csapadékosabb időszakban a Tiszakarádi-főcsatorna felőli átve-
zetést ellehetetlenítheti.

Gazdasági szempontból nézve hátrányként említhetjük, hogy nagy költ-
ségigényű, a jelenlegi gazdasági szerkezettől teljesen idegen körülménye-
ket kialakító rendszer jönne létre, melynek komoly fenntartási és üzemel-
tetési költségei is adódnak. Az idegen gazdasági szerkezet miatt a kialakít-
ható haszonvételek nem vonzóak a gazdálkodók körében, jelen pályázat-
ból a gazdasági szerkezetváltás nem finanszírozható, s ennek feltételei 
egyébként is hiányoznak. A gazdasági szerkezetváltás nélkül nem teljesül-
hetnek a beavatkozás várt gazdasági előnyei, így a rendszer kialakítása el-
fogadhatatlan gazdasági kockázatokat rejt. Társadalmi szempontból e 
megoldásnak ma még nincs támogatottsága. Hasonló szakmai megfonto-
lásokból ellenzi e változatot a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédel-
mi Társulat is.
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4. ábra: a "b" és "c" változatok vízforgalmát szemléltető 
folyamatábra

1.7.2.5 A „b” változat 

A rendszer célterülete részben megegyezik az előzőekben ismertetett te-
rülettel. A tavak száma és kiterjedése is azonos. Az eltérés az átvezetett 
víz mennyiségében és a folyóval való élő kapcsolat hiányában érhető tet-
ten. Itt tehát nem épülne meg a fővédvonalra tervezett beeresztő mű-
tárgy, és az esetek egy részében a Tiszakarádi-összekötő csatorna felől 
sem érkezhetne víz a rendszerbe. Ennek oka részben a kialakított tájgaz-
dálkodási rendszer vízbefogadó-képességében, részben a Törökéri-szivaty-
tyútelep már jelzett kapacitáshiányában ragadható meg. Egyebekben a 
két rendszer nem tér el egymástól. (Lásd a 11. térképmellékletet és a 
4. ábrát!)

1.7.2.6 A „b” változat előnyei

Összetett, a víz megtartására és pótlására egyaránt alkalmas rendszer 
épülne ki, mely közvetlenül is kapcsolódna a Cigándi-tározóhoz, lehetővé 
tenné a tározóból leeresztett víz részben felhasználását és visszatartását. 
A vízkormányzás eredményeképpen a vízszinteket az előző változatnál 
alacsonyabban lehetne tartani, így a rendszer jobban illeszkedne a jelenle-
gi gazdálkodás szerkezetéhez.

Természeti hatások tekintetében a jelenleginél kiegyenlítettebb vízháztar-
tás, a jelenleginél kisebb vízszintingadozást, a mikroklíma kedvező alaku-
lását, a mikro- és helyi csapadék jelentőségének növekedését emelhetjük 
ki.
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Gazdasági oldalról itt is a jelenleginél kevéssé kiszolgáltatott gazdasági 
szerkezet kialakításának lehetőségét, a munkalehetőségek és a jövedel-
mezőség növekedését említhetjük, azzal a megkötéssel, hogy a vízi infra-
struktúra megteremtése nem jár magától értetődően az új gazdasági szer-
kezet kialakításával, bár a pályázat sok tekintetben lehetőséget ad e téren 
az előkészítő munka elvégzésére (öblözeti szintű tájgazdálkodási tervek ki-
alakítása). Emellett a beavatkozás kevéssé költségigényes, és nem növeli 
az árvízi kockázatot. A kishalászat megszervezésére e körben is lehetőség 
nyílik, így a programnak e tekintetben része lehet a romaintegráció. 

1.7.2.7 A „b” változat hátrányai

Még mindig költségesebb, nagy beavatkozással és földmunkával járó be-
avatkozás, mely a természetszerű élőhelyekre kedvezőtlen hatással lehet. 
Az élővízzel való kapcsolat hiánya korlátozza a természetes halivadék-
nevelés lehetőségeit, így a lehetséges haszonvételek közül a halászat a 
kishalászat megszervezésére szűkül.

Gazdasági szempontból nézve hátrányként említhetjük, a jelenlegi gazda-
sági szerkezettől idegen körülményeket kialakító rendszer létrejöttét. Bár 
ebben a változatban a talajvíz alacsonyabb szinten tartható, a rendkívüli 
időszakokban a rendszer működése jelentősen növelheti a belvízborított-
ság időtartamát, és a kiterjedését. Rendes körülmények között a vízpótlás 
a mai belvízhelyzet hasonló körülményeket teremthet. A rendszer tehát 
nem illeszkedik a jelenlegi gazdálkodáshoz. A gazdasági szerkezetváltás 
elmaradása esetén e beavatkozások nemhogy nem segítik, de hátrányo-
san érinthetik a térség gazdálkodóit. Bár ez esetben az érintett területe-
ken gazdálkodók, illetve a tulajdonosok egy része támogatja a változat ki-
alakítását, a jelentős kockázatokra tekintettel a többség a változat ellen 
foglal állást, és ezt az álláspontot képviseli a Bodrogmenti Vízgazdálkodási  
és Talajvédelmi Társulat is. 

1.7.2.8 A „c” változat 

A rendszer célterülete az előzetes vizsgálatok során még megegyezett az 
előzőekben ismertetett változatok területeivel, az előkészítés során azon-
ban változtattunk a területi lehatárolásokon. Az előzőekben megadott vál-
tozatok esetében a lehatárolás a mély fekvésű területekhez igazodott, 
emiatt az érintett belvízcsatornák alsó szakaszaira korlátozódott. A belvíz-
társulat szakembereivel és a tervezőkkel folytatott konzultációk alapján, a 
társulat vezetőjének felvetése alapján célszerűnek tartottuk a mintaterüle-
tet olyasformán átalakítani, hogy az lehetőség szerint az érintett csatornák 
egész öblözetére kiterjedjen. Ebből fakadóan a terület vízrendszere haté-
konyabban szolgálhatja a tájgazdálkodást, egységesen tudjuk kezelni a 
tájgazdálkodással érintett területen a korábbi tájhasználati formák és a 
tájgazdálkodás között fellépő érdekellentéteket, könnyebben tudunk olyan 
üzemrendet kialakítani, ami mindkét érdeket egyformán ki tudja szolgálni. 
A területi lehatárolással a tájgazdálkodásba vont, illetve vonható területek 
nagysága nem változott, csupán jellegük lett különböző.
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További lényeges eltérés az előzőekben ismertetett változatok és e megol-
dási javaslat között a vízpótlás rendkívüli időszakokra való korlátozása. E 
változat a célkitűzéseket a víz részleges, a mély fekvésű területeket érintő 
visszatartása, és a nagy vízigényű társulások, illetve ökológiai folyosó jel-
legű tájszerkezet kialakításával valósítja meg. A tavak száma itt 5-9-re be-
csülhető, a vizes élőhelyek kiterjedése nem haladja meg az 50 ha-t, a 
megmozgatott föld mennyiség 150 ezer m3 körül alakul, de inkább az alatt 
marad, tehát csak kb. ötöde az előző változatokénak. (Lásd a 12. térkép-
mellékletet és a 4. ábrát!)

1.7.2.9 A „c” változat előnyei

A rendszer a lehető legkisebb beavatkozás és költség mellett valósíthatja 
meg a célkitűzésben foglaltakat, és a lehető legkevésbé érinti a jelenlegi 
gazdasági szerkezetet.

A domborzati viszonyokat vizsgálva eltérő lehatárolásánál fogva az ártér 
teljes morfológiáját átöleli, a mély fekvésű területektől a szigetszerű ho-
mokbuckákon át a folyóhátig.

Természeti oldalról a mainál kiegyenlítettebb vízháztartás, a csekély víz-
szintingadozást, a mikroklíma kedvező alakulását, a mikro- és helyi csapa-
dék jelentőségének növekedését emelhetjük ki. A rendszer önmagában al-
kalmas a vízháztartás szabályozására, a kistáji vízkörforgások legalábbis 
részbeni visszaállítására. Ugyanakkor nem jár a térségi vízborítások növe-
lésével. Azt mondhatnánk, a három rendszer elvben egymásra épülhet. Ez 
esetben e változat az első lépést jelenti, amelyben az új szerkezethez való 
illeszkedés lehetőségét úgy teremtjük meg, hogy azzal nem számoljuk fel 
a jelenlegi gazdálkodás kereteit.

A belvízborítottság mértéke és időtartama e változat keretei között az 
egyes térszintekhez igazodva változik. A mélyebb szinteken kicsit nő, a 
magasabb szinteken várhatóan csökken. A nagy vízigényű élőhelyek kiala-
kításával és fejlődésével arányosan e csökkenés mértéke jelentős is lehet, 
és a mélyebben fekvő területekre is kiterjedhet. Ezt az előfeltevést azon-
ban komoly monitoring tevékenység során kell ellenőrizni.

Gazdasági oldalról itt is a jelenleginél kevéssé kiszolgáltatott gazdasági 
szerkezet kialakításának lehetőségét, a munkalehetőségek és a jövedel-
mezőség növekedését említhetjük. Külön előnye a változatnak, hogy e le-
hetőségeket a jelenlegi rendszer keretei között teremti meg, így nem érinti 
hátrányosan a rendszerhez nem csatlakozó gazdálkodók tevékenységét. A 
beavatkozás a koncepcióban ismertetett egész öblözetre kiterjedő válto-
zathoz képest itt a legkevésbé költségigényes, költséghatékonyság így a 
legnagyobb. A rendszer kialakítható teljesen önműködő formában is, ahol 
túlfolyókkal biztosíthatjuk a felesleges vízmennyiség levezetését. Zsilipek-
re a tavak szükségszerinti leeresztése érdekében lehet szükség. E leeresz-
tés szolgálhatja a belvízvédekezés érdekeit is, hiszen egy-egycsapadékos 
időszakban a tavak leeresztése jelentős, akár 1,5-2 millió m3-nyi mennyi-
séget is elérő tározókapacitás kialakítására adhat lehetőséget. E lehetősé-
get az előkészítő eljárás során külön vizsgálni kell, és a rendszer kialakítá-
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sához szükséges beavatkozásokat ehhez az igényhez kell, illetve lehet iga-
zítani. A kishalászat szervezési itt is lehetővé teszi a romaintegrációt.

E változat ellen a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 
sem emelt szakmai alapon kifogást. 

A legkomolyabb előnyöket ennek megfelelően az alábbiak szerint vehetjük 
számba.

• A lehető legkisebb beavatkozások.

• A komplex hatást minimális vízkormányzás mellett az élőhelyek ma-
ximális hatásával érhetjük el.

• Viszonylag alacsony költségigény.

• Illeszkedés a jelenlegi gazdasági szerkezethez.

• A vízvisszatartás a belvízvédekezést is elősegítheti.

• Példaértékű területi vízgazdálkodási rendszer épülhet ki a térségben.

• Az új gazdálkodás feltételeit a régi gazdálkodás feltételeinek felszá-
molása nélkül is meg lehet teremteni.

• A rendszer kialakításában a térség gazdálkodói nem ellenérdekeltek.

• Fenntartása és működtetése a legalacsonyabb költségigényű, a túl-
folyók szintjének beállításával önjáróvá tehető. Az ettől eltérő üze-
meltetés szervesen illeszkedik a térség vízgazdálkodásának rendjé-
hez.

1.7.2.10A „c” változat hátrányai:

A rendszer alkalmatlan a szélsőséges belvizek kezelésére, a három válto-
zat körül itt lehet a legnagyobb a vízjáték, a természeti hatások itt függ-
nek a legkevésbé a vízkormányzástól. A vízkormányzáshoz köthető ha-
szonvételek köre megegyezik a második változattal, azzal a megkötéssel, 
hogy szélsőségesen száraz időszakban a kishalászat is ellehetetlenülhet.

A három változat előnyeit és hátrányait, de különösen a belvízkezeléshez 
kapcsolódó kockázatokat, illetve a társadalmi elfogadottságot elemezve az 
egyeztetéseket követően a harmadik változatot választottuk ki megvalósí-
tásra.

1.7.2.11A koncepcionális változatok összevetése

Az egyes változatok előnyeit és hátrányait összevetve feltűnő, hogy a leg-
hatásosabb és leghatékonyabb változatok megvalósítása nem jöhet szóba. 
A megvalósíthatósági tanulmányhoz készült útmutató szerint fontos, hogy 
a célkitűzések reálisak, megvalósíthatók legyenek. Összességében megál-
lapíthatjuk, hogy valamennyi, a negyedik fejezetben megadott célkitűzés 
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megfelel e követelménynek. Ugyanakkor ez nem jelenti szükségszerűen 
azt, hogy az egyes koncepcionális változatok magától értetődően reálisak, 
illetve megvalósíthatók. Példának okáért a vízháztartás szabályozása, a 
szélsőségek ellen ható vízrendezés illetve vízrendszer kialakítása nem 
csak reális célkitűzés, ha komolyan gondoljuk stratégiai édesvíz-készlete-
ink megőrzését, egyenesen társadalmi szükségszerűség. De az ehhez 
szükséges módszerek és beavatkozások különbözőek lehetnek. A termé-
szetes árterek visszaállítása megvalósíthatatlan és irreális módja lenne a 
vízháztartás szabályozásnak, holott a mai tudásunk szerint ennél hatéko-
nyabb, és biztosabb módszer nem áll rendelkezésünkre. A szabályozott 
vízkivezetés már alkalmasabb, a Bodrogközben azonban ez sem valósítha-
tó meg, részben az egymás ellen ható érdek, részben az érintett terület ki-
terjedése, a tulajdonosok és földhasználók nagy száma, illetve a szükséges 
tájhasználattal szemben ellenséges társadalmi-gazdasági környezet miatt. 
Így a nagyobb területekre kiterjedő változatokat eleve el kellett vetnünk.

A kisebb részterületet magában foglaló változatok is ellentmondásosak. Ez 
az ellentmondás elsősorban az agrártámogatásból fakad, amely ma kizáró-
lag az iparszerű termelés szempontjait veszi alapul. Az agrár-környezetvé-
delmi programok is inkább a jelenlegi művelésből indulnak ki, és azt szab-
ják meg, hogyan kell ezt a természet- és környezetvédelmi érdekek men-
tén korlátozni. Így egy eleve torz rendszert kapunk, amely szükségképpen 
képezi gátját a tájhasználat váltásnak. A támogatások logikája ugyanis a 
következő. Elismerem, hogy az iparszerű gazdálkodáshoz, a tőke gyors 
megtérüléséhez fűződő magánérdeket, ám ezt a táj megőrzéséhez fűződő 
közérdekre tekintettel az alábbi korlátok közé szorítom. Itt jönnek az egyes 
programok előírásai és a korlátozás arányában történő kifizetések. Maguk 
a korlátozások azonban nem a tájhasználat felülvizsgálatára, csupán az 
előírások betartására késztetik a gazdálkodókat. A kiegészítésként hozott 
vizes élőhely célprogramokban már benne volt a tájhasználat váltás lehe-
tősége, de ezek a csomagok alig több mint a felét nyújtották a szántóföldi 
termesztés korlátozásáért igénybe vehető támogatásoknak. Magyarán egy 
vizes élőhely célprogramhoz csatlakozó mezőgazdasági vállalkozó felvehe-
tett 60 ezer forint/ha támogatást, míg ugyanazon a területen a szántógaz-
dálkodás madár élőhely védelemmel programhoz csatlakozok 106 ezer fo-
rint/ha támogatáshoz jutottak. Ezek a feltételek önmagukban megkérdője-
lezik a tájhasználat váltásra irányuló szándékot.

Ilyen gazdasági feltételek mellett nem várható el, hogy a gazdál-
kodók komolyan vegyék a vízháztartás szabályozáshoz, illetve a 
vízvisszatartáshoz fűződő közérdeket és áldozni is hajlandóak le-
gyenek érte. Más oldalról a piac ma nem játszik szerepet a mezőgazda-
ság életében. A termelés szerkezetét elsődlegesen a támogatások, 
másodlagosan a garantált felvásárlások, és csak harmadsorban a pia-
ci mozzanatok határozzák meg. A helyi piacokat nem a környék mező-
gazdálkodói szolgálják ki, hanem a nagy élelmiszerláncok. Ezekről általá-
ban elmondható, hogy a helyi termelők csak nagyon kis részben és inkább 
közvetve tudnak beszállítani hozzájuk. Ilyen körülmények között az egyko-
ri mélyárterek iparszerű művelésre nem, vagy csak kevéssé alkalmas vidé-
kein a termelés elsősorban támogatási, másodsorban foglalkoztatási kér-
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dés. A támogatás és a garantált felvásárlás nélkül egyik napról a másikra 
összeomlana. Ez az összeomlás addig halasztható, amíg a rendszer fenn-
tartása nem haladja meg a társadalom és a gazdaság teljesítőképességét. 
Az energiaválság és hozzákapcsolódóan a pénzügyi válság azonban éppen 
e teljesítőképességet teszi leginkább próbára.

A vízháztartás szabályozásának igénye, és a társadalmi gazdasági fo-
lyamatok iránya elengedhetetlenné teszi, hogy vidékünkön több lábra 
állítsuk a gazdálkodást. A Tisza mentén ehhez egy egészséges terü-
letei kompromisszumra lenne szükség, amely révén valóban ki lehet-
ne alakítani mintegy 300 ezer hektárnyi üzemi árteret. Ennek azon-
ban ma még nincsenek meg sem a gazdasági, sem a személyi feltételei, 
bár a kialakításához szükséges szakmai konszenzus ideig-óráig 
megvolt a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében.

A három koncepcionális változat közül az első kettőt tehát elsősorban 
a hiányzó társadalmi-gazdasági feltételek miatt kellett elvetnünk. A 
harmadik, a megvalósításra javasolt c. változat leginkább abban kü-
lönbözik a másik kettőtől, hogy a hatóterület nagy részén a tevékenységek 
a vizek lefolyásának szabályozására, részben lassítására, részben teljeseb-
bé tételére, illetve tájtagolásra, nagy vízigényű társulások részleges telepí-
tésére korlátozódnak. A tényleges vízvisszatartás olyan területen valósul 
meg, ahol a gazdálkodók egy része ezt támogatni tudja, illetve a jelenlegi 
környezetben is vállalja a tájhasználat váltást, illetve az új tájhasználatnak 
megfelelő haszonvételek kialakítását.

11111 Projektfejlesztési szakasz eredményei

1.7.3.1 Környezeti elemek

A hatósági engedélyezési folyamat során megállapítást nyert, hogy a pro-
jekt nem engedély köteles. Ennek magyarázatát a 8.2.2. ’Egyéb feladatok’ 
alfejezetben adjuk meg. 

Az előzetes környezeti vizsgálat mindazonáltal az alábbi megállapításokat 
teszi:

A tervezési adatok bizonytalansága: Az előzetes vizsgálati dokumen-
táció az elkészített és benyújtott KEOP-2010-2.1.3 ’A tájgazdálkodást meg-
alapozó vízi infrastruktúra kiépítése kétfordulós pályázati konstrukció első 
fordulójában benyújtásra került EMT-ben és a 2012 júniusig elért tervezési 
szinten álló vízjogi létesítési engedély alapján készül. A tervezési folyamat 
további fázisaiban a tervezett táj- és vízgazdálkodási infrastruktúra főbb 
méreteiben, kialakításban változás kismértékben történhet. 

A tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények

• A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűj-
tőedényben, illetve ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben fog 
történni, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve, a kör-
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nyezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon. A hulla-
dék elszállítására, arra engedéllyel rendelkező vállalkozót bíznak 
meg. 

• A települési szilárd hulladék – különösen a csomagolási hulladék - 
szelektíven gyűjthető összetevőinek külön gyűjtése biztosított lesz.

• A keletkező hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgál-
tatási kötelezettséget teljesítésével biztosított lesz a hulladékok nyo-
mon követése.

• A diffúz légszennyezés csökkentésének érdekében huzamosan szá-
raz időjárás esetén a munkaterületeket (tavak kialakításánál) és a 
megközelítésére szolgáló utakat szükség szerint locsolják majd. 

• Tűz esetén az oltóanyagokkal, és égéstermékekkel szennyezett víz, 
valamint a szállítás során a talajra kerülő szennyező anyag csatorna-
hálózatba, felszíni vizekbe való bekerülését megakadályozzák majd. 

• Amennyiben szennyezőanyag kerül a talajra, annak felitatásáról a ki-
vitelező gondoskodik majd. Ilyen havária esetre a helyszínen felitató 
anyagot tárolnak majd. A szennyeződött talajt és a felitató anyagot 
veszélyes hulladékként kezelik.

A tevékenység során bekövetkező esetleges környezetszennyezés – a kár-
elhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelentésre kerül.

A környezeti hatások rövid, előzetes elemzése

Levegő: A tervezett tevékenység kivitelezése során a közlekedés, a kivi-
telezés során alkalmazott munkagépek és egyéb berendezések (pl. kézi 
szerszámok), valamint a szálló por miatt (szállítás során, valamint a tavak 
kialakítási munkálatainál) a szennyezés időszakos, kismértékű növekedé-
sével kell számolni az építési területen és a szállítási útvonalak mentén.

A légszennyezés növekedése elsősorban az építési területen, valamint a 
szállítási útvonalat jelentő 37. számú főközlekedési út és Sárospatak belte-
rületi útjai mentén jelentkezik, a lakott területre kifejtett szennyezettség-
növelő hatása figyelembe véve a jelenlegi forgalmat jelentéktelen lesz 
mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés és felhagyás időszakában.

Talaj: A tervezett beruházás (tavak), valamint azok járulékos berendezé-
seinek, létesítményeinek (árok, csatorna, műtárgyak) megvalósításának 
tervezési, előkészítési, kivitelezési, működési és felhagyási szakaszában 
történő munkálatok (pl. helyszíni bejárás, geodéziai felmérés, kivitelezési 
munkálatok, karbantartás) talaj- és földtani hatásai jelentéktelenek. 

A kivitelezés alatt jelentkező legjelentősebb tényező a rendezett terepszint 
kialakítása humuszletermeléssel és a maradandó területfoglalás.

A telepítés, felhagyás és működtetés során a környező területeken felszíni 
talajszennyezést okozhatnak a kiporzó építési anyagok, azok szállítása so-
rán a levegőből kiülepedő égéstermékek. A munkagépek, szállítójárművek 
meghibásodása, balesete következtében üzemanyag, kenőanyag borulhat, 
folyhat a talajra. 
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A kifolyt szennyezőanyagokat abszorbens anyaggal fel kell itatni a szeny-
nyezett talajt ki kell cserélni. A szennyezett felitató anyagokat és a szeny-
nyezett talajt a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell 
kezelni. A szálló porral kapcsolatos intézkedést (locsolást) a levegő vizsgá-
latánál tett intézkedések szerint kell végezni.

Amennyiben az építési területen bárhol környezetszennyezés keletkezik, 
az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget haladéktalanul értesítik 
majd.

A tervezett beruházás telepítése, működtetése és felhagyása az előzetes 
elemzések tekintetében nem jelentenek terhelést a talajra nézve.

Felszíni víz: A tervezett munkálatok során számottevő technológia vízfel-
használás nem lesz, a földmunkáknál a területek porzás mentesítéséből, 
ill. a kommunális vízfogyasztásból adódik vízigény.

A tervezési (beruházással érintett) területet behálózzák a meglévő 
csatornák (Kakas-tói csatorna, Bartha-csatorna, Török-éri-főcsatorna, 
Gubástói csatorna), valamint a beruházási területtől Ny-i irányban egy 
kisebb természetes tó található, a Dedei-tó. A vizsgált munkafázisok során 
az egyetlen kockázatot jelentő tényező a közelben lévő tó és a csatornák 
vizeinek szennyezése, melyet a munkagépek, szállítójárművek 
meghibásodása, balesete következtében üzemanyag, vagy kenőanyag 
kifolyása és a felszíni vizek bejutása eredményezhet.

Az esetleges szennyezés esetére ugyanazon előírások érvényesek, mint a 
talaj szennyezés esetén.

A terület egy ártéri tájgazdálkodási mintaterület lesz azzal a megkötéssel, 
hogy nem lesz közvetlen kapcsolata élő vízzel (Tisza, Bodrog), azaz általá-
nos üzemrendi körülmények között csak a csapadékvizekkel és a fakadó 
vizekkel gazdálkodik majd. 

Az előzetes vizsgálatok alapján a tervezett beruházás, működtetés és fel-
hagyás nem jelent majd terhelést a felszíni vizekre nézve.

Felszín alatti víz: A telepítés, működtetés és felhagyás során a felszín 
alatti víz szempontjából az egyetlen kockázatot jelentő tényező, ha a mun-
kagépek, szállítójárművek meghibásodása, balesete következtében üzem-
anyag, vagy kenőanyag folyik a talajra és a talajból esetleg bejuthat a ta-
lajvízbe is.

A kivitelezési munkák során különös figyelmet fordítanak arra, hogy a 
közelben található csatorna építési anyaggal ne szennyeződhessen, 
különös tekintettel az építőgépekből esetlegesen kiszivárgó, vagy 
üzemzavar miatt kijutó olajra. Ennek megakadályozására az építés során 
esetlegesen keletkező kis kiterjedésű, lokális szennyezés esetében 
talajcserét kell végrehajtani, a szennyezett talajt a veszélyes hulladékokra 
vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Amennyiben az építési területen 
bárhol környezetszennyezés keletkezik, az illetékes Környezetvédelmi 
Felügyelőséget haladéktalanul értesítik.
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A felszín alatti áramlási viszonyok alapján a tervezett létesítmények telepí-
tése, működtetése és felhagyása - a biztonsági intézkedések betartása 
mellett - nem veszélyezteti a talajvíz és a felszín alatti vízbázisok minősé-
gét.

Zaj és rezgés: A tervezett beruházás telepítési munkái során közvetlen 
zajterhelést fog jelenteni a beruházással érintett területen dolgozó gépek, 
berendezések okozta zajterhelés. Közvetett zajterhelést (a kivitelezés, mű-
ködtetés és felhagyás időszakában) pedig a személyszállítási és a munka-
gépek beruházási területre történő közlekedéséből adódó forgalomnöve-
kedés a 37. sz. főközlekedési úton és Sárospatak egyes belterületi útjain 
okozhat. A kivitelezés, működtetés és felhagyási munkák csak a nappali 
időszakban fognak történni. Az előzetes felmérések szerint sem a közvet-
len, sem a közvetett zajterhelés nem fogja meghaladni a jogszabályban 
előírt határértéket a zajtól védendő területeken. 

Keletkező hulladékok: A 3 vizsgált munkafázis során keletkező hulladé-
kok nagy része inert hulladék, kisebb része kommunális és kommunális 
hulladékokkal együtt kezelhető hulladék (építési-szerelési anyagok, nem 
szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek, nem szennyezett föld), il-
letve újrahasznosítható másodnyersanyag (csődarabolási maradék, acél 
huzal, elektródák. betonacél, fémforgács stb.). A munkálatok során az ösz-
szes hulladékmennyiség csupán minimális része minősül különleges keze-
lést igénylő, veszélyes hulladéknak (korróziógátló, tisztító, zsírtalanító fo-
lyadékok, kenőanyagok, festékhulladékok, olajszármazékokkal szennye-
zett csomagoló-anyagok, felitató anyagok stb.)

A munkálatok során, főleg a kivitelezés időszaka alatt az érintett területe-
ken (1, 4, 7, 9/1, 9/2, 11 tó) nagy mennyiségű talajt kell kitermelni, mely 
mennyiség nem tekintendő hulladéknak. A kitermelt föld a beavatkozási 
területen elrendezésre kerül a következők szerint: kitermelt humusz és 
nyers föld a megrendelő által megvásárolt és a kisajátított területeken ke-
rül deponálásra - ezzel később elősegítve a megvalósítani kívánt tájrehabi-
litációt - kiemelve a meglévő magasabb vonulatokat, ezáltal határozottabb 
vízválasztókat hozva létre.

A kivitelezőnek, üzemeltetőnek (karbantartást végző társaságnak) köteles-
sége; a hulladékokat a munkaterületeken elkülönítetten gyűjteni elszállítá-
sig, a hulladékok elszállításáról, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és ezen 
tevékenységek dokumentálásáról gondoskodni. A tervezett beruházás te-
lepítése, működtetése és felhagyása hulladékgazdálkodási szempontból 
nem jelent terhelést a környezetre.

A tervezet beruházással kapcsolatos észrevételek, javaslatok: 

A projekt-változatok jelentős földmunkákat irányoznak elő. A tavak mélyí-
tése során keletkezett föld elhelyezése és deponálása e téren gondot 
okozhat. Ezt mindenképpen tájba illő formában, és nem töltés, illetve gát-
szerűen kell felhalmozni. E kérdéssel szoros összefüggésben a megmozga-
tandó földmennyiség minimalizálását javasoljuk. Sekély kotrással járó, a 
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vízvisszatartás lehetőségeit jobban kihasználó változat megvalósítását ja-
vasoljuk.

A tervezett beruházások hatásterületként a beruházással érintett 
terület és annak 100-200 m-es körzete, valamint a közlekedési út-
vonalak jelölhetőek meg.

1.7.3.2 Élővilág

A tervezési terület jelenlegi állapota

A tervezési terület sem Natura 2000 hálózatba tartozó, sem országos vagy 
helyi jelentőségű védett természeti területet, védett természeti emléket 
nem érint. A tervezési területen belül egyes kisebb részterületek a Nemze-
ti Ökológiai Hálózat részei (mint ökológiai folyosó), de ezeken a helyeken 
közvetlen beavatkozás nem fog történni.

A szakirodalmi feldolgozás alapján megállapítható, hogy a tervezési terü-
letre vonatkozóan nincsenek publikált biotikai adatok.

Az élőhely felmérés és különböző gerinces és ízeltlábú csoportokat magá-
ban foglaló terepi felmérés a közvetlen beavatkozási területet magában 
foglaló 770 hektáros területre terjedt ki. 

A tényleges természeti területek a 770 hektáros területből 246 hektárt 
tesznek ki. Ezek jelentős (197 ha) része közepes természetességű üde-fél-
száraz gyep, élőhelytípusként (Á-NÉR 2011) a D34, OB, OC kategóriákba 
sorolhatók. A gyepek vízállásos mélyedéseiben szegényes fajkészletű, mo-
csarak (Á-NÉR 2011: OA, B2) találhatók, mintegy 22 ha kiterjedésben. 
Mintegy 17 hektárt tesz ki a csatornákhoz kötődő mocsári- és hínárnö-
vényzet (Á-NÉR 2011: BA), amely számottevő kiterjedésben csupán a Tö-
rök-éri főcsatornában, a Bódogh-, és a Gubástói-csatornákban jelenik meg. 
A természetes jellegű vegetáció részei még a terület őshonos fafajú fa- és 
cserjesorai. Bár kiemelkedően értékes élőhelyek a területen nincsenek, an-
nak változatos, mozaikos struktúrája, természetközeli területek magas 
aránya, a gazdálkodás viszonylagosan extenzív jellege értéket hordoz.

Védett növényfajok a tervezési területen a vizsgálatok alapján csupán a 
Török-éri főcsatornában fordulnak elő (Nymphaea alba, Riccia fluitans). A 
terület madárvilága változatos és gazdag, kiemelendő a fürj, a kabasó-
lyom, a kis őrgébics, az egerészölyv fészkelése, emellett a (feltehetőleg a 
közeli védett területeken fészkelő) fekete gólya és parlagi sas is táplálkozó 
területnek használja a tervezési területet (a Bodrogközben kiemelten ke-
zelt haris viszont nem fészkel a területen). A kétéltű- és hüllőfauna kifeje-
zetten szegényes, aminek oka a tartósan megmaradó vizek hiánya. Rovar-
tani szempontból több védett (de országosan vagy regionálisan nem ve-
szélyeztetett) fajt sikerült kimutatni, melyek többnyire a gyepekhez kötőd-
nek. Kiemelendő két Natura 2000 jelölő lepkefaj: a Lycaena dispar és a 
Zerynthia polyxena előfordulása. Az inváziós növényfajok elterjedtsége a 
területen néhány foltra korlátozott.

A tervezett beruházás hatásai
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Hosszú távú hatások és hozzájuk kapcsolódó javaslatok: A beavatkozások 
hatására a természeti területek aránya nem csökken. A kialakítandó tavak-
kal olyan természetközeli élőhelytípusok jelennek meg újra a területen, 
amelyek egykor jellemzőek voltak a tájra. Várható tehát hosszabb távon 
az élőhelyi sokféleség növekedése, amely a faji sokféleség növekedését is 
maga után vonja (kétéltűek, madarak, stb.). A depóniák kialakításával 1 
méternél nagyobb relatív magasságú kiemelkedések a táj természetes ta-
golódásába jól illeszthetők. A hosszú távú kedvező hatások érvényesítése 
végett a létrehozandó tavakat úgy szükséges kialakítani, hogy azok me-
derkialakítása a táj természetes formáit a lehető legjobban kövesse. Parti 
zónájukban lehetőséget kell adni a tagolt, megfelelő élőhelyeket biztosító 
természetes zonáció és a tájba illeszkedő, őshonos fafajú fás növényzet ki-
alakítására.

A tavak és egyéb földmunkával járó beavatkozások során tekintettel kell 
lenni a meglévő élőhely-szerkezetre. Azokon a helyeken, ahol valamilyen 
vizes élőhely található, meg kell fontolni, hogy a beavatkozások csak az 
élőhely vízellátását biztosítsák, illetve javítsák.

Rövid távú hatások és hozzájuk kapcsolódó javaslatok: A beavatozás köz-
vetlen bolygatást jelent a kotrási, deponálási helyszíneken, és a műtár-
gyak helyén. A bolygatás minimalizálása, és a természetes élőhelyek reha-
bilitációjának gyorsítása érdekében mindezeket a beavatkozásokat a ve-
getációs és fészkelési időszakon kívül szükséges végrehajtani. A tavak kot-
rásából származó depóniákat lehetőség szerint nem gyepterületeken kell 
elteríteni. Amennyiben gyepterületek is érint a depónia elhelyezése, ott a 
nyers talaj elterítését követően, talajjavító anyagok hozzáadását mellőzve 
a természetes fajkészletnek megfelelő magkeverékkel (Festuca pratensis, 
Festuca pseudovina, Poa pratensis) szükséges bevetni a nyers talajfelszínt, 
majd tisztító kaszálással biztosítani a gyep regenerációját.

Az árkok, csatornák kotrását és a műtárgyak építését vegetációs és fész-
kelési időszakon kívül szükséges végezni (beleértve az esetlegesen szük-
séges előzetes cserjeirtást). A csatorna és árokkotrás deponálási helyszí-
nein tisztító kaszálással szükséges meggyorsítani a regenerációt.

A felvonulási útvonalakon, helyszíneken a forgalom és zajterhelés okozta 
zavarás minimalizálása érdekében a közlekedést a fészkelési és vegetáci-
ós időszakon kívülre szükséges korlátozni.

Hulladék a gyepeken és egyéb természeti területeken ideiglenesen sem 
helyezhető el.

1.7.3.3 Társadalmi egyeztetések 

A projekt előkészítés szakaszában 2012 folyamán a projekt keretében 2 
gazdálkodói fórum volt tervben, azonban a második fórumot projektgazda 
a vízjogi létesítési engedély megszerzése után tervezi megtartani. A gaz-
dálkodói fórumokon túl a tervezők, tanulmánykészítők és a kedvezménye-
zett képviselője egyeztetéseket folytatott az érintett gazdálkodókkal és tu-
lajdonosokkal. Az egyeztetések lefolytatásához természetesen a műszaki 
tartalmat kellett megfelelő szintre kidolgozni, ami május végére történt 

90



meg. Az MT elkészültéig személyes gazdálkodói egyeztetések történtek 
(lásd alább az összefoglaló táblázatot), lezajlott egy gazdafórum, valamint 
2012 végén projektgazda begyűjtötte a támogatási konstrukció kereté-
ben alkalmazott gazdálkodói hozzájáruló nyilatkozatokat. 

Az egyeztetések tapasztalatai szerint az érintett területhasználók elfogad-
ják a projekt tervezett műszaki tartalmát, a hozzájáruló nyilatkozatok alap-
ján pedig megállapítható, hogy a projekt terület alapján számított tá-
mogatottsága meghaladja az előírt 70%-ot, az alábbi táblázat szerint 
részletezve. 

11/a. táblázat: A gazdálkodói hozzájárulások összegzése a 
használt területtel

Hozzájárulás - gaz-
dálkodó  terület (ha) 

Kerchner István
                   1

16,13    

Kotán jános
                     

70,00    

Asztalos és Tsa. Kft
                     

62,00    

Geo-Milk Kft
                   4

98,55    

Füssi-Nagy Szabolcs
                     

40,00    

Biofarm Kft.
                   2

05,00    

Kenézlő-Dózsa Zrt.
                     

60,00    
Összes terület  1 051,68    

A projekt által érintett teljes mezőgazdasági terület 1 454 ha, az így 
elért támogatottsági arány tehát 72,33%. 

Gazdálkodói és tulajdonosi egyeztetések összefoglalása, 
2012.06.07.

Az alábbi egyeztetések egyenkénti, személyes egyeztetések voltak, me-
lyek keretében térképpel bemutattuk a projekt tervezett műszaki tartal-
mát és annak a gazdálkodásra gyakorolt várható hatását (10. táblázat). 
Tapasztalataink szerint ez a módszer lényegesen hasznosabb, mint a sok-
résztvevős fórumok tartása, ugyanis a személyes egyeztetéseken részlete-
sen ki tudjuk elemezni az egyes gazdálkodók területi sajátosságait, gazdál-
kodási gyakorlatát és a vízgazdálkodással kapcsolatos igényeit. Így tudjuk 
hozzáalakítani a műszaki tartalmat a gazdák elképzeléseihez. A gazdafó-
rum ilyen szintű egyeztetésre alkalmatlan.

A gazdálkodói egyeztetések és a fentebb összefoglalt gazdálkodói hozzájá-
rulások összetétele nem fed át, vannak, akikkel folytattunk egyeztetéseket 
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2012. júniusában és nem írták alá a hozzájáruló nyilatkozatot, és vannak, 
akikkel csak később folytattunk egyeztetéseket, és aláírták a nyilatkozatot. 
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11/b. táblázat: A gazdálkodói és tulajdonosi egyeztetések összegzése

Érintett vállalko-
zás, személy

Egyeztetésen résztvevő 
személy

Érintettsége Véleménye

Kerchner István 
válallkozó

Kerchner István tulajdonos 
és földhasználó

Gazdálkodó, a közvetlen hatáste-
rületen rendelkezik földhasználat-
tal

A projekt céljaival és műszaki tartalmával 
egyet tud érteni, nincs kifogása a projekt 
megvalósításával kapcsolatban.

Biofarm Kft.
Halász László termelési 
vezető és Rák Tamás fő-
agronómus

A cég a közvetlen hatásterületen 
rendelkezik jelentős mértékű 
földtulajdonnal és földhasználat-
tal

A cég gazdálkodása más szemléletű, 
nagytáblás és erősen gépesített, mind-
azonáltal a projekt megvalósítása ellen 
nem emelnek kifogást, annak a cég gaz-
dálkodására várhatóan nem lesz negatív 
hatása.

Geomilk Kft. Gál Béla termelési vezető Tulajdonos és területhasználó
A projekt céljaival és műszaki tartalmával 
egyet tud érteni, nincs kifogása a projekt 
megvalósításával kapcsolatban.

Várócziné Sánta 
Erzsébet tulajdo-
nos

Várócziné Sánta Erzsébet 
tulajdonos

A beavatkozással érintett terüle-
ten rendelkezik földtulajdonnal, 
gazdálkodást nem végez, terüle-
tét művelteti

A projekt céljaival kapcsolatban érdekte-
len, a tájgazdálkodási üzemrendhez nem 
kíván kapcsolódni, területet egyelőre nem 
tervez eladni.

Nagy Béla, Erdős 
Nagy Gabriella, 
Nagy Ferenc tulaj-
donosok

Nagy Béla tulajdonos
A projekt beavatkozási területén 
rendelkezik tulajdonnal, vízvisz-
szatartással érintett területek

A projekt céljaival és műszaki tartalmával 
nem teljesen ért egyet, de kifogást nem 
emel a projekttel szemben.

Asztalos Ferenc tu-
lajdonos

Asztalos Ferenc tulajdonos
A projekt beavatkozási területén 
rendelkezik tulajdonnal, vízvisz-
szatartással érintett területek

A projekt céljaival és műszaki tartalmával 
egyet tud érteni, nincs kifogása a projekt 
megvalósításával kapcsolatban.

Füssi Nagy Sza-
bolcs

Füssi Nagy Szabolcs tulaj-
donos

A projekt beavatkozási területén 
rendelkezik tulajdonnal, vízvisz-
szatartással érintett területek

A projekt céljaival és műszaki tartalmával 
teljes mértékben egyetért, később várha-
tóan gazdálkodásával kapcsolódni fog a 
tájgazdálkodási rendszer működéséhez.
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Gazdafórumok

A fent említett első gazdafórum 2012. 06. 27-én zajlott, tapasztalata, hogy 
a gazdálkodók többsége egyelőre nem tervezi a tájhasználat váltást, 
ugyanakkor nem emel kifogást a projekt megvalósítása elé. 

A következő fórumot akkor tervezzük, amikor a vízjogi létesítése engedé-
lyes terv végleges műszaki tartalma kialakul. A két fórum között abban az 
esetben szervezünk további egyezetéseket, fórumokat, ha az érintettek, 
érdekeltek részéről arra igény merül fel.

Civil vélemények figyelembe vétele

A projekt területen számos civil szervezet működik, közülük az alábbiakat 
választottuk ki, mint amelyek jelentősebbek és érdekeltek lehetnek a pro-
jekt fejlesztésében:

Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület
"Együtt Sárospatakért" Egyesület
Összefogás Sárospatakért Közhasznú Egyesület
"Párbeszéd" zempléniek a közös Európáért Egyesület
Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület
Sárospatak Hegyközség
Sárospataki Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
Sárospataki Kertbarátok Egyesülete
Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság
Sárospataki "Kossuth" Vadásztársaság Vadászaiért Alapítvány
Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete
Zempléni Vadászati Alapítvány
Kenézlői "Dózsa" Vadásztársaság
Híd-2002 Kultúrális, Életmód és Természetvédő Alapítvány a Drogpreven-
cióért
Szederkény Egyesület
Zalkodiak-Zalkodért Egyesület
Vissi fiatalokért alapítvány

A köztes MT véleményezésének szakaszában civil fórumot szervezetünk 
2012. 08. 28-án a projekt bemutatására, melyre a fenti civil szervezetek 
képviselőit meghívtuk. A fórumon a telefonos rákérdezések és számos szó-
ban jelzett részvételi szándék ellenére mindössze 2 szervezet képviselője 
vett részt. A Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület és a Sárospa-
taki Lokálpatrióták Egyesülete képviselői a projekt tartalmát megismerve 
azzal egyetértettek és támogatásukról biztosították a projektgazda E-misz-
szió Egyesületet. Az egyeztetésről külön emlékeztetőt nem készítettünk, 
mivel annak eredményéről a fenti sorok összefoglalást adnak. 

A projekt területen aktív civil szervezet, a Szederkény Egyesület a projekt 
szakmai egyeztető partnere, így a műszaki tartalommal egyetért. 
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Sajtó megjelenések

A projektnek az MT eddigi szakaszáig nem voltak sajtó megjelenései, a saj-
tó nyilvánossággal szeretnénk megvárni a vízjogi létesítési engedéllyel bí-
ró műszaki tartalmat.

11111 Részletes elemzésre alkalmas változatok

A Cigándi-tározóhoz illeszkedő Törökéri-főcsatorna öblözetében kialakítan-
dó tájgazdálkodási rendszernek tehát elsődlegesen a vízháztartás szélső-
ségeiből, a fokozott belvíz-veszélyeztetettségből, és az árvízi tározás bel-
víznövelő hatásából fakadó problémákra kell választ adnia. Ennek érdeké-
ben jelen pályázatban olyan egységes szerkezet létrehozását tervezzük 
meg és alakítjuk ki, melyben a mező- és a területi vízgazdálkodáshoz kap-
csolódó tevékenységek nem különülnek el, a tájszerkezet tagolása a gaz-
dálkodási tevékenységen belül történik, az egyes haszonvételeket a tagolt 
tájszerkezet és a vízrendszer, illetve a vízvisszatartás lehetőségei szabják 
meg. A rendszer a kidolgozott vízkormányzási koncepciónak köszönhetően 
külön kezelést nem igényel, a tervezés és kialakítás során beállított kü-
szöbszintek emberi beavatkozás nélkül is biztosítják az alapműködést, a 
tervezett tiltók a gazdálkodás igényeihez igazítják a vízvisszatartást, he-
lyenként megteremtik a vízpótlás lehetőségeit is. Mindezek segítségével a 
Bodrog-töltés, a Gubástói-csatorna a Boldog-árok, illetve a Sárospatakot 
Kenézlővel összekötő út adott szakasza és a Törökéri-főcsatorna által hatá-
rolt területen olyan egységes táj- és vízgazdálkodási rendszert alakítunk 
ki, mely saját területének többszörösére kihatva segítheti elő a tájgazdál-
kodástól várt közvetlen és közvetett hatások érvényesülését. Közvetett, 
főként a vízjárásra gyakorolt hatása pedig a Törökéri-főcsatorna sajátos vi-
szonyai miatt az egész öblözetben érvényesülnek. Megoldási javaslatunk 
alapja a térségi vízgazdálkodás hatékonyságának a kistáji vízkörforgások 
helyreállításával, a vizek visszatartásával történő javítása. A projekt előké-
szítése és a megvalósítása során e módszert és remélt eredményeit kézzel 
foghatóvá tesszük a térség gazdálkodói előtt, ezzel részben a program to-
vábbfejlesztésének lehetőségét teremtjük meg, részben lehetőséget bizto-
sítunk a Cigándi-tározó – remélhetőleg hamarosan kikristályosodó – üzem-
rendjéhez való illeszkedéshez.

Tájgazdálkodási rendszerünk a tavak, vizes élőhelyek (mocsárrétek, mo-
csárerdők), gyepek, erdők, gyümölcsények, csatorna-, mezsgye- és útsze-
gélyek kezelésének egymásra épüléséből tevődik össze. Az ide kapcsolha-
tó tájfenntartó haszonvételek időléptéke nagyon különböző. Tapasztalata-
ink szerint egy-egy vizes élőhely, tó élőrendszere néhány év alatt, a gye-
pek néhány évtized, míg a fasorok, erdők több évtized, de inkább évszá-
zad alatt regenerálódnak. Haszonvételek tekintetében valamivel jobb a 
helyzet. A tavakhoz nagyon hamar, egy-két éven belül kapcsolódhat a réti, 
vagy kishalászat, a gyepekhez ugyanígy lehet ridegállattartást rendelni. 
Részben, mert a térségben vannak régóta kaszálóként vagy legelőként 
használt területek, illetve mert egy gyengébb fajösszetételű gyepnek is jó 
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lehet az állateltartó-képessége. Az erdők, fasorok, gyümölcsények eseté-
ben azonban tíz-tizenöt éven belül semmilyen számbavehető haszonvétel 
nem várható. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy becsléseink szerint a víz-
visszatartásra gyakorolt hatás is csak öt-tíz éves távlatban jelentkezik. A 
megvalósítás során minderre tekintettel kell lenni. Azaz a vízrendszert úgy 
kell kiépíteni, hogy az lehetőség szerint a rövid időn belül jelentkező ha-
szonvételeket, a kishalászatot és a gyepgazdálkodást szolgálja ki a lehető 
legteljesebb mértékben. Ennek érdekében 

• a csatornákat oly módon kell egymáshoz kapcsolni, hogy 

• belvizes időszakban egységes rendszert alkotva lehetővé tegyék a 
halak útját a tavakon át a rehabilitált érszakaszig, illetve a Tiszaka-
rádi-főcsatornáig,

• belvizes időszakban a medrükből a víz a tájgazdálkodási területeken 
túlcsordulhasson, anélkül, hogy máshol is kilépne a medréből,

• a vonalvezetésükkel érintett területen legyenek tavak, víz visszatar-
tásra alkalmas laposok, vizenyős mocsarak, vagy ezek kialakítására 
alkalmas terek;

• a tavak medrét úgy kell kialakítani, hogy a lapos partjaikon körül ka-
száló rétek maradhassanak, melyeket legalább részben elönt a víz 
(természetes rét-legelőöntözés, illetve halivatás);

• a domborzatot oly formában kell tagolni, hogy a megemelt hátak 
egyértelműen elválasszák egymástól a tájgazdálkodással, illetve a 
hagyományos módon művelt területeket, s a víz átfolyását megaka-
dályozzák;

• ahol meglévő erdők, vagy fasorok vannak a tavak vagy csatornák 
nap felöli oldalán, azokat meg kell hagyni, ahol ilyenek nincsenek, 
akkor mihamarabb ki kell alakítani.

A megvalósítható változatoknak alapszinten e követelményeknek kell te-
hát megfelelniük. Ezt még kiegészíthetjük azzal, hogy a vízrendszer nem 
hozhatja a mainál nehezebb helyzetbe a környéken gazdálkodókat. Tehát 
a tájgazdálkodás igényeit össze kell hangolni a vízelvezetéshez fűződő 
gazdálkodói, illetve tulajdonosi érdekekkel.

A mintaterületen két alapjaiban eltérő vízrendszer is megfelelne a fenti kö-
vetelményeknek. A lehetséges rendszerek ismertetésekor a domborzati 
adottságokból indulunk ki. Mintaterületünk nyugati határát a Gubástói-csa-
torna terület északi felén a csatorna vonalában húzódó homokhát adja. 
Északi határa a Bodrog töltés, Déli a Törökéri-főcsatorna, míg a keleti olda-
lán a Sárospatakot Kenézlővel összekötő út húzódik. A nyolcvanas évekig 
a csatornarendszer a természetes esésvonalakat követve az úton keresz-
tül vezette a vizet Kakastói-csatorna és a Boldog-árok közvetítésével a Tö-
rökéri-főcsatorna felé, ma azonban a csatornák a vizeket egy újonnan épí-
tett meliorációs csatorna közvetítésével vezetik innen tovább, egészen a 
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Törökéri-főcsatornáig, ahol átemelési lehetőség is kínálkozik. A Boldog-
árok egy jelentős szakaszát be is tömték, beszántották.

A domborzati adottságokat tekintve láthatjuk, hogy mintaterületünket kö-
zelítőleg a kétharmadánál kettészakítja az Apróhomoki-dűnesor, amely a 
keleti oldalon masszív vízválasztó, míg a nyugati végénél a Gubástói-csa-
tornáig húzódó, a jellemzően Bf. 93,6-94,27 m magasságú laposokat Bf 
95-95,2 m magasságában elválasztó hátban végződik. Ezen a háton né-
hánytíz, esetenként húsz-huszonöt centiméter mély beágyazódások, kes-
keny laposok is találhatók, valószínűleg az egykori vízfolyások maradvá-
nyai.

A dűnesor alatt számos mélyfekvésű terület húzódik, ezek egy része buc-
kaközi mélyedés, medrüket valaha tó töltötte ki, másrészük érmaradvány. 
A mintaterület Kakastói-csatorna alatti részén a már bemutatott dűnesor-
tól kissé leszakadva egy kisebb kelet-nyugati irányú homokdombot talá-
lunk. Ettől délre a terület a Kistörök-ér és a Tőkés-ér alsó szakasza által 
meghatározott mélyártér volt. Az ártéri szinteket tekintve a terület három 
meghatározó jellegzetességet mutató alrészletre bomlik. A felső, a dűnék 
feletti részen mintegy százharminc hektárnyi ma belvizesnek tekinthető 
terület található, melynek nagyobb része az egykori alacsony, illetve ma-
gas ártérnek felel meg. Itt a szélsőségesen nagy belvízborítások átlagos 
mélysége harminc-negyven cm közé tehető, az egy-egy rendkívüli belvíz 
idején előforduló vízmennyisége pedig mintegy félmillió köbméter. Az min-
dennaposnak tekinthető belvízborítás esetén mintegy huszonöt-harminc 
centiméternyi átlagos vízmélységgel számolhatunk, az elöntött területek 
nagysága valamivel száz hektár fölött van, a vízmennyisége pedig két-
százötven-háromszáz köbméter körülire tehető. 

A középső terület a dűnesor és a Kakastói csatorna közé tehető. A szinte-
zettség itt valamivel kisebb, de jó részt alacsony és magas ártér található. 
Az átlagos vízmélység a legnagyobb kiterjedésű belvizek esetén huszonöt 
centiméter, a vízborítások kiterjedése mintegy hatvankét hektár, a belvi-
zek mennyisége százötvenezer köbméter. A jellemző belvizek esetében az 
átlagos vízmélység valamivel húsz centiméter alatt található, az elöntött 
területek nagysága ötvenöt hektár körülire, a belvíz mennyisége valamivel 
százezer köbméter alá becsülhető.

A Kakastói-csatorna alatt fekvő terület ezzel szemben jórészt alacsonyár-
tér. A szintkülönbségek itt nem olyan nagyok. Az átlagos vízmélység rend-
kívüli belvizek esetén elérheti a huszonöt centimétert, átlagos belvizeknél 
jellemzően húsz centiméter alatt marad. A belvíznek kitett terület itt is 
százharminc hektár körül mozog. A rendkívüli belvizek mennyisége két-
százötvenezer, míg az átlagos belvizek mennyisége százötven-száznyolc-
vanezer köbméterre tehető a térségben.

A terület másik sajátsága, hogy az alsó részeken mind a Gubástói-csator-
na, mind a Boldogárok esetében érvényesül a Törökéri-főcsatorna vízvisz-
szaduzzasztó hatása. Mindezekre az adottságokra tekintettel a térségben 
két alapvetően eltérő koncepcióra épülő vízrendszer építhető ki.
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Az első vízrendszer működésének alapja elsődlegesen a Törökéri-főcsator-
na visszaduzzasztó hatásának érvényesítése a területen, másodlagosan a 
nagyobb belvizek visszatartása.

A második rendszer működésének alapja a víz eloszlása, a felső területek 
fakadóvizeinek levezetésével az alsó területen kisebb elöntések generálá-
sa, majd a belvizes időszak végeztével a víz egy részének teljes, más ré-
szének időszakos visszatartása.

1.8 A végső változatelemzés módszere

Módszertanunk első lépéseként azokat a feltételeket vizsgáljuk meg, ame-
lyek segítségével dönthetünk az egyes projektváltozatok között. E feltéte-
lek lehetnek kizáró, és mérlegelést segítő feltételek. A kizáró feltétel meg-
léte esetén az adott változatot további vizsgálat nélkül elvetjük.

A mérlegelést segítő változatok közül számításba veszünk számszerűsíthe-
tő, illetve nem számszerűsíthető feltételeket. A kettő közt itt abban látjuk 
a különbséget, hogy a számszerűsíthető feltételek esetében a számok mu-
tatják mennyiben előnyös vagy előnytelen az adott változat. (Pl. a kiter-
melt földmennyiség, a fajlagos költség, a várható üzemelési költségek 
stb.). A nem számszerűsíthető feltételek azok, amelyeknek nincs közvetlen 
költségvonzatuk, ám hosszútávon befolyásolhatják a projekt kimenetelét 
(pl. tulajdonosi szándékok, tulajdonosi hozzájárulások, stb.). Mindkét felté-
telcsoporthoz pontszámot rendelünk, és ezek alapján súlyozzuk az egyes 
változatokat. Pontegyenlőség esetén a számszerűsíthető feltételek alapján 
döntünk.  

1 1 1 11 Kizáró feltételek

Kizáró feltétel egyfelől mindaz, ami a projekt elutasítását eredményezi. Így 
a területi arány, a vízfelhasználással kapcsolatos indikátorok és a támoga-
tottság mértéke. E mellé számítjuk a tulajdonviszonyok tisztázatlanságát. 
Példának okáért, ha egy adott területen olyan parcellát találunk, melynek 
a földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonosa 1975-ben meghalt, a pro-
jekt időszak alatt a beruházáshoz, illetve a tájgazdálkodási rendszer kiala-
kításához szükséges jog szerinti hozzájárulás nem szerezhető meg e terü-
letet nem vonjuk be a rendszerbe, illetve a beavatkozás jellegét úgy hatá-
rozzuk meg, hogy semmiben ne érintse a jelenlegi használati formákat. 
Amennyiben a projekt terület 50%-ot meghaladó mértékben ilyen jellegű, 
az egész változatot el kell vetnünk.

Kizáró feltételként vettük figyelembe a rendszerműködés beavatkozás-igé-
nyét. A tájgazdálkodás érdekeinek és alapfeltételeinek biztosítása megkö-
veteli, hogy a kiépített vízi infrastruktúra legalább alapszinten önmagától 
működjön, a tényleges beavatkozások a lehető legkisebb területre, a bel-
víz elvezetés és a tájgazdálkodás érdekeinek összehangolására szorítkoz-
zanak, illetve, hogy a további beavatkozások a haszonvételekhez kötődőek 
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legyenek. Mindez azt jelenti, hogy minden további vizsgálat nélkül elvetjük 
azokat a változatokat, melyek során a rendszer üzemeltetése elkülönül a 
gazdasági haszonvételektől, illetve nagyszámú műtárgyat kellene telepíte-
ni és kezelni a két rendszer összehangolása érdekében Ennek értelmében 
valamennyi változat közös jellemzője lesz, hogy a tájgazdálkodást kiszol-
gáló csatornák vonatkozásában a vízvisszatartás és vízelvezetés lehetsé-
ges arányait állandó küszöbök segítségével határozzuk meg. Zsilipeket 
csak ott alakítunk ki, ahol ezt a biztonságos belvízelvezetés érdekei meg-
követelik, így a Gubástói-csatornán, a Törökéri-főcsatornán vagy a Boldog-
árkon. 

11111 Nem számszerűsíthető feltételek

Ilyenek a tulajdonviszonyok, a gazdálkodók szándékai, illetve a támoga-
tottság mértéke. Ezek a feltételek nagyban meghatározzák a projekt lehe-
tőségeket. A gazdálkodói szándék és döntő a tekintetben, hogy mit lehet 
tenni az adott területen. Ugyanakkor a vízrendszer kialakítása során terve-
zett beruházások, a domborzat tagolása csak megvásárolt földterületeken 
jöhet szóba, így a rendszer kialakításakor viszonylag nagy területeket kell 
állami tulajdonba venni. A rendszer üzemeltetése és a tényleges tájgazdál-
kodás egyik leglényegesebb eleme ebből fakadóan a gazdálkodók és a 
rendszer fenntartója, üzemeltetője közötti együttműködés.

A fenntartási költségekre vonatkozóan egyfajta átmenetet képez a szám-
szerűsíthető és nem számszerűsíthető feltételek között a rendszer fenn-
tarthatóságának kritériuma. A fenntarthatóság két szempontból is fontos. 
Egyrészt az üzemrend körüli hibalehetőségek kizárása felől, másrészt költ-
ségoldalról.

Már a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése kapcsán felmerült, hogy olyan vízi 
infrastruktúrát kell kialakítani, melynek minimális a műtárgyigénye és a 
műtárgyak kezelés, fenntartása nem igényel különösebb emberi beavatko-
zást. Ez esetben a legkevesebb az üzemeltetésből fakadó hibalehetőség, 
és az azzal járó konfliktus. Ugyanakkor ez az üzemeltetési minimum kihat 
a tényleges fenntartási költségekre is. Ha a rendszer működését a terve-
zés és kivitelezés során kialakított automatizmusok biztosítják, itt nem me-
rülnek fel újabb költségek.

A fenntarthatóság költségoldalát vizsgálva a tavak és csatornák karbantar-
tása a következő kérdéses mozzanat. Itt ugyancsak ilyen átmeneti jellegű 
feltétel lehet az olyan szerkezet, mely sikerrel gátolja az eutrofizációt, így 
a fenntartás a későbbiek során nem jár fizikai beavatkozással. Az adott 
helyzetben ezek a megoldások összekapcsolhatók egyes gazdasági ha-
szonvételekkel, így a területek karbantartása nem külön feladatként, ha-
nem az adott gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan jelenik majd meg. 
Példának okáért a tavak tisztítása, a kishalászathoz és a romaintegráció-
hoz. Itt nem számszerűsíthető kritériumokról van szó, ugyanakkor a későb-
biek során jelentkező fenntartási költségek elmaradása mégis jelentős 
mértékben hozzájárulhat a projekt fenntarthatóságához.
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Nem számszerűsíthető feltételek

• A műtárgyak jellege

• A területszerzés jellege

• A gazdálkodó szándéka

Ezek szorosan összefüggnek egymással, ugyanakkor látni kell, hogy már a 
megvalósíthatónak tartott változatok kiválasztásánál figyelemmel voltunk 
ezekre a szempontokra. 

A műtárgyjelleg mindkét javasolt változatnál nagyjából egyforma. Azaz a 
tájgazdálkodási rendszerben az állandó küszöbök mellett a gazdasági ha-
szonvételt szolgáló tiltók találhatók, illetve azokon a tájgazdálkodás és a 
belvízelvezetés összehangolása érdekében zsilipek és egyéb műtárgyak. A 
jelleg tehát mindkét változat esetében ugyanaz lett. E szempontot tulaj-
donképpen már a lehetséges változatok meghatározása során érvényesí-
tettük. A belső eltéréseket pedig a műtárgyak számának alakulásakor a 
számszerűsíthető kritériumok között vizsgáltuk. Itt tehát csak jelezzük, 
hogy ez a szempont is szerepelt a kiválasztásban, de külön már nem érté-
keljük, nem rendelünk hozzá pontot.

A területszerzés jellege: Egyike a legfontosabb feltételeknek, hogy mi-
ként tudjuk megszerezni a műszaki tartalom megvalósítása érdekében ál-
lami tulajdonba vonható földeket. A pályázat tervezésekor úgy véltük, a 
gazdálkodói szándékot jelzi, ha a szükséges területekhez vásárlás útján ju-
tunk. Így a változat elemzésnél szempontként tartottunk nyilván a terület-
szerzés jellegét. Az a változat, ahol ezeket a területeket meg lehet vásá-
rolni 10 pontot kap, ha ezeket ki kell sajátítani, 0 pont. Illetve amennyiben 
a megvásárolt és kisajátított földek egyszerre vannak jelen a változatok-
ban, ezek aránya határozza meg a pontszámot. Tehát, ha 25%-ban tudunk 
kisajátítás mentesen területet szerezni, az adott változat 2,5 pontot kap.

A gazdálkodói szándék: Itt az adott esetben azt vizsgáljuk, hogy az 
adott területen vannak-e olyan gazdálkodók, akik a területükön – megfele-
lő agrártámogatás esetén – hajlandóak-e a tájgazdálkodási üzemrendnek 
megfelelően gazdálkodni. Amennyiben találunk ilyen gazdálkodókat és az 
általuk használt terület összességében eléri a hatóterület 10%-át, azaz 
hetvenöt hektárt az adott változat egy pontot kap. Ha a területek mértéke 
ettől nagyobb, annyi pontszámot a tényleges terület és az itt meghatáro-
zott alapterület aránya határozza meg. Ha a tényleges terület kétszerese 
az itt jelzett területnek, két pont jár, ha ötszöröse öt, és így tovább.

11111 Számszerűsíthető feltételek 

• A kitermelt föld mennyisége

• Műtárgyigény

• Területszerzési igény és a tájtagolásba vont területek aránya
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• Támogatottság mértéke

• A rendszer működésébe bevont területek nagysága

• A rendszer működésébe vonható területek nagysága

• Tavak száma és kiterjedése

• A gazdálkodással érintett víz mennyisége

• A rendszer által visszatartott vízmennyisége

• Fajlagos költségek

• A költség-hatékonyság elemzése

Ezek a feltételek külön-külön és együttesen is jellemzik a rendszer műkö-
dését, illetve kiépítését, és az ezzel kapcsolatos kockázatokat.

A kitermelt föld mennyisége. A táj, illetve a domborzat tagolását az 
egyes részrendszerek, részmozzanatok elkülönítése miatt elengedhetet-
lennek tartjuk, viszont az adott körülmények között a lehető legkevesebb 
föld megmozgatását kell megcélozni. Ugyanakkor a rendszer alapműködé-
se megkívánja a domborzat valamilyen szintű tagolását. Itt tehát a kiter-
melt föld mennyisége nem jelentheti a végső korlátot. Ezért a pontszámok 
meghatározásánál a tájgazdálkodásba vonható területek kiterjedésével sú-
lyoztuk a kitermelt föld értékét. A pontozás alapját a kitermelt föld és a be-
vonható területek hányadosa adja. A két vizsgált változat közül az kap 
pontot, amelyiknél e hányados kisebb. Egyenlőség esetén egyik változatot 
sem pontozzuk.

Műtárgyigény. Itt elsősorban azokat a műtárgyakat vizsgáltuk, melyek a 
tájgazdálkodás és a belvízelvezetés közötti érdekek összehangolását segí-
tik elő. Ezek a műtárgyak külön, a gazdálkodás haszonvételeitől eltérő 
üzemeltetést igényelnek. Minél nagyobb tehát a számuk, a rendszer annál 
nagyobb költséggel tartható fenn, annál kevésbé felel meg a tájgazdálko-
dás követelményeinek. Az ilyen műtárgyak közé soroljuk azokat a már 
meglévő eszközöket, melynek üzemrendje a tájgazdálkodási rendszer ki-
építéséből fakadóan változik, vagy maga a műtárgy átépítésre, átalakítás-
ra szorul. Ennek megfelelően a két vizsgált változat közül az kap pontot, 
ahol ezeknek a műtárgyaknak a száma kevesebb, ha egyenlő mindkét vál-
tozat értéke nullapont.

Területszerzési igény és a tájtagolásba vont területek aránya. Miu-
tán a beruházás a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint csak állami 
területeken folyhat, ugyanakkor a tájtagolás elengedhetetlen része a kon-
cepciónak, jelentősebb területek megszerzésére van szükség. A terület-
szerzési igény a táj tagolás mértékéhez igazodik. Itt el kell különíteni egy-
mástól a domborzat átalakítását és a táji elemek (nagy vízigényű társulá-
sok, vizes élőhelyek, szegélyek stb.) kialakítását. Ahhoz, hogy a rendszer 
működjön, mindkét elemre szükség van. Addig azonban, amíg a dombor-
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zat tagolását csak megszerzett területeken tudjuk végrehajtani, addig a 
növényi elemek, vizes élőhelyek kialakítására – miután külön beruházással 
nem jár – magánterületen is lehetőség van. Arra a kérdésünkre azonban, 
hogy a gazdálkodók milyen kiterjedésű területen vállalnának ilyen tájtago-
lást, nem kaptunk határozott választ. E beavatkozások vállalása elsődlege-
sen a tájgazdálkodási kifizetések rendszerétől függ, amiről ma semmit 
nem tudunk. A mintaterületen vannak azonban olyan területrészek, melye-
ken a víz visszatartható, így a tájtagolás külön beavatkozás nélkül megva-
lósítható. Ezeket a területeket nem kell állami tulajdonba venni. A két vál-
tozat közül, ennek alapján azt tekintjük kedvezőbbnek, ahol az állami terü-
let-igénybevétel kevesebb területre terjed ki. Ugyanakkor azt is figyelem-
be kell venni, hogy milyen területeken valósul meg valamiféle tájtagolás. 
Azaz nem elég a területszerzés abszolút értékre figyelni. Előfordulhat 
olyan eset, hogy az egyik változat esetében jóval kisebb területet kell 
megszerezni a projekt keretében, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy jóval 
kevesebb területen valósul meg a táj tagolása. A területszerzési igény ala-
kulását tehát úgy tudjuk figyelembe venni, hogy megszerzendő és a tájta-
golásba vont területek között egy aránypárt állítunk fel. Megvizsgáljuk, 
hogy a lehetséges tagolás összterületének hány százalékát kell megsze-
rezni. A két változat közül az kap pontot, ahol ez az arány kisebb. Egyenlő-
ség esetén mindkét változatra nullapontot adunk.

Támogatottság mértéke. A támogatottság mértékénél azokon a terüle-
teken, ahol a földterület művelési ága nem változik, a beavatkozás és az 
üzemrend csak a használatot befolyásolja a földhasználók támogatását 
vizsgáljuk. Itt abszolút értékben az egész munkaterületre vonatkozóan 
vesszük alapul a rendszer támogatottságát. Ha ez nem éri el a 70%-ot a 
projekt kizárásra kerül, így csak azt a megoldást választhatjuk, ahol ez az 
érték e felett húzódik. Ha mindkét változat megfelel e kritériumnak, az kap 
pontot, ahol a támogatottság nagyobb. Egyenlő támogatottság esetén 
egyik változat sem kap pontot.

A tulajdonosi támogatottságokkal egészen más a helyzet. Azokat a terüle-
teket ugyanis, ahol a tulajdont, a tulajdonost is érintő beavatkozások zajla-
nak, a mai szabályozás szerint állami tulajdonba kell venni. Azaz a tulajdo-
nosok hozzájárulása e formában irreleváns. Ezt a mozzanatot a terület-
szerzés jellegénél vizsgáljuk.

A rendszer működésébe vont terület nagysága. Itt azt a területet 
vettük alapul, amelyet a műszaki tartalom érint, illetve, amelyen további 
tájtagoló beavatkozásokkal, művelési ágváltásokkal a tájgazdálkodási 
rendszerhez csatlakozni lehet. Tehát minden olyan területet, amelyet a 
vízvisszaduzzasztás érintett, illetve, ahol a tájtagolás (vizes élőhely kialakí-
tás, nagy vízigényű társulás, vagy szegély telepítése) a vízrendszer üzem-
rendjével érintett terület vízháztartására hatással lehet. Itt is az a változat 
kap pontot, ahol ez a terület nagyobb. Terület egyenlőség esetén egyik 
változatot sem pontozzuk.

A rendszerműködésébe vonható terület nagysága. A beavatkozások 
hatása kiterjedhet olyan területekre is, ahol a jelenlegi üzemrend mellett 
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komolyabb hatás nem várható, egyelőre csak a vizek enyhe visszatartásá-
val, lefolyásuk lassításával lehet számolni, de a tájtagoló beavatkozások itt 
is jelentősen javíthatják a rendszer működését, illetve a tájgazdálkodási 
rendszer üzemrendjének változásával e hatások fokozhatók. A megvalósí-
tásra javasolt változat kiválasztásánál e szempontot is figyelembe vettük. 
Ahol az ilyen jellegű terület nagyobb, az kap pontot. Ha egyforma, akkor 
egyik változatot sem pontozzuk.

A tavak száma és kiterjedése. A tavak száma és kiterjedés a visszatart-
ható víz mennyiségével függ össze. Minél több tavat alakítunk ki, annál 
több vizet tarthat vissza a rendszer. Itt tehát az a változat kap pontot, ahol 
a több tó létesül, illetve a tavak nagyobb területre terjednek ki. A szám és 
a kiterjedés is lényeges. Tehát az a változat, amelyikben a tavak száma 
nagyobb, egy pontot kap, szintúgy az a változat, amelyikben a tavak kiter-
jedése a nagyobb. Egyenlőség esetén ebben az esetben sincs pont. E kri-
térium értékelésekor elvben előfordulhat, hogy az egyik változatban több 
tó van, ezért egy pontra értékeljük, viszont ezek kiterjedése kisebb, mint a 
másik változaté, így viszont ezért nem jár pont. A lehetséges értékek en-
nek megfelelően abban az esetben, amikor mindkét érték nagyobb vala-
mely változatnál két pont, de lehet egy-egy pont, illetve mindkét változat-
ra nulla pont is

Természetesen ez az indikátor sem lehet döntő kritérium. Számos más 
elemet is figyelembe kell venni. Úgy véljük azonban, hogy ezek a mozza-
natok (a beavatkozások mértéke, a kitermelt föld mennyisége, fajlagos 
költség stb.) a többi feltétel vizsgálatakor érvényesülnek.

A gazdálkodás során érintett víz mennyisége. Itt azt vettük alapul, 
hogy a vízrendszer egészében milyen mennyiségű vízre gyakorol hatást. 
Itt két mennyiséget is alapul vettünk. Egyfelől, hogy az eddigi legnagyobb, 
az 1999-es és a 2010-es belvizek esetében mennyi víz becsülhető a terü-
letre, és azt mennyiben érinti a rendszer működése, illetve, hogy átlagos 
vízbőség esetén mennyi víz fordul meg a rendszerben. Amelyik változatnál 
az érték nagyobb, az kap pontot. Egyenlőség esetén mindkét változat nul-
lapontot kap.

A rendszer által visszatartott vízmennyisége. Itt azt vizsgáljuk, hogy 
a vízrendszer üzemvízszinten milyen mennyiségű víz tározására képes. Itt 
is az abszolút értékben nagyobb vizet visszatartó változat kap több pontot.

Fajlagos költségek. Változatelemzésünkben a projekt bekerülési költsé-
gei is fontos szempontot képviseltek. E téren azonban úgy véltük, hogy 
nem elegendő csupán a tényleges bekerülési költségeket is figyelembe 
venni, így a beruházási költségek egységnyi területre vetített hányadát te-
kintettük irányadónak.

A költség-hatékonyság elemzése. A költség-hatékonyság elemzés 
eredményei alapján kiválasztható egy adott cél elérésére alkalmazandó 
optimális megoldás. A végső változatelemzés ezen fázisában az „A” és „B” 
projektváltozat esetében a beruházási költségek és a 30 éves referencia 
időszak alatt felmerülő működtetési költségek vizsgálata történt meg.
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11111 Összegzés

A fentiek alapján az egyes változatok kiválasztásának kritériumrendszerét 
a 12. táblázatban összegeztük

12. táblázat: A kiválasztás kritériumai

Kizáró feltételek Számszerűsíthető feltételek
Nem számsze-
rűsíthető felté-

telek
Tisztázatlan tulajdon-
viszonyok

Kitermelt földmennyiség Műtárgyjelleg

Automatizmust nélkü-
löző üzemrend

Műtárgyigény (db.) Területszerzés 
jellege

Területszerzési igény Gazdálkodói 
szándék

Támogatottság mértéke
A rendszer működésébe bevont 
területek nagysága
A rendszer működésébe vonható 
területek nagysága
Tavak száma és kiterjedése
A gazdálkodással érintett víz 
mennyisége
A rendszer által visszatartott víz-
mennyisége
Fajlagos költség
Költség-hatékonyság elemzés

1.9 A projekt nélküli eset leírása

1 1 1 11 Műszaki leírás

A nulla megoldás esetünkben azt jelenti, hogy az adott helyszínen nem te-
szünk semmit, tovább működtetjük a jelenlegi rendszert. A gazdálkodókkal 
történő egyeztetések során azt láttuk, hogy e nulla megoldás során is 
szükség volna további beavatkozásokra. A térség két nagyobb csatornája 
a Gubástói-csatorna és a Boldog-árok közvetlenül ömlik a Törökéri-főcsa-
tornába. A vízrendszer túlsó oldaláról érkező csatornák, illetve az út felett 
a Piti-csatorna torkolatánál zsilip és szivattyúállás teszi lehetővé a belvizek 
átemelését. Ezek a csatornák így a Törökéri-főcsatorna vízállásától függet-
lenítettek. Ugyanez nem mondható el mintaterületünk csatornáiról. A Tö-
rökéri-főcsatorna visszaduzzasztó hatását a Boldog-árok vízgyűjtőjén úgy 
kerülték ki, hogy a csatorna út feletti szakaszát jelentős részben áttömték, 
és az itt fakadó vizeket a Piti-csatorna közvetítésével vezetik a Törökéri-
főcsatornába. Ahhoz, hogy a jelenlegi vízrendszer a gazdálkodói igények-
nek megfelelően működjön a Boldog-árok torkolatában is el kellene he-
lyezni egy szivattyúállást. A Gubástói-csatorna mentén fekvő földek vala-
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mivel magasabbak, itt vízvisszaduzzasztás nem – meghatározott szintig – 
nem jár a környező területek elborításával, a tökéletes vízelvezetés érde-
kében azonban itt is szivattyúzni kellene.

A nulla megoldás másik komoly hiányossága, hogy a Bodrogközből, így a 
mintaterületről sem lehet elvezetni a vizet. A területet érintő csatornák 
mind olyan befogadókba futnak, melyekből a vizet szivattyúval kell át-
emelni a folyókba, itt történetesen a Viss melletti holtágon keresztül a 
Bodrogba. A folyó vízállásai rendre magasabbak, mint a gát mögött húzó-
dó mezőgazdasági területek szintjei. Néhány esetben a gátak mögött meg-
épült tanyák és települések is laposokban, sőt, esetenként egy-egy régi ér 
többé-kevésbé felöltött medrébe települtek. Ez a rendszer azonban csak 
addig tartható fenn, amíg elég erőforrás áll a rendelkezésünkre a vízrend-
szer fenntartása és üzemeltetésére.

Ha a mintaterületen nem történik semmi, a jelenlegi kialakított rendszer 
fenntartása érdekében évente legalább kétszer kell kaszálni a csatornák 
partját. Szükség esetén – a hazai cserjefajok esetében kétévente, a gya-
logakáccal fertőzött területeken évente – cserjeirtást kell végezni, ötéven-
te el kell távolítani az iszapot a csatornák medréből. E fenntartási munkák 
során eltérő következményekkel és folyamatokkal kell számolni az állandó 
vizű csatornák, mint amilyen a Gubástói-csatorna és a Boldog-árok, és az 
időszakos vízállású árkok esetében, mint amilyen a Barta-csatorna. Az 
előbbieket az eutrofizáció, az utóbbiakat a szukcesszió jellemzi.

Az állandó vízállásokban az árnyékolás híján nagyon gyorsan felszaporodik 
a vízi növényzet. A mélyebb vizeket a hínár és a kolokán, a sekélyebbeket 
a nád, a gyékény és a sás veri fel. Miután a víztestek túlságosan kicsik, a 
napsütés hatására gyorsan felmelegednek, az ilyen időszakokat jelentős 
halpusztulás jellemzi. Az elpusztult hal és a kirohadó növényzet jelentősen 
növeli a vizek tápanyagtartalmát, amely a végletekig feldúsulhat az ilyen 
medrekben. A folyamatot tovább erősítik a határoló mezőgazdasági terü-
letről a műtrágya felhasználás következtében előforduló tápanyag beszi-
várgások. Az eredmény gyorsan benövényesedő, eutrofizálódó csatornák, 
melyek tisztítása, iszaptalanítása jelentős terhet ró a fenntartókra.

Azokon a helyeken, ahol a csatorna medrében nem marad meg a víz, ele-
inte lágyszárú növények, különfélegyomok jelennek meg. Kaszálás híján 
azonban hamarosan felütik a fejüket a különféle cserjék és fák magoncai, 
majd gyökérsarjai. Ennek elkerülése végett a csatornák alját és oldalát is 
kaszálni kellene, vagy kétévente végig járni a területet és irtani a magon-
cokat. A fák és cserjék megjelenhetnek az állandóvizű csatornák oldalá-
ban, sőt medrében is. Ennek oka a szélsőséges vízjárásban keresendő. 
Rendkívül aszályok idején nagyobb szakaszok kerülhetnek szárazra pl. a 
Boldog-árokban. Ilyenkor ezeken a területeken meg tudnak telepedni a 
vízkedvelő fás szárú növények és a csatorna vagy árok medrében bokorfü-
zes mocsárnak, vagy mocsárerdőnek, esetenként – pangó vizek visszama-
radásakor – láperdőnek megfelelő társulások alakulnak ki.

A csatorna-rendszer fenntartásához, üzemeltetéséhez hozzátartoznak a 
vízátemelés költségei. A Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Tár-
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sulatot a mintaterület vonatkozásában ilyen jelegű költségek nem terhelik, 
de az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság esetében már jelentős 
összegről beszélhetünk. A nulla megoldás esetében olyan egyirányú utcá-
ban maradnánk, amelyben a gazdálkodás, a belterületek belvízvédelme 
egy nagy energiaigényű vízrendszer fenntartásától és üzemeltetésétől 
függ.

Mindez azt jelenti, hogy egyfelől a vízelvezető vízrendezés fenntartása is 
igényelne újabb beavatkozásokat, másfelől a nulla megoldás esetén nem 
javulna a talaj vízháztartása, nem válna kiegyenlítettebbé a talajvízszint 
ingadozása, nem alakítanánk ki nagy vízigényű növénytársulások a terüle-
ten, társadalmi-gazdasági oldalról pedig nem válna lehetővé a vízhez való 
alkalmazkodás, a vízmegtartáshoz illeszkedő haszonvételek mintaszintű 
kialakítása.

A folyamatok hosszú távú hatásait tekintve a természeti folyamatok terén 
szélsőségek további növekedésével, illetve az adottságok gyorsuló ütemű 
romlásával kellene számolnunk. A föld az Európai Unióban már nem számít 
megújuló erőforrásnak, megújulási képességénél tizenöt-tizenhétszer 
gyorsabb ütemben erodálódik. Mindez azt jelenti, ha az elterméktelenedés 
folyamata nem fog gyorsulni, harminc év múlva nem marad termőföld Eu-
rópában.

A külső gazdasági környezet hosszú távú hatásait elemezve az energiavál-
ságra kell felhívnunk a figyelmet. A rendelkezésünkre álló adatok azt mu-
tatják, hogy az energiabőség, és ebből következően az olcsó energia kor-
szaka véget ért. Magyarország ráadásul energiaszükségletét 80%-ban im-
portból fedezi. E kiszolgáltatottság a mai geopolitikai helyzetben nagyon 
rövid idő alatt komoly energiahiányhoz vezethet. Ilyen körülmények között 
egy adott terület életét nem lehet egy folyamatos energia-befektetést 
igénylő rendszer működésére alapozni.

A társadalmi folyamatok tekintetében azt kell kiemelnünk, hogy a jelenlegi 
gazdálkodás mellett egyre kevesebb ember talál megélhetést a vidéki fal-
vakban. Olyan szerkezetváltásra volna itt szükség, mely egyre több em-
bernek ad értelmes munkalehetőséget, biztosít megélhetést. Nulla megol-
dás mellett a társadalmi folyamatok nem változnak, a hátrányos helyzetű 
öregek otthonából kihalnak a lakók, a vidék elnéptelenedik, illetve lakossá-
ga kicserélődik.

11111 Költségek, bevételek és hasznok becslése

Beruházási költségekkel a nulla változat mellett nem, vagy csak abban 
az esetben számolhatunk, ha a mai rendszert továbbépítjük. A gazda-
egyeztetések során minden érintett elmondta, hogy a területen nem első-
sorban a vízhiány, hanem a vízbőség okoz gondot, s bár szárazabb idő-
szakban a magasabban fekvő területek kiszáradnak, az aszálykárok közel 
sem olyan jelentősek, mint az ország más területén.
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Ugyanakkor a vízelvezetés akkor és ott hatékony, ahol a 80-as években ki-
épülő meliorációs rendszerek még legalább részben üzemképesek. Így az 
út feletti részen, ahol a több helyen nádasodó de vízelvezető képességét 
még őrző meliorációs csatornából a vizet át lehet emelni a Törökéri-főcsa-
tornába. Az egyeztetésen a gazdálkodók fel is vetették, hogy a víz elveze-
tés teljessé tétele érdekében legalább a Boldog-árok torkolatát hasonló jel-
legű átemelő szivattyúval kellene ellátni. A Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulat tervei között azonban ilyen jellegű megoldás nem 
szerepel. Beruházási költség tehát a jelenlegi tájhasználathoz igazodó 
megoldást nem terheli.

Fenntartási költségek a csatornák árkok tisztításához és karbantartásá-
hoz kötődnek. A Bodrogközben három különféle kezelésű csatorna találha-
tó. 

1. Az állami kezelésű csatornák, kezelője az ÉMVIZIG.

2. Társulati kezelésű csatornák, kezelője a Bodrogmenti Vízgazdálkodá-
si és Talajvédelmi Társulat

3. Üzemi csatornák, kezelőjük az egyes mezőgazdálkodási üzemek, il-
letve a települési önkormányzatok.

A csatornarendszert több helyen átemelő szivattyúk egészítik ki.

Az üzemi csatornák fenntartási költsége jellemzően alacsony, a társulati és 
állami kezelésű csatornáké közepes, míg a szivattyútelepek üzemelési 
költsége magas.

A nulla változat nettó fajlagos fenntartási költségeit a 12. táblázatban ösz-
szegezzük:

13. táblázat: nulla változat fenntartási költségei

FENNTARTÁS Fizikai
Fenntartá-

si
„0” válto-

zat
Nettó

Mennyi-
ség

Mértékegy-
ség

Mértékegy-
ség

Ciklusidő 
(év)

Fajlagos 
(Ft/MÉ)

Csatorna hossza fm 22000
Iszaptalanítás 1 m3/fm 5 688 Ft/m3 22 000
Depóniarendezés 1 m3/fm 5 225 Ft/m3 11 000
Gazkaszálás (fenn-
tartó sáv)

6 m2/fm 0,5 10 Ft/m2 132 000

Gazkaszálás (rézsű) 2 m2/fm 0,5 13 Ft/m2 44 000
Nádkaszálás (me-
derfenék)

1 25 Ft/m2 22 000

Cserjeirtás 2 m2/fm 2 84 Ft/m2 44 000
1 m3/sec vízszállítás 
felett

db Ft/db

Átlagos karbantar-
tás

1 71 250 Ft/db 2

Nagy karbantartás 5 275 Ft/db 2
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A nulla változat fenntartási költségeinek részletezése a költség-haszon-
elemzés excel munkafüzet „Fenntartas_projekt_nelkul” munkalapján talál-
ható. 

A védekezési költségek terén a következő öt évben nem várható jelen-
tős változás. A víz visszatartása a mintaterületen a jelenlegi körülmények 
között időszakos, csupán késlelteti a belvizek elvonulását.  (a „0” változat-
nál nincsenek ilyen beavatkozások)

Bevételek a nulla változat esetén az érdekeltségi hozzájárulás formájá-
ban jöhetnek szóba. 2010 előtt a területen 400 Ft/ha/év hozzájárulást sze-
dett a társulat. 2010-ben a hatályos szabályok szerint ilyen hozzájárulást 
nem szedtek, de a jövő évtől újra be fogják vezetni. Összege az Intéző Bi-
zottság döntése értelmében 600 Ft/ha/év lesz.  A hozzájárulás összege a 
következő években emelkedni fog. Előzetes becslések szerint értéke elér-
heti a 2 000 - 3 000 Ft-ot is.

11111 Egyéb releváns szempontok

A projekt nélküli esetben meg sem kíséreljük befolyásolni azokat a termé-
szeti és társadalmi folyamatokat, amelyek a táj és a társadalom leépülésé-
hez vezettek az érintett kistérségben. A felmérések alapján ugyanakkor 
azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi helyzettel a Bodrogközben senki sem elé-
gedett. Mindenki változtatna, csupán a változás irányában nem értenek 
egyet. A gazdálkodók elmondása szerint a Bodrogközben a biztonságos 
gazdálkodáshoz nem a víz megtartására, hanem tovább, hatékonyabb el-
vezetésére lenne szükség. Ehhez a meglévő szivattyútelepek kapacitásá-
nak bővítésére, illetve újabb szivattyú állomások kialakítására volna szük-
ség. Így a térség két érintett társulati csatornáján, a Gubástói-csatornán és 
a Boldog-árkon is.

A jelenlegi tájhasználatnak egyébként ténylegesen ez felelne meg. Azok a 
vállalkozók, akik évtizedes gazdálkodási múltjukkal kötődnek a korábbi táj-
használathoz nehezen látják be, miért is kellene ezen változtatni. Nem ér-
tik azokat a társadalmi, gazdasági, de főleg természeti folyamatokat, me-
lyek akaratunktól függetlenül ki fognak kényszeríteni egyfajta változást. A 
projekt nélküli változat nagy hátránya, hogy a természeti folyamatok által 
kikényszerített tájhasználat váltásba a helyi gazdálkodóknak és gazdaság 
irányítóknak semmi féle beleszólásuk nem lesz, csupán a folyamatok el-
szenvedői lehetnek.

1.10  „A” és „B” projektváltozatok

A koncepcionális elemzésben tehát a c. változatot javasoltuk megvalósí-
tásra. A c. változaton belül két további, egymástól koncepcionális szinten 
is eltérő változatot vizsgáltunk. Az alábbiakban ismertetjük a két vizsgált 
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változatot, majd egy összefoglaló táblázatban értékeljük azokat a mód-
szertanunkban meghatározottak alapján.

1 1 1 111 „A” projektváltozat- A Törökéri-főcsatorna duzzasztóha-
tására épülő koncepció 

Belvizes időszakban mind a Gubástói-csatornában, mind a Boldogárokban 
érezhető a Törökéri-főcsatorna visszaduzzasztó hatása. E hatás természe-
tesen a csatorna vízállásának függvényében változik, és a belvízvédekezés 
időszakától függően egy két naptól néhány hétig terjedő időszakig tart. A 
2010-ben a rendkívüli csapadékmennyiségnek köszönhetően egész évben 
megfigyelhető volt. A Boldog-árok mentén a visszaduzzasztott víz néhol a 
partéleket is meghaladta. A Gubástói-csatornán valamivel kedvezőbb a 
helyzet, itt nem kell elöntésekre számítani, de a Kakastói-csatorna alatt lé-
vő árkok esetében a visszaduzzasztás érezhető, és a csatornák mentén ki-
sebb vízborítások kialakulhattak. A rendszer működését e jelenségekre 
építettük. 

1.10.1.1A változat leírása, műszaki ismertetése

E koncepció során tehát részben a területről lefolyó belvizekre, részben a 
Törökéri főcsatorna belvizeinek visszaduzzasztására építettünk. A rendszer 
üzemeltetése két zsilipre épül. Az első a Törökéri-főcsatornán a Boldog-
árok torkolata alatt alakítható ki, a második pedig a Boldog-árokban köz-
vetlenül egy rekonstrukcióra javasolt holtág mellett. Az első zsilip elzárása 
révén a víz a Boldog-árokba kormányozható. Jelenleg a főcsatorna magas 
vízállása esetén az árokban a visszaduzzasztás a Bartha-csatorna torkola-
táig érzékelhető. A műtárgy segítségével a Törökéri-főcsatorna belvizeit, il-
letve a Cigándi-tározó felől ideérkező vízpótlást eddig a pontig vissza lehet 
vezetni. Ennek következtében mintaterületünk keleti felén egészen a kis-
vasút töltéséig nagyobb vízborítások alakulnak ki. Ezek helyén a dombor-
zat tagolásával tavakat lehet kialakítani, melyeket aztán össze kell köt-
nünk egymással és a Boldog-árokkal. (13. térképmelléklet)

A Boldog-árok vonalában felduzzasztott vizeket a Katona-tanya melletti út-
árok kimélyítésével és átalakításával lehet tovább vezetni, majd a Katona-
tanya alatt létesítendő bögéből a terület legmélyebb pontjai felé kormá-
nyozni. Ugyanide vezethetőek a Gubástói-csatornából is a nagyobb belvi-
zek, egy ugyancsak kimélyítendő belvizes terület és az abból kiágazó, 
újonnan építendő csatorna, vagy a ma csatornaként nyilvántartott kisvízfo-
lyás közvetítésével. A két vízrendszert elválasztandó egy tiltóval kiegészí-
tett állandó küszöböt kellene beépíteni az átalakított árokba Ennek segít-
ségével meggátolható, hogy a visszatartott vizek közvetlenül a Gubástói-
csatornába folyjanak, illetve amikor a csatornában a vízállás magasabb, 
mint a rendszerünkben, tehát jelentősen meghaladja a küszöbszintként 
meghatározott Bf. 94 métert, a tiltó kiiktatásával rendszerünk innen is tud 
belvizeket fogadni.

A visszatartott vizeket tehát a terület legmélyebb vonulatain vezetjük vé-
gig. Először a Katona-tanya alatt található kiterjedt mélyedésbe, ahol két 
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tavat alakítunk ki. E két tó az összegyűjtött vízmennyiség időszakos táro-
zására is szolgál, ezért a 28. ábrán látható kisvízgyűjtő, lefolyástalan folt 
peremét déli, a dél-keleti és a nyugati oldalakon mesterségesen megemel-
nénk. A tóba érkező vizeket két irányba osztanánk szét. Egyfelől az ettől a 
ponttól rekonstruált kisvízfolyásba, illetve a meglévő és a program során 
átalakítandó útárok segítségével, illetve egy újabb csatorna kialakításával 
a terület egyik legjelentősebb, és legkevésbé feltöltődött holtmedrébe.

A rehabilitált kisvízfolyás a vizeket a zsilipünk alatt vezeti vissza a Törö-
kéri-főcsatornába. A revitalizált holt mederből a vizek az oda telepített mű-
tárgy alatt futhatnak vissza a Boldog-árokba, majd annak közvetítésével a 
főcsatornába. A Boldog-árok szakaszolására azért van szükség, mert a Tö-
rökéri-főcsatorna felső szakaszán a visszaduzzasztás miatt több területen 
belvizek alakulhatnak ki, illetve a Sárospatakot Kenézlővel összekötő út fe-
letti terület belvizeit összegyűjtő meliorációs csatornán egész idő alatt szi-
vattyúzni kellene. Emiatt a rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében 
a Törökéri-főcsatorna tervezett zsilipjét csak a feltöltési időszak alatt tarta-
nánk zárva. Ezzel párhuzamosan a Boldog-árokra tervezett zsilip nyitva 
lenne. Miután a rendszerünket feltöltöttük vízzel, a Törökéri-zsilipet nyit-
nánk, és a Boldog-árok műtárgyát zárnánk, így a víz a rendszerünkben 
fogva maradna, és a felesleg a már ismertetett útvonalon keresztül tudna 
visszafolyni a főcsatornába.

A teljes rendszer tíz tavat tartalmaz, melyek összterülete mintegy 30 hek-
tár, ehhez csatlakozik három vízvisszatartásra javasolt terület összesen 
2,5 hektár kiterjedésben, továbbá két meglévő társulati csatorna teljes re-
konstrukcióját mintegy 3500 méter, és további négy árok illetve csatorna 
felújítása mintegy 4500 m hosszúságban. A kialakítandó új csatornák hosz-
sza 1200 m, a helyreállított kisvízfolyásé pedig 2000 m. A rendszer kialakí-
tása során megmozgatott föld mennyisége 350-400 000 köbméter közé te-
hető.

A rendszer által érintett öblözet kiterjedése 1740 hektár, a beavatkozások 
hatóterülete 750 hektár, azaz az összterület 43%. Erről a területről további 
beavatkozások nélkül is lehet csatlakozni a tájgazdálkodási rendszerhez, il-
letve az itt gazdálkodók földjein befolyásolja a vízelvezetést a rendszer. 
Még pedig oly módon, hogy a rehabilitált ér menti földeken elősegíti a bel-
vízmentesítést, a terület belső, legmélyebb vonulatán, illetve a Boldog-
árok mentén pedig a vízvisszatartást. Összességében azt mondhatjuk, 
hogy a rendszerműködése során a térség vízháztartása javulni fog. A belvi-
zek levezetése a Gubástói-csatorna rendszerében illetve a revitalizált ér 
mentén javul, ugyanakkor a terület keleti felén visszatartott víz révén a 
szárazabb időszakokban magasabban maradhat a talajvíz, illetve – a tájta-
golás során betelepített társulások hatását is ideszámítva – csökkenhet a 
térség páraéhsége, aszálykitettsége.

A tájgazdálkodás és a belvízelvezetés összehangolása érdekében ebben az 
esetben a rendszeren belül két műtárgyat kellene kialakítani. Egy-egy zsili-
pet a Törökéri-főcsatornán és a Boldog-árokban. A visszaduzzasztás miatt 
vélhetően változtatni kell a Törökéri-főcsatornába a Sárospatakot Kenézlő-
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vel összekötő út felett betorkolló meliorációs csatorna szivattyútelepének 
üzemrendjén. Azaz hosszabb ideig kell majd átemelni a vizet. Hasonló for-
mában végig kellene gondolni a Tiszakarádi-összekötőcsatornáig tartó sza-
kaszon betorkolló mellékcsatornák működését. Ez az adott esetben hat 
csatornát érintene. 

1.10.1.2Költségek becslése

A felmerülő költségek részben a beruházáshoz, részben a működéshez, 
részben a rendszer karbantartásához kapcsolódnak. A rendszer fenntartá-
sának és működtetésének pénzben kifejezhető haszna nem várható.

Beruházási költség az „A” változat esetében a jelentős földmunka miatt 
az építési költség viszonylag magas, összesen mintegy bruttó 1 768 326 
004 Ft-ra rúg. Ebből a tó kialakítás költségei valamivel több, mint nettó 1 
418 189 950 Ft-ot tesznek ki.

A tavak kialakítása a koncepció egyik lényeges eleme. Ennek elsődleges 
oka a legmélyebb vonulatokon húzódó részek erős feliszapolódása, illetve 
a tagosítás és a korábbi művelések során a szintkülönbségek kiegyenlíté-
se. Ahhoz, hogy a Törökéri-főcsatornából érkező víztöbbletet kezelni lehes-
sen, viszonylag mély, és nagyszámú tóra volna szükség, ami nagyobb mé-
retű földmunkákkal jár. A költség természetesen a tavak számának és a ki-
mélyítés nagyságának függvényében változhat, a kimélyítés mértéke 
azonban nem, mert a vizet az öblözet aljáról vezetjük be a rendszerbe. 
Gazdaságossági megfontolásból tehát a tavak száma itt csökkenthető, ez-
zel mintegy 2-300 000 000 Ft megtakarítást lehet elérni.

Az „A” változathoz kapcsolódó nettó beruházási költségeket az alábbiak 
szerint összegezzük:

14. táblázat: Az "A" változat beruházási költségei

Tételek megnevezése/Munka Mérték-egy-
ség

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség 
(nettó)

Összeg (Ft)
(bruttó)

Építési költségek:     
Irtási munkák csatornákon (gaz 
nádkaszálás)

10m2

11 800 220 3 296 920

Irtási munkák csatornákon (cserje-
irtás)

10m2

4 116 1 580 8 259 166

Iszaptalanítás meglévő csatorná-
kon a belvizek összegyűjtése és 
vízpótlás céljából

m3

21 800 1 410 39 037 260

Vízkormányzó, visszatartó mű-
tárgy, küszöb

Db 5 1 690 000 10 731 500

kisseb tiltók (csatlakozó csatornák 
lezárása)

Db 4 965 000 4 902 200

Műtárgyak felújítása csatornákon 
(átereszek)

Db 8 1 500 000 15 240 000

 CSATORNÁK REKONSTRUKCIÓ-
JA

Km 11 6 080 311 81 467 046

Irtási munkák csatornák nyomvo-
nalán (gaz nádkaszálás)

10m2

4 500 220 1 257 300

111



Tételek megnevezése/Munka Mérték-egy-
ség

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség 
(nettó)

Összeg (Ft)
(bruttó)

Irtási munkák csatornák nyomvo-
nalán (cserjeirtás)

10m2

240 1 260 384 048

Új csatorna szelvény kialakítás m3
5 400 4 620 31 683 960

Vízkormányzó, vízvisszatartó kis-
műtárgy, küszöb

Db 2 965 000 2 451 100

Kisebb tiltók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából)

Db 0 3 000 000 0

Átereszek építése Db 0 4 800 000 0
 ÚJ CSATORNÁK ÉPÍTÉSE Km 1 23 475 333 35 776 408
Irtási munkák (gaz nádkaszálás) 10m2 32 000 220 8 940 800
Irtási munkák (cserjeirtás) 10m2 8 000 1 600 16 256 000
Tókialakítás földmunkája (humusz-
leszedés, földkitermelés, depó-
helyre szállítás, depókialakítás)

m3

350 000 2 550 1 133 475 000

Depóniakialakítás miatt többlet 
földmunka ( humuszmentés)

Db 120 000 1 550 236 220 000

Vízkormányzó, vízvisszatartó kis-
műtárgy, küszöb

Db 8 1 690 000 17 170 400

Kisebb tiltók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából)

Db 5 965 000 6 127 750

TÓKIALAKÍTÁS ÖSSZESEN   1 418 189 950
Érrekonstrukció (3200fm) m3 21 100 2 550 68 332 350
Zsilip építése Törökéri főcsatornán Db 1 50 000 000 63 500 000
Zsilip építése Boldog-árkon Db 1 28 000 000 35 560 000
Tiltók beépítése a Törökéri főcsa-
tornába csatlakozó csatornákra

Db 8 4 000 000 40 640 000

EGYÉB BEAVATKOZÁSOK ÖSZ-
SZESEN

   208 032 350

Tájtagolás

megnevezés
mértékegy-

ség
egységár 
(Ft/m2)

terület 
(m2), illetve 

db.
költség

Talaj-előkészítés m2 400 000 7 3 556 000
Makk vető m2 400 000 10 5 080 000
Vetés m2 400 000 1,5 762 000
Csemete m2 400 000 5 2 540 000
Csemeteültetés m2 400 000 5 2 540 000
Szállítási költségek   254 000
Tervezés, erdészeti díj m2 400 000 0,8 495 300
Földhivatali térképek   63 500
Talajvizsgálat db 10 15 000 190 500
Pótlás és egyéb váratlan esemény   2 895 600
Szakirányítás 400 000 1 508 000
Tájtagolás összesen   18 884 900
Fasorok 
Talaj-előkészítés m2 55 000 10 698 500
Makk (vető) m2 55 000 10 698 500
Vetés m2 55 000 3 209 550
Csemete m2 55 000 4 279 400
Ültetés m2 55 000 4 279 400
Fasorok összesen   2 165 350
Gyümölcsény szegélyek 20 000 15 381 000
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Tételek megnevezése/Munka Mérték-egy-
ség

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség 
(nettó)

Összeg (Ft)
(bruttó)

Vetőmag (meggy, szilva, barack) m2 20 000 20 508 000
Talaj-előkészítés m2 20 000 15 381 000
Szétültetés utógondozás m2 20 000 15 381 000
Csemete m2 20 000 50 1 270 000
Ültetés m2 20 000 50 1 270 000
Gyümölcsény összesen   3 810 000
Mindösszesen   24 860 250

Építési költségek összesen  1 768 326 004 

A fenti táblázathoz az alábbi megjegyzéseket fűzzük: A tájgazdálko-
dást kiszolgáló vízrendszer alapja egy a maitól idegen vízrendezési kon-
cepció, melyet a tájgazdálkodási tanulmányban ismertetünk. Itt csupán 
annyit jegyzünk meg, hogy a koncepció szerint a vízrendszer elemeinek 
kell tekintenünk mindazokat a tájelemeket, amelyek a vízháztartás szabá-
lyozásban részt vesznek. Így a nagy vízigényű növénytársulások, a külön-
féle erdők, melyek egy részét a vízrendszer kiépítésével párhuzamosan 
létrehozzuk. Itt oda kell figyelni arra, hogy a beruházások csak állami terü-
leteken történhetnek, így meg kellett találni azt az optimális arányt, 
amelyben a vízrendszer működése még modellezhető, ugyanakkor a terü-
letszerzés nem haladja meg az egészséges mértéket. A tájtagolás tehát 
egy területi kompromisszum eredménye, melyek kialakítása során számol-
tunk azzal is, hogy megfelelő kifizetési rendszer mellett a gazdálkodók is 
csatlakoznak majd a módszerhez, és néhány tagoló elem megjelenhet 
majd a gazdálkodók birtokain is.

A tájtagolás tervezésekor az erdőtelepítés szokásos költségeivel számol-
tunk. A tervek szerint azokon a területeken, ahol jellegtelen gyep találha-
tó, illetve ahol a beavatkozások földmunkákkal jártak, erdészeti módsze-
rekkel telepítenénk a fákat, majd a pótlások során hoznánk létre tisztáso-
kat és egyéb tájtagoló elemeket, gyümölcsény- és cserjeszegélyeket.

A fenntartási költségek vonatkozásában el kell különítenünk az első öt 
éves időszak várható költségeit a későbbi időszakok költségeitől, továbbá 
az általában megszokott módszerek várható költségeit a tájgazdálkodás 
során alkalmazott megoldások ráfordításaitól. A projekt mintaértékénél 
fogva olyan megoldásokra törekszünk, melyek révén a költségek jelentős 
mértékben csökkenthetők. E módszereket azonban a gyakorlatban még 
nem próbálta ki senki, így az általános alkalmazásuk előtt meg kell vizsgál-
ni, hogy a belvizek elvezetését épp oly hatékonyan szolgálják-e ki, mint a 
tájgazdálkodást. Adott esetben ugyanis egy-egy csatorna vízszállító képes-
ségének változása a tájgazdálkodás során nem okoz fennakadást, viszont 
a belvizek elvezetését már veszélyeztethetné. Ezért a tájgazdálkodási 
rendszer kezelése során alkalmazott módszereket csak öt tíz éves tapasz-
talatok után terjeszthetjük ki a vízrendszer más elemeire.

Az alábbi táblázatunkban a fajlagos költségeket foglaltuk össze. Az MT 
mellékleteként évenkénti bontásban is megadjuk a fenntartási költsége-
ket. Ebből látható, hogy tájgazdálkodási kezelés mellett ugyanazokra a 
munkákra vélhetően hosszabb időközönként kerül majd sor. Ennek oka a 
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csatornák és a tavak kezelésénél az árnyékolás, illetve a természetes 
egyensúly fenntartására való törekvés.

A csatornák esetében a szegélyekre telepített fa- és cserjesor árnyékolás 
megakadályozza a mind a vízi, mind az egyéb növények megtelepedését a 
mederben. Így itt kaszálásra, illetve cserjeirtásra a társulások záródása 
után nem lesz szükség. A növényzet betelepülésének megakadályozása a 
szerves anyag tartalom, illetve az iszap felhalmozódására is hat. Itt azt vé-
lelmeztük, hogy az iszaptalanításra csak húsz évenként lesz szükség. 
Becslésünket a Bodrogközben végzett pollenvizsgálatok eredményére ala-
pozzuk. E szerint az árnyékolás, a tagolt táj szerkezet lassú felbomlását 
követően a Kenézlő határában lévő tóban mintegy háromszáz év alatt 80 
cm iszap halmozódott fel, ezzel szemben a korábbi tagolt tájszerkezetbe il-
leszkedő tó 4700 éves története során ez a mennyiség mindössze 20 cm 
volt. Hasonló megfontolásokból a tavak iszaptalanítását is húszéves ciklu-
sokra terveztük.

A táblázatban elkülönítettük a belvízrendszer fenntartási és kezelési költ-
ségeit a tájgazdálkodási rendszer költségeitől. A belvízelvezetés fenntartá-
si munkáit szokványos, míg a tájgazdálkodási rendszer fenntartását táj-
gazdálkodási kezelésként tüntettük fel.
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Az „A” változat nettó fajlagos fenntartási költségeit a 14. táblázatban adjuk meg4:

15. táblázat: Az "A" változat fenntartási költségei

FENNTARTÁS fizikai fenntartási nettó mennyiség

mértékegység ciklusidő 
(év) fajlagos (Ft/MÉ) Egység db szokványosan 

kezelt
tájgazdálkodási ke

zelés
Csatorna hosz-

sza fm 31 000 22 000 9 000

Iszaptalanítás 1,00 m3/fm 5 874 874 Ft/m3 31 000 22 000 9 000

Depóniarendezés 0,50 m3/fm 5 286 286 Ft/m3 15 500 11 000 4 500

Gazkaszálás 
(fenntartó sáv) 6,00 m2/fm 0,5 13 0 Ft/m2 186 000 132 000 54 000

Gazkaszálás (ré-
zsű) 2,00 m2/fm 0,5 17 0 Ft/m2 62 000 44 000 18 000

Nádkaszálás (me-
derfenék) 1 32 0 Ft/m2 31 000 22 000 9 000

Cserjeírtás 2,00 m2/fm 2 107 0 Ft/m2 62 000 44 000 18 000

Műtárgyak száma

1 m3/sec vízszállí-
tásig db 40 0 40

Átlagos karban-
tartás 1 39 688 39 688 Ft/db 40

Nagy karbantar-
tás 5 182 563 182 563 Ft/db

1 m3/sec vízszállí-
tás felett db 2 2 0

Átlagos karban-
tartás 1 90 488 90 488 Ft/db

4 a fenntartási költségek részletesen és ütemezetten a költség-haszon elemzés excel munkafüzet „Fenntartas_A_valtozat” munkalapján 
találhatók
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FENNTARTÁS fizikai fenntartási nettó mennyiség

mértékegység ciklusidő 
(év)

fajlagos (Ft/MÉ) Egység db szokványosan 
kezelt

tájgazdálkodási ke
zelés

Nagy karbantar-
tás

5 349 250 349 250 Ft/db

Tavak területe m2 300 000 0 300 000

Iszaptalanítás m3/fm 20 0 30 Ft/m3 60 000 0 60 000

Gazkaszálás 
(fenntartó sáv) m2/fm 0,5 0 13 Ft/m2 10 000 0 10 000

Gazkaszálás (ré-
zsű) m2/fm 0,5 0 0 Ft/m2 4 000 0 4 000

Nádkaszálás 1 0 32 Ft/m2 8 000 0 8 000

Tájtagolás
(a tavakon kívül)

m2 400 000 400 000

Kaszálás 0,5 0 13 Ft/m2 100 000 100 000

Erdészeti kezelés

Sorkezelés 0 9 Ft/m2 300 000 300 000

Sorközművelés 0,5 0 13 Ft/m2 300 000 300 000

Tűzvédősáv 0 0,25 Ft/m2 300 000 300 000

Szakirányítás 0 1 Ft/m2 300 000 300 000
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A rendszer működtetéséből nem várható pénzben kifejezhető haszon. Az 
adott területen a mai értelemben vett gazdálkodási tevékenységet a ked-
vezményezett nem folytat. A tagolt tájelemeket terveink szerint kezelésre, 
illetve a haszonvételek megszervezésére tovább adja a helyi gazdák és 
szakemberek által e célra létrehozott egyesületnek.

A haszonvétel pontos tartalmát a tájgazdálkodási tanulmányban fejtjük ki. 
Itt csupán annyit jegyzünk meg, hogy maga a fogalom nem piacra történő 
gazdálkodást jelent, csupán olyan alkalmi, tájfenntartó beavatkozásokat, 
melyek valamilyen haszonnal kecsegtetnek. Így az erdők fasorok haszon-
vételei fák ritkítása, a gallyak szedése, a kiszáradt törzsek eltávolítása a 
tűzifa érdekében, az erdei gyümölcsök, gyógyfüvek gyűjtése. A gyümöl-
csény esetében a vadgyümölcsfák magoncainak oltása, a magnemes fák 
kiválasztása, esetenként gyökérsarj-telepek kialakítása, fenntartása, a fák 
metszése, a gyümölcsfák tövének kaszálása. Mindezek olyan többlet tevé-
kenységek, mely elősegíti a táj karbantartását, és a tevékenységben részt-
vevők önellátását szolgálják. Amennyiben ilyen jellegű többletmunkát nem 
fektetünk be, az adott területen marad egy zárt erdőtársulás, melynek 
ökológiai értéke van. A tájfenntartó beavatkozásokat tehát ennek remé-
nyében lehet elvégeztetni szakirányítás mellett, a gazdák vagy az önkor-
mányzat közreműködésével. A fenntartási költségek fedezésére szolgáló 
bevételekről egyebekben az 5.4.2.2. fejezetben szólunk.

1.10.1.3További értékelési szempontok szerinti leírás

A tájgazdálkodás kialakítása során figyelembe vettük a gazdálkodói igé-
nyeket és elképzeléseket. Az egyeztetések általános tapasztalata volt, 
hogy a gazdálkodók a Bodrogköz alapvető problémájaként a belvizek kár-
tételeit jelölték meg. Úgy vélték, hogy nem tájhasználatváltásra, hanem a 
mai tájhasználat pontosabb és hatékonyabb kiszolgálására volna szükség. 
Azt érzékelték, hogy a jelenlegi körülmények között a mai vízrendezés tö-
kéletesítésére, újabb szivattyútelepek létesítésére, esetenként a táblák 
alagcsövezésére, illetve ezeknek a műveknek a fenntartására nincs forrás, 
és a fenntartási, kezelési költségeket ők sem tudják felvállalni, hisz ez a 
Bodrogköz esetében meghaladná a hektáronkénti 10 000 Ft-ot.

Ezzel együtt a tájgazdálkodási rendszert két feltétellel támogatták. Az 
egyik a kifizetések rendezése. Addig, amíg a jelenlegi gazdálkodási forma 
mellett a tájgazdálkodási kifizetéseket meghaladó támogatáshoz jutnak, 
nem fognak váltani.

A másik kérdés a két rendszer összehangolása. Az egyeztetések során a 
gazdálkodók azt a változatot részesítették előnyben, amely hatékonyab-
ban hangolja össze a belvízelvezetést és a tájgazdálkodást kiszolgáló víz-
rendszerek működését.

111111 „B” változat - Az öblözet vizeivel való gazdálkodásra 
épülő koncepció 
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E változatban a Kakastói-, és a Gubástói-csatorna vizeit vezetjük a minta-
terület tavain, csatornáin keresztül részben a Boldog-árok, részben a Tő-
kés-ér alsószakaszának rekonstrukciója során kialakított kisvízfolyás köz-
vetítésével a Törökér felé. A két csatorna, illetve az egykori ér nyomvonala 
mentén alakítunk ki tavakat, melyeket részben a korábbi csatornák re-
konstrukciója révén, részben újcsatornák, csatornaszakaszok kialakításá-
val kötünk össze. (3. térképmelléklet).

1.10.2.1A változat leírása, műszaki ismertetése

A rendszer tehát nagyon kis részben építene a Törökéri-főcsatorna felől 
visszaduzzasztható vizekre. Ezt csak annyiban használnánk ki, amennyi-
ben a Törökéri-szivattyútelep jelenlegi üzemrendje mellett ez lehetséges. 
A főcsatornára tehát nem telepítenénk zsilipet, ugyanígy nem lenne szük-
ség műtárgyra a Boldog-árokra esetében sem. A rendszer elsősorban a 
Gubástói-csatorna vízhozamát venné igénybe, azaz az öblözet fakadó vize-
ivel gazdálkodna és csak kis részben, főként a lefolyás lassítása érdekében 
támaszkodna a Törökéri-főcsatornára, azt is csak annak jelenlegi üzem-
rendjének megfelelően.

Rendszerünk tehát itt is két egységből állna, csupán e két egység területi 
elhelyezkedése változik. Most a mintaterület nyugati felén lefolyó vizeket 
tartanánk vissza, illetve vezetnénk át a rendszeren. A víz elvezetése rész-
ben a középső mélyvonulaton történne, részben a Boldog-árok rendszeré-
ben. Ennek megfelelően változik az érintett területek igénybevétele. A ke-
leti oldalon egyelőre a vizek elvezetésére helyezzük a hangsúlyt. A terület 
északi végében látható mélyvonulatokat összekötnénk egymással és a 
Boldog-árokkal. A cél egyelőre a fakadó vizek összegyűjtése és elvezetése, 
ugyanakkor az egyik áteresznél elhelyezet tiltó segítségével a későbbiek 
során e mélyedések vízvisszatartásra is alkalmasak lennének. Itt a tájtago-
lás tehát nagyobb részt a mai gazdálkodási lehetőségeket javítja.

Ugyanígy a csatorna mentén lévő korábban tavaknak jelölt földeket is víz-
visszatartásra vennénk csak igénybe. Ennek részben az az oka, hogy a víz-
kormányzás megfordítása miatt itt a víz elvezetésén van a hangsúly, rész-
ben a területszerzési igények korlátozása és a gazdálkodói érdekek indo-
kolják. 

A rendszer működésének egyik kulcsa a Gubástói-csatornán elhelyezett 
zsilip, melynek feladata a csatornán lefolyó vizek korlátozása, egy részük-
nek a Katona-tanya és ez által a terület mélyebb vonulata felé terelése. A 
rendszer működése ettől kezdve ugyanaz, mint a korábban ismertetett 
változaté, csak a vizek itt nem a Boldog-árok, hanem a Gubástói csatorna 
felől érkeznek.

A mintaterület felső végén, a Kakastói csatorna felől is lehetőség nyílna e 
rendszeren belül a víz átvezetésére. Itt részben a Kakastói-csatornára he-
lyezett zsilip, részben egy kiásott új csatorna tenné lehetővé, hogy a vizek 
a meglévő csatornákon, illetve egy kimélyített laposon keresztül a Bartha-
csatornába, és annak közvetítésével a Boldog-árokba jussanak. A cél ez-
zel, hogy a térség belvizeit minél több irányban szétosztva, minél hosz-
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szabb útvonalon átvezetve minél hosszabb idő alatt futtassuk végig a min-
taterületen.

A rendszer lelke az alsó szakaszon kiépített tagolt tájgazdálkodási tér, 
melyben a mélyebb vonulatokat és a közöttük húzódó hátakat egyaránt 
határozottabb formába öntjük. A visszatartott vizeket ezúttal tehát a Gu-
bástói-csatorna felől vezetjük a Katona-tanya irányába. A kiágazás ezúttal 
azonban nem a tanya mellett létesítendő bögénél, hanem attól valamivel 
lentebb található. Innen ugyanúgy a terület legmélyebb pontján kialakított 
tavak felé vezetjük a vizeket, majd innen kétfelé kormányoznák tovább 
azokat. Egyfelől az ettől a ponttól rekonstruált kisvízfolyásba, illetve a 
meglévő és a program során átalakítandó útárok segítségével, illetve egy 
újabb csatorna kialakításával a terület egyik legjelentősebb, és legkevésbé 
feltöltődött holtmedrébe (lásd a 28-30. ábrát!).

A rehabilitált kisvízfolyás közvetlenül a Törökéri-főcsatornába vezeti visz-
sza. A revitalizált holt mederből a vizeket a Boldog-árokkal párhuzamosan 
vezetjük a mélyvonulatokon részben a vízvisszatartásra alkalmas terüle-
tek, részben a kialakítandó tavak vízpótlása érdekében. Aztán egy helyre-
állított csatorna közvetítésével futnának vissza a Boldog-árokba, majd in-
nen a főcsatornába. 

A teljes rendszer öt tavat tartalmaz, melyek összterülete mintegy 10 hek-
tár, a vízvisszatartásra alkalmas területek száma hét, kiterjedésük 25 hek-
tár. Magában foglalja továbbá két meglévő társulati csatorna teljes re-
konstrukcióját mintegy 3500 méter, és további négy árok illetve csatorna 
felújítását mintegy 4500 m hosszúságban. A kialakítandó új csatornák 
hossza 1200 m, a helyreállított kisvízfolyásé pedig 2000 m. A rendszer ki-
alakítása során megmozgatott föld mennyisége 150-160 000 köbméter kö-
zé tehető.

A rendszer által érintett öblözet kiterjedése 1740 hektár, a beavatkozások 
hatóterülete két részből tevődik össze. Egyfelől a jelenlegi üzemrend mel-
lett a tájgazdálkodásba bekapcsolható területeket foglalja magába, ami a 
Kakastói csatorna duzzasztására is tekintettel az Apróhomoki dűnesor alatt 
elterülő, mintegy 888 hektár, azaz az összterület 51%. Erről a területről to-
vábbi beavatkozások nélkül is lehet csatlakozni a tájgazdálkodási rend-
szerhez, illetve az itt gazdálkodók földjein befolyásolja a vízelvezetést a 
rendszer. A Gubástói-csatorna vízgyűjtőjén tovább 520 hektáron a tájgaz-
dálkodást szolgáló zsilip üzemrendjének változásával válik lehetőség a 
rendszerhez való csatlakozáshoz. A csatorna visszaduzzasztó hatása miatt 
azonban az esetleges tájgazdálkodási jellegű beavatkozásoknak már most 
hatása volna a vízrendszer működésére, illetve a vízrendszer is kiegyenlítő 
hatással van e területeken a vízjátékra. Így a ténylegesen érintett terület 
kiterjedése 1408 hektár, ami az összterület 81%-a.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a rendszerműködése során a térség 
vízháztartása javulni fog. A belvizek levezetése a Boldog-árok rendszeré-
ben illetve a revitalizált ér mentén javul, ugyanakkor a terület nyugati és 
északi felén, a visszatartott víz révén a szárazabb időszakokban magasab-
ban maradhat a talajvíz, illetve – a tájtagolás során betelepített társulások 
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hatását is ideszámítva – csökkenhet a térség páraéhsége, aszálykitettsé-
ge.

A tájgazdálkodás és a belvízelvezetés összehangolása érdekében ebben az 
esetben a rendszeren belül két műtárgyat kellene kialakítani. Egy-egy zsili-
pet a Gubástói-, és a Kakastói-csatornán.

1.10.2.2Költségek becslése

A felmerülő költségek részben a beruházáshoz, részben a működéshez, 
részben a rendszer karbantartásához kapcsolódnak. Bevételeket a tájgaz-
dálkodási kifizetésektől és az érdekeltségi hozzájárulásból remélhetünk. A 
rendszer fenntartásának és működtetésének pénzben kifejezhető haszna 
nem várható.

Beruházási költség építési része a „B” változat esetében összesen brut-
tó 762 446 634  Ft. Az eltérés a két változat közötti koncepcionális különb-
ségből fakad. A „B” változatban azért alakíthatunk ki több vízvisszatartá-
sos területet, mert a víz az öblözet felsőrészéről érkezik, így helyi jelleggel 
több erre alkalmas ponton magasabb szinten tartható, mintha alulról duz-
zasztanánk vissza. Így azokon a helyeken, ahol a gazdálkodói érdek, vagy 
valamilyen más, pl. természetvédelmi szempont ezt indokolta nem tava-
kat alakítottunk ki, hanem csupán vízvisszatartásra alkalmas területet, 
amelyet azután a gazdálkodó megfelelő támogatás ellenében beintegrál-
hat a rendszerbe.

A vízháztartás hatékony működéséhez a terület potenciális vegetációjához 
közeli szerkezetet kellene kialakítani. Ezt azonban csak a területszerzéssel 
érintett földeken tehetjük meg. A többi helyen ajánlásokat tehetünk a gaz-
dálkodóknak, melyet a remélt haszon vagy bevételek függvényében vagy 
megfogadnak, vagy nem. Az előzetes egyeztetések szerint ajánlásainkat a 
660 ha-nyi beavatkozási terület mintegy 1/6-án kedvezően fogadják. A táj-
tagoló beruházás azonban csak a területszerzéssel érintett 480 ha-ra, a te-
rület tájgazdálkodásba vont csatornáira, illetve a Sárospataki önkormány-
zattal való egyeztetés függvényében a térség út és árokhálózatának meg-
határozott részére terjed ki.

A „B” változat nettó beruházási költségeit a 15.  táblázatban összegezzük:

16. táblázat: A "B" változat beruházási költségei

Tételek megnevezése/Munka Mértékegy-
ség/ Egység

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség (net-

tó)

Összeg (Ft) 
(bruttó)

Építési költségek:     
Irtási munkák csatornákon (gaz 
nádkaszálás)

10m2

11 800 220 3 296 920

Irtási munkák csatornákon (cser-
jeirtás)

10m2

4 116 1 580 8 259 166

Iszaptalanítási munkák meglévő 
csatornákon

m3

21 800 1 410 39 037 260

Vízkormányzó kisműtárgy, kü-
szöb

db 5 1 690 000 10 731 500
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Tételek megnevezése/Munka Mértékegy-
ség/ Egység

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség (net-

tó)

Összeg (Ft) 
(bruttó)

Kisebb tiltók beépítése (csatlako-
zó csatornák lezárása céljából)

db 4 965 000 4 902 200

Műtárgyak felújítása csatorná-
kon (átereszek)

db 8 1 500 000 15 240 000

 CSATORNÁK REKONSTRUK-
CIÓJA

km 11 6 080 311 81 467 046

Gaz- és nádkaszálás csatornák 
nyomvonalán 

10m2

4 500 220 1 257 300

Cserjeirtás a csatornák nyomvo-
nalán 

10m2

240 1 260 384 048

Új csatorna szelvény kialakítás m3 5 400 4 620 31 683 960
Vízkormányzó, vízvisszatartó kis-
műtárgy, küszöb

db 2 965 000 2 451 100

Kisebb tiltók beépítése (csatlako-
zó csatornák lezárása céljából)

db 0 3 000 000 0

Átereszek építése db 0 4 800 000 0
 ÚJ CSATORNÁK ÉPÍTÉSE km 1 23 475 333 35 776 408
Irtási munkák  (gaz nád kaszá-
lás)

10m2

6 000 220 1 676 400

Irtási munkák (cserjeirtás) 10m2 10 000 1 350 17 145 000
Tókialakítás földmunkája (hu-
muszleszedés, földkitermelés, 
szállítás, depókialkaítás)

m3

129 000 2 550 417 766 500

Depóniakialakítás miatt többlet 
földmunka (humuszmentés)

db 37 200 1 550 73 228 200

Vízkormányzó, kisműtárgy, kü-
szöb

db 3 1 690 000 6 438 900

Kisebb tiltók beépítése db 4 965 000 4 902 200
TÓKIALAKÍTÁS ÖSSZESEN   521 157 200
Talajelőkészítés m2 480 000 7 4 267 200
Makk (vetőmag) m2 480 000 10 6 096 000
Vetés m2 480 000 1,5 914 400
Csemete m2 480 000 5 3 048 000
Csemeteültetés m2 480 000 5 3 048 000
Szállítási költségek    254 000

Tervezés, erdészeti díj m2
480 000 0,8 576 580

Földhivatali térképek   63 500
Talajvizsgálat db 10 15 000 190 500
Pótlás és egyéb váratlan ese-
mény   2 895 600

Szakirányítás 480 000 1 609 600
Tájtagolás összesen   21 353 780
Talaj-előkészítés m2 55 000 10 698 500
Makk (vető) m2 55 000 10 698 500
Vetés m2 55 000 3 209 550
Csemete m2 55 000 4 279 400
Ültetés m2 55 000 4 279 400
Fasorok összesen   2 165 350
Vetőmag (meggy, szilva, barack) m2 25 000 20 635 000
Talaj-előkészítés m2 25 000 15 476 250
Szétültetés utógondozás m2 25 000 15 476 250
Csemete m2 25 000 50 1 587 500
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Tételek megnevezése/Munka Mértékegy-
ség/ Egység

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség (net-

tó)

Összeg (Ft) 
(bruttó)

Ültetés m2 25 000 50 1 587 500
Gyümölcsény összesen   4 762 500
Tájgazdálkodási beavatkozás 
összesen

28 281 630

Érrekonstrukció (holtmeder) m3 21 100 2 550 68 332 350

Zsilipes műtárgy a holt medren db 1 2 800 000 3 556 000
Zsilipes áteresz építése db 1 1 500 000 1 905 000
Zsilip építése Gubástói csator-
nán

 1 8 800 000 11 176 000

Zsilip építése Kakastói csatornán 1 8 500 000 10 795 000
EGYÉB BEAVATKOZÁSOK 
ÖSSZESEN 95 764 350

Építési költségek összesen    762 446 634

A fenntartási költségek az „A” változatéhoz hasonlóan alakulnak. Miu-
tán a kezelés módja ugyanaz, itt is el kell különíteni az első öt év költsége-
it az utána következő időszakoktól. A tavak tisztítását itt is biológiai mód-
szerekkel végezzük, ciklusidejét pedig 20 évre becsüljük. Egyebekben a 
„B” változatra is igaz mindaz, amit az „A” változattal kapcsolatban el-
mondtunk.
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A „B” változat nettó fenntartási költségeit a 16. táblázatban adjuk meg5:

17. táblázat: A "B" változat fenntartási költségei

FENNTARTÁS fizikai fenntartási
Ciklus

idő (év)

nettó mennyiség

mértékegység fajlagos (Ft/MÉ) egység szokványos tájgazdálko-
dás

Csatorna hossza
fm szokványos

tájgazdálko-
dás 31 000 22 000 9 000

Iszaptalanítás 1,00 m3/fm 5 874 874 Ft/m3 31 000 22 000 9 000

Depóniarendezés 0,50 m3/fm 5 286 286 Ft/m3 15 500 11 000 4 500

Gazkaszálás (fenntartó 
sáv) 6,00 m2/fm 0,5 13 0 Ft/m2 186 000 132 000 54 000

Gazkaszálás (rézsű) 2,00 m2/fm 0,5 17 0 Ft/m2 62 000 44 000 18 000

Nádkaszálás (mederfe-
nék) 1 32 0 Ft/m2 31 000 22 000 9 000

Cserjeírtás 2,00 m2/fm 2 107 0 Ft/m2 62 000 44 000 18 000

Műtárgyak száma

1 m3/sec vízszállításig db 28 0 28

Átlagos karbantartás 1 39 688 39 688 Ft/db

Nagy karbantartás 5 182 563 182 563 Ft/db

1 m3/sec vízszállítás fe-
lett db Ft/db 2 2 0

Átlagos karbantartás 1 90 488 90 488 Ft/db

Nagy karbantartás 5 349 250 349 250 Ft/db

Tavak területe m2 1 000 000 0 1 000 000

Iszaptalanítás m3/fm 20 0 30 Ft/m3 22 000 0 22 000

Gazkaszálás (fenntartó 
sáv) m2/fm 0,5 0 13 Ft/m2 10 000 0 10 000

Gazkaszálás (rézsű) m2/fm 0,5 0 0 Ft/m2 4 000 0 4 000

5 a fenntartási költségek részletesen és ütemezetten a költség-haszon elemzés excel munkafüzet „Fenntartas_B_valtozat” munkalapján 
találhatók
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FENNTARTÁS fizikai fenntartási
Ciklus

idő (év)

nettó mennyiség

mértékegység fajlagos (Ft/MÉ) egység szokványos
tájgazdálko-

dás

Nádkaszálás 1 0 32 Ft/m2 8 000 0 8 000

Tájgazdálkodásnak 
megvásárolt terület (a 
tavakon kívül)

m2 480 000 480 000

Kaszálás 0,5 0 13 Ft/m2 - 120 000

Erdészeti kezelés

Sorkezelés 0 9 Ft/m2 - 360 000

Sorközművelés 0,5 0 13 Ft/m2 - 360 000

Tűzvédő sáv 0 0,25 Ft/m2 - 360 000

Szakirányítás 0 1 Ft/m2 - 360 000
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A bevételek és hasznok tekintetében is hasonló a helyzet, mint az „A” vál-
tozat esetében. Mindkét változatról elmondható, hogy a rendszer fenntar-
tásától pénzbevétel, gazdasági haszon nem várható. Egyetlen komoly be-
vételi forrás az érdekeltségi hozzájárulás, illetve a tájtagolás során kialakí-
tott területek kezeléséért feltételesen igénybe vehető tájgazdálkodási kifi-
zetés.

Az érdekeltségi hozzájárulás által érintett terület mindkét változatban 660 
ha. Jelenleg a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat e te-
rületek után 600 Ft érdekeltségi hozzájárulást szed, ami azt jelentené, 
hogy a területen 600*660=396 000 Ft bevételre lehet számolni. A Társulat 
véleménye szerint azonban ez az összeg 2015-re 2000 Ft körüli értékre 
emelkedik majd. Ez teljesen reális becslés, különösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a rendkívüli eseteket ide nem számítva a belvízrendszer elő-
írásszerű fenntartásának és üzemeltetésének fajlagos költsége a Bodrog-
közben egy hektárra vetítve eléri, sőt meg is haladhatja a 10 000 Ft-ot.

A rendszer üzemeltetésének időszakában tehát az érdekeltségi hozzájáru-
lásból származó bevétel tehát várhatóan 660*2 000=1 320 000 Ft. Ha 
2015-től ezzel párhuzamosan nem állnak rendelkezésre a tájgazdálkodási 
kifizetések, egyéb bevétel a rendszer fenntartására nem remélhető.

Amennyiben megvalósul a tagolt tájszerkezet fenntartását, illetve az ebből 
következő ökológiai szolgáltatásokat ellentételező kifizetési rendszer, a 
fenti összegen túl a tájtagolással érintett mintegy 59 ha-nyi területen 
igénybe lehet venni e kifizetéseket.

Az eddigi egyeztetések szerint a kifizetések alapja a gazdálkodás ökológiai 
szolgáltatásait mérő zöldpont rendszer lesz. Tekintettel arra, hogy ezen a 
területen a tájfenntartó kezeléseken túl más, a tájszerkezetet károsító, az 
ökológiai szolgáltatások értékét lerontó tevékenységet nem folytatunk, azt 
feltételezzük, hogy ennek az 59 ha-nak a tekintetében a maximális pont-
szám alapján járó kifizetést lehet majd elérni. Ennek összegét 
125 000 Ft/ha-re becsüljük. Így mai áron 59*125 000=7 375 000 Ft bevé-
tellel számolhatunk. Ez esetben tehát a rendszer várható bevétele az érde-
keltségi hozzájárulásból fizetett 1 320 000 Ft, és a tájgazdálkodási kifizeté-
sekből remélt 7 375 000 Ft, ami összesen 8 695 000 Ft.

Ugyanakkor a tagolt tájszerkezet fenntartásához nélkülözhetetlen vízrend-
szer fenntartása az egész terület, így az egyes gazdálkodások ökológiai ér-
tékét is növeli. Ezért azok a gazdálkodók, akik a rendszer fenntartásához a 
kötelezően előírtnál nagyobb arányban járulnak hozzá, ténylegesen növe-
lik nem csak a saját, de a környezetükben lévő gazdálkodások ökológiai 
értékét, illetve maguk részt vállalnak a térség jobb ökológiai állapotát ki-
alakító és fenntartó tájgazdálkodási rendszer fenntartásából. Emiatt az 
egyes gazdálkodások értékelésénél e tételnek meg kell jelennie. Ha erre 
lehetőség adódna a gazdálkodók nagyobb arányban járulnának hozzá a 
rendszer fenntartásához. Az előzetes egyeztetések alapján úgy becsüljük, 
hogy a térség gazdálkodóinak valamivel több mint a fele, 55-60%-a fizetne 
be különböző mértékben magasabb összeget érdekeltségi hozzájárulás cí-
mén ebben az esetben. Természetesen sok függ a kifizetések mértékétől 
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és a pontozás arányától. Mindezekre is figyelemmel azt feltételezzük, hogy 
ebben az esetben átlagosan hektáronként 6 000 Ft érdekeltségi hozzájáru-
lás befizetése várható. Ez az adott területre vetítve összesen 
660*6 000=3 960 000 Ft. Ebben az esetben ehhez járulna még hozzá a 
tájgazdálkodási kifizetésekkel elérhető 7 375 000 Ft, ami összességében 
11 335 000 Ft bevételt jelentene. A fenntartási időszak első öt évében az 
évi kezelési költség 10 488 000 Ft. Ebben az esetben tehát a bevételek és 
a kiadások arányban állnak egymással.

A hatodik évben az iszaptalanítás és a depóniarendezés miatt a költségek 
jelentősen emelkednek. Ezt a megemelkedett költséget a Társulat, épp-
úgy, ahogy a belvízrendszer kezelésénél és fenntartásánál az eddigi gya-
korlat szerint tette, a pályázati lehetőségek kihasználásával tudja majd fe-
dezni. A második öt évtől a fenntartási költségek fokozatosan csökkennek. 
Ettől az időszaktól kezdve várhatóan egyéb forrás bevonása nélkül is fenn-
tartható a rendszer.

1.10.2.3További értékelési szempontok szerinti leírás 

A kiválasztás szempontjából elmondhatjuk, hogy e változat elfogadottsága 
nagyobb, a gazdálkodók a két rendszer hatékonyabb összehangolása mi-
att a „B” változatot elfogadhatóbbnak tartják.

E változat segítségével bemutathatjuk, hogyan tudunk alkalmazkodni az 
előre látható természeti, gazdasági és társadalmi folyamatokhoz. A kiépí-
tendő monitoring-rendszer segítségével választ kaphatunk a vízháztartás-
szabályozás eszközeivel, azok rövid, közép, és hosszú távú használhatósá-
gával kapcsolatos kérdéseinkre. A változat nagy előnyei e nézőpontból, 
hogy sikere setén felkészítheti a térség gazdálkodóit a várható változások-
ra, és a belőle fakadó gyakorlati tapasztalatok révén lehetővé teszi, hogy 
ha kis mértékben is, de befolyásolják azok irányát.

1.11 A változatok értékelése, a kiválasztott változat megha-
tározása

A két változat összevetését a két módszer közötti különbségek megvilágí-
tásával kezdjük, majd az 5.2. pontban megadott értékelés alapján össze-
vetjük a két változatot és kiválasztjuk az általunk megvalósíthatónak ítélt 
vízrendszert.

111111 A két vízrendszer általános összehasonlítása

A végső elemzésre kiválasztott két változat egyaránt megfelel a projekt 
célkitűzéseinek, beavatkozásaik ugyanazokra a területekre terjednek ki, a 
döntő különbség a vízátvezetés irányában, az érintett területek jellegében 
és elhelyezkedésében, és a mai gazdálkodás és a tájgazdálkodás össze-
hangolásában érhetők tetten.
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Az „A” változat délről, a Törökéri-főcsatorna felől vezetné be a vizet a min-
taterületre. Ez a vizsgálataink szerint a csatornára telepített zsilip segítsé-
gével a Boldog-árok és a Bartha-csatorna közvetítésével a Kakastói-csator-
na alatt húzódó laposig hatna. A vizet innen a terület mélyvonulatain vé-
gigvezetve vinné tovább a rehabilitált ér, illetve a Gubástói-csatorna felé. 
A főcsatorna délről, a szinteket tekintve a terület alatt helyezkedik el. A vi-
zek innen az öblözet kijelölt részére a visszaduzzasztás hatására alulról 
fölfelé érkeznének. Annak érdekében, hogy erre lehetőség nyíljon, mind a 
csatornák mind a tavak fenék-, és küszöbszintjeit mélyebbre kell tenni. Ez 
nagyobb földmunkával jár, de ennek következtében növekszik a visszatar-
tott víz mennyisége, illetve a kialakított vizes élőhelyeken belül az állandó 
tavak aránya.

A változat hatóterülete, ahol a vízrendszer valamilyen szinten kiszolgálhat-
ja a tájgazdálkodási igényeket, a Gubástói-csatorna, a Törökéri-főcsatorna, 
a Boldog-árok, illetve annak folytatásában található útárok és a Kakastói-
csatorna közti terület. A visszaduzzasztó hatás következtében a Törökéri-
főcsatorna mentén felfelé Dorkó irányában is elérhető ilyen hatás, ám itt a 
Dorkói tanyavilág és a Bodrogköz egyik kiterjedt laposára, 95-96 m közötti 
magasságba települt Györgytarló belterületi belvízvédelme, illetve a tér-
ségben található meliorizált területek használhatósága megköveteli, hogy 
ezeket a területeket kizárjuk a rendszerből. Itt a beruházással kapcsolat-
ban a két rendszer összehangolása érdekében felül kellene vizsgálni, 
mennyiben érinti a víz visszaduzzasztása a betorkolló csatornák eredeti 
funkcióját, illetve azok fenntartása érdekében van-e szükség újabb beavat-
kozásra.

A „B” változat a Gubástói-csatorna öblözetére épül, ideértve annak a Ka-
kastói-csatorna feletti mellékcsatornáit. A vizet a természetes esésvonalak 
mentén felülről vezeti végig a területen, emiatt kisebb beavatkozásokkal, 
kevesebb földmunkával is elérhető ugyanaz a hatás. Ennek következtében 
a vizes élőhelyeken belül nő a vízvisszatartáson alapuló mocsár-mocsárrét 
jellegű vizes élőhelyek aránya. 

A Gubástói-csatornán elhelyezett zsilip visszaduzzasztó hatása belterülete-
ket nem érint, jelenlegi üzemvízszint mellett nem befolyásolja kedvezőtle-
nül a felső területek belvízvédekezését. A Törökéri-főcsatorna visszaduz-
zasztásával összehasonlítva mindez azzal magyarázható, hogy amíg a fő-
csatorna a Bodrogköz egyik legmélyebb vonulatán húzódik, ahol a szintkü-
lönbségek viszonylag csekélyek, a kiemelkedő homokdomboktól eltekintve 
Bf. 93,5 és 95 m közé tehetők, tehát nem haladják meg jelentősen az más-
fél métert. A Gubástói-csatorna viszont a Bodroghát alól indul, a természe-
tes esésvonalakat követve fut a mély területek felé, itt a szintkülönbségek 
– ugyancsak eltekintve a homokdomboktól, illetve a dűnesor Bf 102m-es 
magasságától – Bf. 93,5 és 96, a folyóhát magasságát is ideszámítva 97 m 
között alakulnak, összességében 1-2 méterrel jelentősebbek a Törökéri-
főcsatorna mentén adódó különbségeknél.

111111 A módszertan szerinti összevetés
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Az összehasonlító értékelés során a módszertanunkban megadott formát 
követve hasonlítjuk össze a két változatot, majd az értékelésünket egy 
összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Elsőként mindkét változatban azt vizsgáljuk, vannak-e kizáró feltételek. 
E kérdésben elsőként a pályázati útmutató feltétel rendszerét vettük ala-
pul. Az előzetes vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy első közelítés-
ben kizáró feltétel egyik változattal szemben sem áll fenn.

Ezt követően vizsgáltuk a saját magunk által támasztott követelményeket.

Az általunk megjelölt kizáró okok tekintetében mindkét változat megfelel a 
szükséges feltételeknek, azaz a tulajdonviszonyok a beavatkozási terü-
leteken tisztázottak, másfelől a műtárgyak jellege és kezelése a gaz-
dasági haszonvételekhez illeszkedik.

A nem számszerűsített feltételek vizsgálata során a két projekt nem 
mutat eltérést. A gazdálkodók egyik esetben sem mondtak le önként a tu-
lajdonukról, azaz az állami tulajdonba vonás mindkét esetben kisajátítási 
eljárást igényel.

A tájgazdálkodási üzemrendnek megfelelő gazdálkodásra vonatkozó tulaj-
donosi, földhasználói szándék jelen esetben mindkét változatnál 90 ha kö-
rüli terület üzemrend szerű használatára terjed ki, így itt a két változat kö-
zött nincs különbség.

A számszerűsített feltételeket a 17. táblázatban foglaltuk össze:

18. táblázat: A változat elemzés számszerűsíthető feltételei

Számszerűsíthető fel-
tételek

„A” változat „B” változat

Érték Pont Érték pont
Kitermelt földmennyiség 519 950m3 0 216 450 m3 1

Műtárgyigény (db.)
2 db+6 felülvizs-

gálat 
0 2 db 1

Területszerzési igény és 
a tájtagolásba vont terü-
letek aránya:
Tájtagolásba vont terü-
let:
Területszerzés igénye:
Arány:

124,3 ha
99,5 ha

80%

0

124,3 ha
68,7 ha

55%

1

Támogatottság mértéke 70% 70%
A rendszer működésébe 
bevont területek nagy-
sága

750 ha 0 888 ha 1

A rendszer működésébe 
vonható területek nagy-
sága

0 ha 0 520 ha 1

Tavak száma 10 1 6 0
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és kiterjedése 30 ha 1 10 0
A tájgazdálkodás rendel-
kezésére álló víz meny-
nyisége

900-950 000 m3 1 840 000m3 0

A rendszer által vissza-
tartott víz mennyisége

425 000 m3 1 255 000m3 0

Fajlagos költségek 
(Ft/ha)

1 686 613 0 690 833 1

Nem számszerűsíthető 
feltételek
Területszerzés jellege Csak kisajátítás 0 Csak kisajátítás 0

Gazdálkodói szándék

A beavatkozási te-
rület valamivel 

több mint 10%-ra 
(90 ha)

1 A beavatkozási te-
rület 10%-ra (90 

ha)

1

Kizáró feltételek nincsenek
Összesen: 5 7

A fenti táblázatban szereplő értékekhez az alábbi magyarázatokat 
fűzzük:

A kitermelt földmennyiség a tavak kotrásából, a humuszmentéssel és 
deponálással járó földmunkából, az új csatornák kialakításából, a csatorna-
kotrás és az ér-rehabilitáció során végzendő földmunkából tevődik össze. 
Az egyes változatoknál ezeket az értékeket az alábbiak szerint számoltuk. 
(19. táblázat)
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19. táblázat: A kitermelt földmennyiség összehasonlítása

„A” változat
Mennyiség 

(m3)

Munkamegnevezés „B” válto-
zat

Mennyiség 
(m3)

350 000 Földmunka (tó kialakítás) 129 000
120 000 Földmunka (humuszelhelyezés miatt többlet 

anyagmozgatás vagy humuszmentés)
37 200

5 400 Új csatorna építése (vízpótlás)        (1 200 fm) 5 400
21 800 Csatorna rekonstrukció                     (1055 fm) 21 800
21 100 Érrekonstrukció                                 (3 200 

fm)
21 100

518 300 Összesen 214 500

Itt tehát a „B” változat kap pontot

A műtárgyigény meghatározásakor azokat a műtárgyakat vettük alapul, 
amelyek külön, a gazdasági haszonvételektől elkülönülő kezelést igényel-
nek. Mindkét változat esetében két ilyen műtárgy szükséges, ám az „A” 
változatban ezen felül a Törökéri-főcsatornán felül kell vizsgálni hat csator-
na torkolatot, ami a csatornák fenékszintjére, illetve a terület legmélyebb 
pontjainak tengerszintfeletti magasságára tekintettel újabb műtárgy 
igényt jelenhet. 

Itt ismét a „B” változat kap pontot.

Területszerzési igény és a tájtagolásba vont területek aránya: Ez 
az arány azt tükrözi, a tervezett tájtagolásba milyen mértékben kapcsolód-
nak be a helyi gazdálkodók, értékét az határozza meg, hogy a tájtagolásba 
vont területek hány százalékát kell állami tulajdonba vonni. Ha a tájtago-
lásba vont területek nagyobb részét állami tulajdonba kell vonni, azt jelen-
ti, hogy a tájtagoló beavatkozások állami beruházásból, állami területen 
történnek, a gazdálkodói részvétel igen csekély.

A tájtagolásba vont területek nagysága mindkét projekt esetében egyenlő, 
124,3 ha, ebből a területszerzésbe vont területek nagysága az „A” válto-
zat esetében közel 100, (99,5) a „B” változat esetében viszont csak meg-
közelítőleg 59 ha. Itt tehát a „B” változat kapott pontot.

A támogatottság mértékét mindkét változat esetében 70% körülire be-
csüljük. Ez az arány a későbbiek során változhat, de miután nagyobb részt 
mindkét területet ugyanazok an gazdálkodók használják, jelentős eltérés 
ettől az értéktől nem várható. Az előzetes egyeztetésekkor úgy láttuk, 
hogy a „B” változat támogatottsága – miután itt a két érdek összehangolá-
sa valamivel hatékonyabb volt – egy kicsivel nagyobb, de ezt a kiválasztás 
időszakában még nem tudtuk számszerűsíteni, így itt egyik változat sem 
kapott pontot.
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A rendszer működésébe vont területek nagysága: Ez az érték nagy-
ban hasonlít a projekt elbírálásához szükséges adatokhoz, csak itt nem a 
mezőgazdasági területeket, hanem a projekt által érintett, az utakat, csa-
tornákat, mocsarakat, kivett területeket és a tanyákat és a belterületet is 
magában foglaló értékről van szó. Az itt megadott értékek tehát valamivel 
nagyobbak az érintett helyszínek mezőgazdasági területeinél.

Az értékek meghatározásakor kiindulási alapként azt vettük figyelembe, 
hogy a projekt során meghatározott üzemrend szerint milyen nagyságú te-
rületeken válik lehetővé a tájgazdálkodás. Az „A” változat esetében ez az 
érték 750 ha, míg a „B” változatnál 888. A kettő közötti különbség a vízát-
vezetés irányából fakad.

Itt tehát ismét a „B” változat kap pontot.

A rendszer működésébe vonható területek nagysága: Itt azt vizsgál-
tuk, hogy a jelenlegi műszaki tartalom mellett, a későbbiek folyamán a táj-
gazdálkodás sikere esetén az üzemrend felülvizsgálata mellett további be-
ruházások nélkül, az üzemrend megváltoztatásával, illetve helyi jellegű, 
üzemi szintű beavatkozások mellett milyen terület vonható be a tájgazdál-
kodásba. 

Az „A” változat esetében ugyan a Törökéri-főcsatornára tervezett duzzasz-
tás viszonylag kiterjedt, a jelenlegi projekt-területnek többszörösére kiter-
jedő területek bevonását tenné lehetővé, de itt a jelenlegi gazdálkodás és 
a tájgazdálkodás érdekeinek összehangolása érdekében elengedhetetle-
nek lennének további beruházások, vízválasztók, töltések emelése, csator-
nát kísérő gátak elhelyezése, a csatornák szakaszolása. A domborzati 
adottságokból fakadóan néhány helyszínen esetleg átemelő szivattyú tele-
pítése is szóba jöhet. Ezek messze meghaladják az üzemrend megváltoz-
tatásához kapcsolódó üzemi szintű beavatkozásokat.

A „B” változat esetében az üzemrend megváltoztatása a Bodrog hát alatti 
területeken is lehetővé teszi a víz lefolyásának lassítását. Üzemi szintű be-
avatkozásokkal – küszöbök és tiltók beépítésével – a gazdálkodók a víz ál-
landó visszatartására is berendezkedhetnek. Ez alól egyedül a Kengyel-tó 
és a hozzá kapcsolódó csatornák képeznek kivételt. Itt a tájgazdálkodás-
jellegű hasznosítás mind a tó tekintetében, mind a vízrendszer felől nézve 
az üzemi szintet meghaladó beruházásnak számítana. Ezért e változat 
esetében a Kengyel-tóra eső részeket leszámítva egy feltételezett üzem-
rend változással mintegy 520 ha-nyi terület vonhat be a tájgazdálkodási 
rendszerbe.

Ebben az esetben is a „B” változat kap pontot.

Tavak száma és kiterjedése: E pont nem igényel bővebb magyarázatot. 
Miután az „A”változatban mintegy tíz tó megvalósítása szerepel 30-35 ha, 
ezzel szemben a „B” változatban 6 tó, 10-12 ha kiterjedésben, itt az „A” 
változat tehát 2 pontot kap.
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A tájgazdálkodás során hasznosítható víz mennyisége: értelmezé-
sünkben ez az érték azt fejezi ki, hogy a táj az adott körülmények között 
milyen mennyiségű vízzel gazdálkodhat, a víz dinamikus és állandó vissza-
tartása közelítőleg milyen mennyiséget érinthet. Ezt az értéket a területi 
belvizek nagyságából és a területre kivezethető víz mennyiségéből becsül-
tük meg. Az előzetes becslésekből arra a következtetésre jutottunk, hogy 
a Törökéri-főcsatorna vízhozamára tekintettel ez a mennyiség – kalkulálva 
a rendszer befogadó képességét is – az „A” változat esetében mintegy 
900-950 000 m3-re tehető. Ettől nagyobb mennyiségű víz pótlására vélhe-
tően a felső területek veszélyeztetése nélkül nem kerülhetne sor.

A „B” változat esetében a víz mennyiségét a belvízborítások, a helyi csa-
padékviszonyok és a rendszer sajátságaira tekintettel során állapítottuk 
meg. Munkánk során azt becsültük meg, hogy a lefolyás késleltetésével 
milyen mennyiségű víz használható fel a tájgazdálkodási rendszerben. En-
nek a mennyiségét 840 000 m3-re becsültük.

Itt is az „A” változat kap pontot.

A rendszer által visszatartott víz mennyisége: Ennél az értéknél a 
rendszer tározókapacitását vettük figyelembe, azaz azt vizsgáltuk, hogy a 
Bf. 94 magasságban lévő üzemvízszint mellett mennyi víz megtartására 
képes. Az érték meghatározásánál az alábbiakat vettük figyelembe. (20. 
táblázat)

20. táblázat: A vízvisszatartás összevetése

„A” változat
(vízmennyiség 

m3)

Vízvisszatartás helyszínei „B” változat
(vízmennyi-
ség m3)

375 000,00 Tavak összesen üvsz-en (94,00mBf) 140 000,00
25 000,00 Holtmeder ÜVSZ-en(94) 25 000,00
25 000,00 Csatornákban visszatartható vízmennyisé-

gek
90 000,00

425 000,00 255 000,00

Az összehasonlítás alapján az „A” változat kapott pontot.

Fajlagos költségek: A fajlagos költségek kiszámítása során a beruházási 
összegeket vettük alapul, és ezt vetítettük a tájgazdálkodás tervezett 
üzemrendjénél érintett területekre. Tehát nem vettük figyelembe azokat a 
területrészeket, amelyekre a jelenlegi műszaki tartalom mellett az üzem-
rend megváltoztatása révén kiterjedhet a projekt. Ennek figyelembevéte-
lével a beruházással kapcsolatos építési költségeket az alábbiak szerint 
becsültük meg (21. táblázat)

21. táblázat: Az építési költségek összevetése

„A” válto-
zat

„B” válto-
zat
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építési költség (Ft) 1 768 326 004 762 446 634 
terület (ha) 750 888
fajlagos költség 
(Ft/ha)

2 357 768 858 611 

A két projekt összevetése során az „A” változat összességében 5, míg a 
„B” változat 7 pontot ért el. 

A költség-hatékonysági elemzés (pontozás nélkül) a „B” változatot 
mutatja kedvezőbbnek. Az elemzés a költség-haszon elemzés munkafüzet 
„Valtozatelemzes” munkalapján található.

Megvalósításra a „B” változatot javasoljuk.
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6 A kiválasztott változat részletes ismertetése

A kiválasztott változat műszaki ismertetése során először ismertetjük a 
vízrendszerműködését, majd ezt követően tárgyszerűen felsoroljuk az 
egyes beavatkozásokat és a tervezett költségeket. A továbbiakban az MT 
útmutatójában meghatározott rend szerint tovább haladva indokoljuk a 
költségeket, megadjuk, és táblázatba foglaljuk a szükséges output indiká-
torokat, ismertetjük a rendszer várt hatásait, működésének intézményi ke-
reteit, üzemeltetését, fenntarthatóságát és az esélyegyenlőségre gyako-
rolt hatását.

1.12 Részletes műszaki ismertetés

A rendszer bemutatását a vízi infrastruktúra ismertetésével kezdjük. Ezt 
követően bemutatjuk milyen vízkormányzás alakul ki a beavatkozások ha-
tására a műszaki beavatkozásokkal érintett 750 ha-nyi területen, erre ho-
gyan épül rá a tájgazdálkodási rendszer. Felvázoljuk, a rendszer hogyan 
szolgálja ki a jelenlegi üzemrend mellett további beavatkozás nélkül a dű-
nesor alatti további 138 hektárnyi területet, illetve az üzemrend megvál-
toztatása révén a további 520 hektárt, illetve azt is érzékeltetjük, hogyan 
hangoljuk össze a vizek elvezetéséhez fűződő gazdálkodási érdeket a táj-
gazdálkodással.

111111 Műszaki leírás

Vízrendszerünk alapja a 10 ponton kialakított, a víz visszatartására alkal-
mas területek vízjárásának szabályozását célzó beavatkozás, mely rész-
ben vízpótló és vízelvezető csatornaépítést, illetve rekonstrukciót, különfé-
le műtárgyak (tiltók, átereszek, zsilipek) kialakítását, tavak kotrását, illetve 
az ártéri szintek tagolását, az érhátak megemelését jelenti. Ezt egészíti ki 
a Gubástói- és a Kakastói-csatornákra tervezett zsilip, illetve az egykori 
természetes vízrendszer egyik ütőerének számító érmaradvány részbeni 
helyreállítása.

1.12.1.1Az első beavatkozási pont

Az első beavatkozás helyszíne a Kakastói-csatornától délre, a Váróczi-
tanyától délkeletre, a Bartha-csatorna felett fekvő lapos. Itt az egykori ér a 
homokdombokat kerülgetve, jelentős kanyarokat leírva haladt dél-délnyu-
gat felé. A Homokhátak közötti része mára teljesen eltűnt, feliszapolódott, 
de a Nagyzsidó-homok dűlőben egy kelet-nyugati irányú, kiszélesedett 
szakasza, illetve a határozottan dél felé forduló része megmaradt.
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A beavatkozás során egyrészt az ér kelet-nyugati irányú maradványát 
kissé kiszélesítve és kimélyítve tavat hozunk létre, az annak déli részén 
fekvő, ma szántóként használt homokhátat megemeljük és nagy vízigényű 
társulással telepítjük be. A kialakított tó vízpótlása érdekében a Kakastói-
csatornából egy feltöltő csatornát építünk a tó keleti végéig. A csatorna ki-
ágazásához vízvisszatartó műtárgyat helyezünk el, hogy a feltöltést köve-
tően a víz a Kakastói-csatorna irányába ne folyhasson vissza. A rendszer-
hez hozzá tartozik a dél felé forduló érszakasz, itt azonban további beavat-
kozásra nincs szükség, a terület kezelésével (a sás és a nád kaszálásával) 
a jelenlegi állapotban is biztosítani lehet a víz útját.

A Bartha-csatorna magasságában az egykori ér nyugat felé kanyarodott, 
majd néhány száz méter után ismét déli irányban folyt tovább. Ezen a sza-
kaszon azonban friss erdőtelepítés és művelt földek találhatók, melyeken 
célszerűtlen lenne és túl magas költséggel járna az ér helyreállítása, ezért 
a vizet a Bartha-csatornán vezetjük tovább a Boldog-árok felé.

A tóhoz kapcsolódó két vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszinten be-
állított állandó küszöb és tiltó. 

1.12.1.2A második beavatkozási pont

A második beavatkozás helyszíne a Mária-tanyától a Szemán-tanya felé 
észak-déli irányban húzódó homokbucka két oldalán fekvő, a Sárospatakot 
Kenézlővel összekötő úttal párhuzamos, hosszan elnyúló mélyedés. E terü-
leteken ma jellemzően megrekedt a víz, ellehetetlenítve a jelenlegi gazdál-
kodást. A beavatkozás során felújítjuk a homokhátat áttörő csatornát, illet-
ve az útárok átalakításával e területeket a Bartha-csatorna közvetítésével 
a Boldog-árokba kötjük. 

A beavatkozás remélt hatása e terület vízháztartásának javítása, illetve 
az itt használt szántók művelésének elősegítése. Tekintettel azonban arra, 
hogy a Törökéri-főcsatorna visszaduzzasztó hatása a Boldog-árokban egé-
szen a Bartha-csatornáig érzékelhető, a gyakorlati tapasztalatok mutatják 
majd meg, hogy a víz milyen hatásfokkal vezethető el e térségből. Ezért 
vízvisszatartó műtárgy beépítéssel az esetleges vízvisszatartás és tájhasz-
nálatváltás lehetőségét is megteremtjük. A beavatkozások magukba fog-
lalják az átereszek felújítását, illetve ahol szükséges új áteresz építését is.

A beavatkozáshoz kapcsolódó vízvisszatartó műtárgy tiltós áteresz

1.12.1.3Harmadik beavatkozási pont

A harmadik beavatkozás helyszíne a Szemán-tanya előterében, a Boldog-
árok mellett fekvő lapos.

A beavatkozás során a mélyfekvésű területet tovább mélyítjük, így a Bol-
dog-árok előterében egy kisebb tavat alakítunk ki, melyet egy feltöltő 
árokkal a Bartha-csatornához kötünk, illetve a víz levezetése érdekében a 
Boldog-árokhoz is hozzákapcsolunk. Így adott esetben lehetőség lesz a tó 
átöblítésére is.
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A tó felszínét két kisebb szigettel tarkítjuk részben az árnyékolás, részben 
az élőhely jelleg elősegítése érdekében. 

A tóhoz kapcsolódó vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszinten beállí-
tott állandó küszöb és tiltó. 

1.12.1.4Negyedik beavatkozási pont

A negyedik beavatkozás helyszíne a Katona-tanya előterében, a Boldog-
árok mellett fekvő lapos.

A beavatkozás során a mély fekvésű területen lehetővé tesszük a víz 
visszatartását és a vízpótlást. Eredetileg ezen a ponton is tavat tervez-
tünk, de az élőhely felmérés során a tervezett mélyítés helyén rekettyés 
mocsárrétet találtunk. Az élőhely védelme érdekében a tulajdonossal 
egyeztetve ezen a területen a már meglévő vizes élőhely vízellátottságát 
és egyéb feltételeit javítjuk a beavatkozással.

A vizes élőhelyhez kapcsolódó vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszin-
ten beállított állandó küszöb és tiltós áteresz.

1.12.1.5Ötödik beavatkozási pont

Az ötödik beavatkozás helyszíne: a Katona-tanyától délre húzódó holtág 
felső ága.

A beavatkozás során a már meglévő halággyal kiegészített vizes élőhely 
vízellátottságát javítjuk a következő beavatkozásim ponton található tóhoz 
kapcsolással, illetve vízvisszatartó műtárgy építésével. 

A vizes élőhelyhez kapcsolódó vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszin-
ten beállított állandó küszöb és tiltós áteresz. 

1.12.1.6Hatodik beavatkozási pont

A hatodik beavatkozás helyszíne a Katona-tanyától délre fekvő holtág al-
só része. 

A beavatkozás során a holtágat kimélyítjük, a partját a déli-délkeleti ré-
szeken megemeljük, így egyfajta magas partot képezünk. Az észak-észak-
nyugati részen a tóhoz vizes élőhelysávot kapcsolunk. Az így rekonstruált 
holtmedret egy feltöltő árok segítségével kapcsoljuk a vízrendszerhez.

A tóhoz kapcsolódó két vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszinten be-
állított állandó küszöb és tiltó. 

1.12.1.7Hetedik beavatkozási pont

A hetedik beavatkozás helyszíne a Katona-tanyától délre húzódó holtág 
alatti vizes élőhely.

A beavatkozás célja a vizes élőhely vízellátottságának javítása. Ennek ér-
dekében a területet vízpótló csatornával kapcsoljuk a rendszerbe, mely 
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közvetlenül a rehabilitált érszakaszhoz köti a vizes élőhelyet, illetve az elő-
ző beavatkozás során bemutatott tavat.

A vizes élőhelyhez kapcsolódó két vízvisszatartó műtárgy: az üzemi víz-
szinten beállított állandó küszöb és tiltó. 

1.12.1.8Nyolcadik beavatkozási pont

A nyolcadik beavatkozás helyszíne a Katona-tanyától nyugatra, az adott 
terület legmélyebb pontján fekvő lapos északi része.

A beavatkozás során kiterjedt lapost két észre bontva mélyítenénk ki. Az 
első részletben a tavat délről határoló csatorna és úttöltést enyhén meg-
növelnénk és megemelnénk, hogy árnyékoló fásítást végezhessünk rajta. 
A kialakítandó tó déli részén, egy húsz-huszonöt méter széles viszonylag 
mély tórészlet mögött két ugyancsak húsz méter körüli szélességű szige-
tet alakítunk ki, majd innen tovább a mélyítjük a tavat, úgy, hogy az észa-
ki, illetve a keleti vége laposba folytatódjon. A nyugati részeken a meglévő 
magas partot enyhén megemelnénk.

A tóhoz kapcsolódó két vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszinten be-
állított állandó küszöb és tiltó. 

1.12.1.9Kilencedik beavatkozási pont

A kilencedik beavatkozás helyszíne a Katona-tanyától nyugatra, az adott 
terület legmélyebb pontján fekvő lapos déli része.

A beavatkozás itt elsődlegesen egy összetett élőhely-struktúra kialakítá-
sát célozza. Ennek érdekében a tó kimélyítése során számos szigetet ha-
gyunk meg a mederben, melyeket a tó déli részén harminc méter körüli 
szélességű, viszonylag mély, az északi felén valamivel keskenyebb és se-
kélyebb vízfelületek választanak el egymástól. A déli részen a szigetek 
magasabbak, 80-100 cm-rel emelkednek a tó vélelmezett legmagasabb 
vízállása fölé, s nagy vízigényű fás növénytársulásokat telepítünk rájuk, 
míg az északi oldalon a szigetek laposak, nagyobb vízállás alkalmával 
egyes részleteik víz alá is kerülhetnek. Itt mocsári növényzet, elsősorban 
mocsárrét, illetve bokorfüzes mocsárrét kialakítását tervezzük.

A tó nyugati felén enyhén megemeljük a magas partot, oly módon, hogy a 
tó felől indulva lassan, szinte észrevétlenül emelkedjen a terep. A tó sze-
gélyében egy öt-tíz méteres sáv alkalmanként elborítás alá is kerülhet. Az 
itt kialakított magaslat célja, hogy a vizet ne engedje az egykori ér itt csa-
tornaként használt medre felé folyni.

A déli oldalon közvetlenül a tó partján emeljük meg a szinteket. Az így ki-
épített magas partot az árnyékolás miatt fásítjuk. A keleti oldalon ugyan-
csak vízkormányzás céljából növeljük meg a térszintek magasságát.

A tóhoz kapcsolódó két vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszinten be-
állított állandó küszöb és tiltó. 
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1.12.1.10 Tizedik beavatkozási pont

A tízedik beavatkozás helyszíne az Egerdi-tanyától keletre fekvő lapos.

A beavatkozás során a ma alig használható, jellemzően belvizes lapos 
helyén alakítunk ki tavat. 

A tóhoz kapcsolódó vízvisszatartó műtárgy: az üzemi vízszinten beállí-
tott állandó küszöb és tiltó. 

1.12.1.11 Csatornák és vízvisszatartó műtárgyak

A tájgazdálkodási vízrendszer és a belvizek elvezetésének összehangolása 
érdekében a Gubástói- és a Kakastói-csatornákra zsilipet kell telepíteni. A 
tájgazdálkodási rendszer ugyan fenntartható lenne állandó küszöbök léte-
sítése esetén is, de így a két belvízcsatorna mentén húzódó szántók víz-
mentesítése megoldhatatlanná válna, a duzzasztás ráadásul a Kakastói-
csatorna mentén belterületet is érintene.

A vízrendszer fontos elemei a tavakat, vizes élőhelyeket összekötő csator-
nák. Ezek egy része a jelenlegi körülmények között is alkalmas arra, hogy 
kiszolgálják a rendszert, ám mintegy 2.500 m-es szakaszon felújításra kot-
rásra szorulnak. E csatornákon két további vízvisszatartó műtárgyat is kell 
létesíteni. Továbbá öt átereszt fel kell újítani. Amikor feltöltésre használjuk 
a csatornát az abba becsatlakozó üzemicsatornák torkolatához tiltókat kell 
beépíteni annak érdekében, hogy csak azokra a területekre jusson víz ahol 
azt fel akarják használni. 

1.12.1.12 Érrekonstrukció

A természetes vízrendszer egykori ütőerének a Török-ér felé eső legalsó 
szakaszán az egykori ér medrének kikotrásával helyreállítjuk a vízszállító 
képességet. Az élőhely jelleg fokozása érdekében egyes helyeken halágya-
kat hozunk létre, melyek napfelőli oldalát galériaerdő telepítésével árnyé-
koljuk.  A helyreállított mederben való tározáshoz a torkolathoz közel zsili-
pes átereszt építünk.

A kiválasztott koncepció megvalósításához szükséges beavatkozások ösz-
szefoglaló 21. táblázat:

22. táblázat: A szükséges beavatkozások összegzése

Főbb munka és létesítményjegyzék
Földmunka (tó kialakítás) 129 000 m3

Földmunka (humuszelhelyezés miatt 
többlet anyagmozgatás vagy humusz-
mentés) 37 200 m3

Új csatorna építése (vízpótlás)        
(1 200 fm) 5 400 m3

Vízvisszatartó nagyműtárgy 2 db
Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű- 12 db
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tárgy, küszöb
Kisseb küszöbök, tiltók 8 db
Áteresz átépítés 5 db
Áteresz építés új 3 db
Csatorna rekonstrukció                     
(10 550 fm) 21 800 m3

Érrekonstrukció                                 
(3 200 fm) 21 100 m3

1.12.1.13 A rendszer üzemelésének bemutatása a 750 ha-nyi be-

avatkozási területen

A kiválasztott koncepció szerint a vízrendszer működésének alapja az öb-
lözetben fakadó vizek lehetőségszerinti teljes visszatartása, kihasználva a 
Törökéri-főcsatorna jelenlegi üzemrendjében jelentkező visszaduzzasztást. 
Ennek megfelelően a rendszer kulcsa a Gubástói- és a Kakastói-csatornára 
telepített zsilip, a hozzájuk kapcsolódó csatornarendszer, illetve az általuk 
láncba kapcsolt mélyfekvésű területek, vizes élőhelyek és tavak láncolata.

A rendszer üzemeltetésének célja a tavaszi vízbő időszakok vizeivel való 
gazdálkodás. Ezt úgy tervezzük megvalósítani, hogy a vizet végig vezetjük 
az e célból kiválasztott területeken. Itt nem csak és nem is elsősorban ar-
ról van szó, hogy a vizeket medrekben és csatornákban tereljük, ezen felül 
el kell érni, hogy ki is lépjenek azokból. 

A működés első lépése tehát a két csatorna vízhozamának megcsapolása. 
Ezt úgy kívánjuk biztosítani, hogy a tavaszi vízbőség idején e csatornák át-
eresztőképességét a műtárgyakkal ideiglenesen oly mértékben korlátoz-
zuk, hogy a víz a rendszert feltölthesse. Elsőként a Kakastói-csatorna vizét 
osztjuk meg, oly módon, hogy az újonnan kialakított vízpótló csatorna se-
gítségével az első beavatkozási pontként megjelölt tóba vezetjük belőle a 
vizet. A vízbő időszak elmúltával a vízkormányzó műtárgyak segítségével 
e víz egy részét a tóban megtartjuk. Itt két vízvisszatartási lehetőség áll 
fenn. Egyfelől a rendszer működését meghatározó Bf. 94m-es küszöbszin-
tig, másfelől a gazdasági haszonvételekhez kapcsolódóan, a tiltók segítsé-
gével a gazdálkodói igénynek megfelelő magasabb szintig.

A tovább vezetett víz a Bartha-csatornán keresztül jut el a harmadik be-
avatkozási pontként jelzett tóba, illetve laposba. Vízbőség idején a tó med-
réből túlcsordulhat a víz, elborítva a környező alacsonyabb területeket is. 
A víz itt is mint ahogy minden más területen is két szinten tartható.

A Bartha-csatornában érkező vizeket ugyanúgy meg lehet osztani, részben 
a tó, részben a Boldog-árok felé. Ide csatlakoznak a második beavatkozási 
pontként jellemzett terület belvizei is. Miután azonban a Törökéri-főcsator-
na vízszintje ilyen időszakokban jellemzően visszaduzzaszt, kérdéses, 
mennyiben tudnak a vizek elfolyni.
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A Boldog árokba vezetett víz innen a Törökéri főcsatorna irányába folyik 
tovább. Vízbő időszak esetén – amikor a Boldog árokban is magas a víz - a 
harmadik és negyedik, ötödik beavatkozási területekre a természetes duz-
zasztást kihasználva is vezethetünk belvizeket. A visszaduzzasztást ki-
használva, e területen a víz ki is léphet az árokból. E területre azonban jel-
lemzően a Gubástói-csatorna felől érkezne víz.

A Gubástói-csatornán a Katona-tanya menti útárok torkolata alatt létesíte-
nénk zsilipet. A cél itt is a nagy vizek lefolyásának lassítása, illetve a víz 
megosztása. A megosztott vízmennyiség a helyreállított árokba folyna, és 
eljutna egészen a negyedik beavatkozási pontként jelölt vizes élőhelyig. 
Nagyobb része azonban a tízedik beavatkozási pontként jelölt tóba folyna. 
Innen a víz nagyobb belvizek esetén akár a felszínen is tovább vonulhatna 
a nyolcadik beavatkozási pontként jelölt tóba, melyet a kérdéses terület 
legmélyebb vonulatán húzódó lapos északi végén alakítunk ki. Ugyanakkor 
e tó biztonságos vízellátását a Katona-tanya menti útárokból vízpótló csa-
tornával biztosítjuk. Alternatív megoldásként szóba jöhet e vízpótló csator-
na áthelyezése és a két tó közvetlen összekötése. Tájgazdálkodási szem-
pontból e megoldás előnyösebb volna.

Innen a víz egyrészt átkötéssel jutna a terület déli részén kialakított tóba, 
ahonnan a rehabilitált érszakasz felé vezetnénk tovább. Másrészt a két ta-
vat elválasztó csatorna közvetítésével az újonnan létesítendő vízpótló ár-
kon keresztül folyna a hatodik beavatkozási pontként megjelölt jelentősen 
kimélyített medermaradvány alsórészébe, illetve a halággyal tarkított vi-
zes élőhelyként kezelt, és ötödik beavatkozási pontként jelölt területre. A 
víz további útja itt is kettéágazhat. Egyfelől a Boldog-árok felé, másfelől to-
vább a hetedik beavatkozási pontként jelölt vizes élőhely irányába. A rend-
szer utolsó szakasza a helyreállított ér vonulata. A víz ennek közvetítésé-
vel jut el a Törökéri-főcsatornába.

A területen végigvezetett víz egy részét a nagyvizek levonulása után visz-
sza lehet tartani. A visszatartás, mint már jeleztük, két lépcsős. Egyfelől a 
gazdálkodó, a gazdálkodási igényeknek megfelelően tiltók segítségével a 
számára legkedvezőbb, általában a halak biztonságos ívását lehetővé tevő 
ideig visszatarthatja, majd ha az időszak végén még van felesleges vize, 
azt tovább engedheti.

A működés másik eleme a csatornákban a víz visszaduzzasztása. Itt az 
üzemrendet úgy kell megállapítani, hogy a vízbő időszak eltelte után a biz-
tonságos belvíz elvezetés érdekében a zsilipeket nyitva kell tartani, és a 
vízvisszaduzzasztást csak az követően kell elkezdeni, hogy a felsőterület 
Bf 94,5m körüli területeiről már lefolyt a víz.

Egy olyan rendszert javasolunk tehát megvalósításra, amely kis részben 
épít a Törökéri-főcsatorna visszaduzzasztó hatására, de azt nem befolyá-
solja, ellenben lehetőséget teremt a teljes öblözet fakadó vizeivel való 
gazdálkodásra. A rendszer további előnye, hogy – szükség esetén – né-
hány üzemrendi változással tovább terjeszthető, mind az öblözeten belül, 
mind a Törökéri-főcsatorna által meghatározott területeken.
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1.12.1.14 A dűnesor alatt található 138 ha-nyi terület kiszol-
gálása

A vízrendszerünk a jelenlegi üzemrend mellett, annak rugalmas kezelésé-
vel további területeken teszi lehetővé az ideiglenes vízvisszatartást. Itt tar-
tós vízborítások kialakítására nincs, illetve csak meghatározott területeken 
és csak a terepadottságokhoz illeszkedően nyílik lehetőség, de a kistáji 
vízkörforgások vízzel való feltöltésére és alacsony ártéri szint vízjátékának 
megteremtésére a jelenlegi rendszer a Kakastói-csatornán a belvíz levonu-
lás lassításával módot és lehetőséget teremt. A tényleges hatás attól függ, 
mikor, mennyi ideig tartjuk nyitva a Kakastói-csatorna zsilipjét. Ennek 
tényleges üzemrendjét az érintett területen gazdálkodók bevonásával táj-
gazdálkodási kifizetések ismeretében lehet majd meghatározni.

1.12.1.15 A Gubástói-csatorna mentén található területek 
kiszolgálása

Itt a jelenlegi üzemrend mellett nem, vagy csak minimálisan, a legalacso-
nyabb fekvésű terület vonatkozásában szolgálja ki a tájgazdálkodást. Vi-
szont a Gubástói-csatorna zsilipjét úgy alakítjuk ki, hogy az magasabb üze-
mi vízszintet is tarthasson. Ebben az esetben további 520 ha-nyi terület 
tájgazdálkodási célú felhasználást szolgálja ki a rendszer. A tényleges 
üzemrendet itt is a tájgazdálkodási kifizetések ismeretében határozhatjuk 
meg.

Mindkét esetben azt vélelmezzük, hogy a kifizetések hatására az arra al-
kalmas területeken a gazdálkodók a tájgazdálkodási üzemrendnek megfe-
lelő módon alakítják ki a gazdálkodásukat.
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111111 Projektköltségek indoklása

A projekt nettó építési költségeit a 22. táblázatban foglaljuk össze:

23. táblázat: A projekt költségei 

Tételek megnevezése/Munka Mértékegy-
ség/ Egység

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség (net-

tó)

Összeg (Ft)
(bruttó)

Építési költségek:     
Irtási munkák csatornákon (gaz 
nád kaszálás) 10m2 11 800 220 3 296 920

Irtási munkák csatornákon (cser-
jeírtás) 10m2 4 116 1 580 8 259 166

Iszaptalanítási munkák meglévő 
csatornákon a belvízek mélyebb 
területre történő eljuttatása és 
vízpótlás céljából

m3 21 800 1 410 39 037 260

Vízkormányzó, vízvisszatartó kis-
műtárgy, küszöb db 5 1 690 000 10 731 500

kisseb tilitók beépítése (csatla-
kozó csatornák lezárása céljából) db 4 965 000 4 902 200

Műtárgyak felújítása csatorná-
kon(átereszek) db 8 1 500 000 15 240 000

 CSATORNÁK REKONSTRUK-
CIÓJA km 11 6 080 311 81 467 046

Irtási munkák csatornák nyom-
vonalán (gaz nád kaszálás) 10m2 4 500 220 1 257 300

Irtási munkák csatornák nyom-
vonalán (cserjeírtás) 10m2 240 1 260 384 048

Új csatorna szelvény kialakítás m3 5 400 4 620 31 683 960

Vízkormányzó, vízvisszatartó kis-
műtárgy, küszöb db 2 965 000 2 451 100

kisseb tilitók beépítése (csatla-
kozó csatornák lezárása céljából) db 0 3 000 000 0

Átereszek építése db 0 4 800 000 0
 ÚJ CSATORNÁK ÉPÍTÉSE km 1 23 475 333 35 776 408
Irtási munkák  (gaz nád kaszá-
lás) 10m2 6 000 220 1 676 400

Irtási munkák (cserjeírtás) 10m2 10 000 1 350 17 145 000
Tókialakítás földmunkája(hu-
muszleszedés, földkitermelés, 
depóhelyre szállítás, depókialkaí-
tás)

m3 129 000 2 550 417 766 500

Depóniakialakítás miatt többlet 
földmunka( humuszmentés)

db 37 200 1 550 73 228 200

Vízkormányzó, vízvisszatartó kis-
műtárgy, küszöb

db 3 1 690 000 6 438 900

kisseb tilitók beépítése (csatla-
kozó csatornák lezárása céljából)

db 4 965 000 4 902 200

TÓKIALAKÍTÁS ÖSSZESEN    521 157 200

Érrekonstrukció (holtmeder) m3 21 100 2 550 68 332 350

Zsilipes műtárgy a holt medren db 1 2 800 000 3 556 000
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Tételek megnevezése/Munka Mértékegy-
ség/ Egység

Mennyi-
ség

Fajlagos 
költség (net-

tó)

Összeg (Ft)
(bruttó)

Zsilipes áteresz építése db 1 1 500 000 1 905 000

Zsilip építése Gubástói csator-
nán db 1 8 800 000 11 176 000

Zsilip építése Kakastói csatornán db 1 8 500 000 10 795 000

EGYÉB BEAVATKOZÁSOK 
ÖSSZESEN

   95 764 350

Talajelőkészítés m2 480 000 7 4 267 200

makk vető m2 480 000 10 6 096 000
vetés m2 480 000 1,5 914 400
csemete m2 480 000 5 3 048 000
csemete ültetés m2 480 000 5 3 048 000
szállítási költségek m2   254 000

tervezés, erdészeti díj m2 480 000 0,8 576 580

földhivatali térképek m2   63 500

talajvizsgálat m2 10 15 000 190 500

pótlás és egyéb váratlan ese-
mény

m2   2 895 600

szakirányítás m2 480 000 1 609 600

TÁJTAGOLÁS ÖSSZESEN    21 353 780

talajelőkészítés m2 55 000 10 698 500

makk (vető) m2 55 000 10 698 500

vetés m2 55 000 3 209 550

csemete m2 55 000 4 279 400

ültetés m2 55 000 4 279 400

FASOROK ÖSSZESEN    2 165 350

vetőmag (meggy, szilva, barack) m2 25 000 20 635 000

talajelőkészítés m2 25 000 15 476 250

szétültetés utógondozás m2 25 000 15 476 250
csemete m2 25 000 50 1 587 500
ültetés m2 25 000 50 1 587 500
GYÜMÖLCSÉNY ÖSSZESEN    4 762 500
Építési költségek összesen    762 446 634

1.12.2.1A tájtagolás költségeinek indokolása

Az építési költségek közül a tájtagolás költségeit kell külön magyarázni. A 
tájtagolás mintegy 59 ha-nyi területet érint, ebből 11 ha-on tavakat ho-
zunk létre, a fennmaradó 48 ha-on pedig különféle erdőket telepítünk. Itt 
elsődlegesen keményfa ligetekre helyezzük a hangsúlyt, melyeket makk-
vetéssel tervezünk kialakítani. Ezt elegyítjük különféle fákkal, illetve puha-
faligettel. Az erdők egy részét erdőéltetéssel, más részét erdészeti mód-
szerekkel telepítjük. A célunk, hogy a területen közel 36 ha-nyi vegyes ál-
lományú erdő jöjjön létre. Ezt egészítenénk ki fasorokkal az utak és a csa-
tornák mentén. Az így kialakítható erdőterület aránya ugyan az összterü-
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letre vetítve nem éri el a kívánt kétharmados értéket, de önmagában és 
néhány esetlegesen csatlakozó gazda területével, illetve a tavak körüli el-
helyezkedésénél fogva modellezni tudja és vizsgálhatóvá teszi a tagolt táj-
szerkezet vízháztartásra gyakorolt hatását.

A rendszer kialakítása során nem összefüggő erdőt hozunk létre, hanem 
olyan ligetes tájat, ahol egymást váltják a különféle mozaikok, vizes élőhe-
lyek, erdők, rétek és gyepek. E táj kialakítása különböző módszereket igé-
nyel. Ezek közül azt választottuk, hogy a jellegtelen gyepek esetében a te-
rület egészét erdősítjük. Ha értékesebb növényzetből álló gyepfoltot, vé-
dett növény, vagy állat élőhelyét találjuk egy adott helyen, azt sávban ki-
kerüljük. Az értékesebb mocsárrétek esetében pedig fordított módszert al-
kalmazunk. Ahol a társulás jellegtelenebb, sávokban erdőfoltokat, fás-cser-
jés ligeteket alakítunk ki. Így már önmagában egy mozaikos, tagolt tájszer-
kezetet kapunk. Ezt tetézzük azzal, hogy azokon a helyeken, ahol nagyobb 
foltokban kellene pótolni a telepítést, a pótlás során a gyepet újítjuk fel. 
Ehhez az összetett módszerhez nem tudtunk tételes költséget rendelni. A 
szakértőkkel való egyeztetés után azt a megoldást választottuk, hogy a 
tájtagolás költségei során a 48 ha-nyi terület erdősítésének költségeivel 
számolunk. E megoldás alapja az a vélelem, hogy a sávos telepítésből, il-
letve az értékes területek kihagyásából, védelméből fakadó többletkiadá-
sokat többé-kevésbé kiegyenlíti, hogy emiatt a tényleges telepítés kisebb 
területre korlátozódik.

1.12.2.2A tanulmányok költségei

A megvalósítási szakaszban hat tanulmány készül, melyek közül vízrend-
szerről, és az arra épülő gazdasági tervezésekről készítendő anyagokat 
egységes szerkezetbe foglalva teszünk közzé.

1. Öblözeti szintű vízrendszerterv.

2. Öblözeti tájgazdálkodási terv.

3. Zöldpontrendszer és ökológiai teljesítmény alapállapot felvétel.

4. Egységes monitoring rendszer terve és alapállapot felmérés.

5. Közösségi tervezés.

6. Gazdasági vertikum terve, finanszírozási stratégiája.

Öblözeti szintű vízrendszerterv:

A projekt akkor lehet teljes, ha lehetőséget adunk a munka kiterjesztésére. 
Az öblözeti szintű vízrendszerterv azoknak a területeknek a felmérését tar-
talmazza, ahol hasonló tavak, vizes élőhelyek kialakíthatók. A felmérések 
és az ezeken alapuló, a Törökéri-főcsatorna egész vízrendszerére ki-
terjedő tervezés egyfelől megteremti a továbblépés lehetőségét, 
másfelől biztosítja a rendszer egységes módszertanon és terven 
alapuló kiterjesztését.

A vízrendszerterv elkészítésének alapja térinformatikai munka. Első lépés-
ben a terület domborzati modellje és légi felvételezései alapján meghatá-
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rozzuk azokat a területeket, ahol tavak, vizes élőhelyek alakíthatók ki. Ezt 
összevetjük a Bodrogköz mezőgazdasági területeiről a Vásárhelyi Terv To-
vábbfejlesztése során készített különféle a szántó alkalmasságtól a térség 
ökopotenciájáig különféle adatokat megjelenítő alkalmassági térképekkel. 
Ezek alapján körülhatároljuk azokat a területeket, amelyekre a rendszer ki-
terjeszthető, és egyfajta fontossági sorrendet is meghatározunk.

A tervezés következő lépése a csatornarendszer és a potenciális tájgazdál-
kodási célterületek kapcsolatának meghatározása. A társulat kezelésében 
lévő csatornák adatai alapján meghatározzuk, mennyiben alkalmasak a 
megváltozott igények kielégítésére, illetve megjelöljük, milyen beavatko-
zások szükségesek ha csupán a tájgazdálkodási szempontokra kell tekin-
tettel lennünk, illetve akkor, ha a két rendszert össze kell hangolni. E kör-
ben választ keresünk arra a kérdésre is, hogyan épülhetnek be e rendszer-
be a belvízelvezető csatornák. Mely területeken lehet a belvíz elvezetéssel 
teljes egészben, vagy részben felhagyni, ehhez milyen műtárgyak szüksé-
gesek. A terv tartalmaz egy előzetes egyeztetést, és egy ezen alapuló 
konkrét területekre vonatkozó megvalósítási javaslatot. A munka végered-
ménye a fenti mozzanatokat összegző tanulmány

Öblözeti tájgazdálkodási terv:

Szorosan kapcsolódik a vízrendszertervhez. A munka a lehetséges terüle-
tek adottságainak felmérésével kezdődik, melynek eredményét összevet-
jük a térségben végzett hasonló jellegű munkákkal. (Országos MÉTA-prog-
ram, helyi természetvédelmi felmérések stb.) Ezt követően az élőhely ki-
alakítására alkalmas foltokat és sávokat (mocsarak, bizonytalan kezelés-
ben lévő árkok, utak, nem támogatott területek) azonosítjuk be, illeszked-
ve a vízrendszer terv javaslataihoz. E sávok tulajdonviszonyait tisztázzuk, 
kiválasztjuk azokat, amelyek kezelője a programba bevonható (pl. önkor-
mányzatok), vagy amelyek olyan szervezet kezelésébe adhatóak, mely a 
program végrehajtásában érdekelt (helyi természetvédelmi egyesület, a 
kialakított tájgazdálkodási társulat). Majd a terület általános felmérése 
alapján megtervezzük az élőhelyek kezelését, a kezeléshez kapcsolható 
haszonvételeket. A végeredmény egy olyan több lépcsőben megvalósítha-
tó tájgazdálkodási terv lesz, melynek bizonyos elemeit, a beavatkozási te-
rületek gazdaságfejlesztéséhez igazodva – más forrásból és részben ön-
erőből – meg is valósítjuk.

A tájgazdálkodási tervet összehangoljuk a vízrendszer tervvel, bemutatjuk, 
hogy a két terv miként épül egymásra, illetve hogyan egészíti ki egymást. 
Ugyanakkor összegezzük és ismertetjük azokat a várható természeti és 
gazdasági hatásokat, folyamatokat, kockázatokat, amiért megfontolandó a 
térségünkben a tájhasználatváltás. 

A munka végeredménye egy, a tájszerkezet átalakításának részletes 
ütemtervét és a futamidő és az utánkövetési időszak során megvalósítható 
elemeit tartalmazó tervtanulmány.

Zöldpontrendszer és ökológiai teljesítmény alapállapot felvétel:
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A tájgazdálkodás elterjedésének lehetőségét két mozzanat teremtheti 
meg. Az agrártámogatások teljes megszűnése, illetve a táji adottságokhoz 
és a gazdálkodók egyedi birtokszerkezetéhez egyszerre igazodó támoga-
tási szerkezet kidolgozása és bevezetése. A tájgazdálkodás – miként az a 
Cigándi-tározó ilyen jellegű kezdeményezéseiből kitűnt – olyan egyedi, ál-
talánosan meg nem határozható, mindenki számára betartható előírások-
ban megfogalmazható elemeket tartalmaz, melyeket nem tudnak kezelni 
a földalapú támogatások, de az agrár-környezetvédelmi programcsoma-
gok sem. A gazdaságok ökológiai teljesítményének egységes elvek és kri-
tériumok alapján történő mérése azonban olyan támogatási lehetőségeket 
teremtene, amely valamennyi VTT tározóban megkönnyítené a gazdasági 
szerkezetváltást. Az itt kidolgozott kritériumok a helyi adottságokhoz való 
illesztésüket tartalmazó rövid átdolgozást követően bárhol alkalmazhatók 
lennének. Így más területeken már csak a gazdálkodások alapállapot fel-
mérését kellene elvégezni, amit jelen munka is tartalmaz.

A tényleges gyakorlati tapasztalatok megkövetelik, hogy a méréseket 5 
éven keresztül elvégezzük. Ezt a projekt területen gazdálkodók esetére vo-
natkoztatva a tanulmány tartalmazza, a mérési eredmények azonban érte-
lemszerűen a projekt utánkövetési időszakában születnek majd meg.

A végeredmény tehát a kritérium rendszert, legalább 5-8 öblözeti gazdál-
kodás felmérését bemutató tervtanulmány, illetve az utánkövetési idő-
szakban a beavatkozási terület gazdálkodóinak felmérése.

Egységes monitoring rendszer terve és kialakítása: 

A monitoring rendszer részben a társadalmi, részben a természeti folya-
matok változásait követi nyomon a projekt beavatkozásainak tükrében. A 
társadalmi változások olyan hosszú távú hatásokban összegződhetnek, 
melyek mérése csak közvetve történhet meg. Itt elsődlegesen azt vesszük 
górcső alá, hogy a projekttel kapcsolatban milyen közvetlen társadalmi ha-
tásokat érhetünk el, hány embert, hány gazdálkodót tudunk megszólítani, 
illetve csatlakoztatni a programhoz. Sikerül-e a térségben paradigmavál-
tást elérnünk. Mennyiben tudjuk elfogadtatni a változások szükségszerűsé-
gét. Ezek a mozzanatok valószínűsíthetik, hogy a program egésze mennyi-
ben hat a térség ma rendkívül kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folya-
mataira.

Amíg a társadalmi monitoring terve nagyrészt általános elemeket és elve-
ket tartalmaz, a természeti monitoring terv alapja a terület természeti álla-
potának alapfelmérése, mely kiterjed a jelenlegi élőhelyek és azok jellem-
ző tulajdonságainak (fajkészlet, természetesség, tájszerkezet stb.) megha-
tározására. Ezt egészítjük ki a monitorozás módszereit, pontos lefolyását 
tartalmazó tanulmánnyal. Kijelöljük a monitorozás pontjait, e pontokra 
egy-egy, a talaj és a terület vízháztartásának nyomon követésére alkalmas 
mérőállomást telepítünk, melynek adatait az évek során feldolgozzuk.

A végeredmény 5 monitoring állomás, a monitorozás módszertanáról és 
megvalósításáról szóló tanulmány, az alapállapot felmérés adatainak fel-
dolgozása és a természeti alapállapot felmérés összegzése.
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Közösségi tervezés:

A projekt megvalósítása során számos olyan elem merül fel, melyek igény-
lik a helyi közösségek, a gazdálkodók bevonását. A közösségi tervezés je-
len szakaszban egyfelől a beruházások megvalósítását, másfelől az élőhely 
tervezés és a tervezett élőhelyek kialakítását segíti elő. 

A közösségi tervezés alapja az emberek helyismeretének, gazdasági ta-
pasztalatainak anyagi elismerése, a projekt megvalósítására fordított ide-
jük és munkájuk ellentételezése. Az eddigi programok tapasztalatai szerint 
igazán sikeres minták akkor jönnek létre, ha a helyben érintettek maguk is 
tevékenyen részt vesznek a tervezési folyamatban, a módszertől ennek 
megfelelően megvalósítható terveket, illetve az érintettek teljes körű be-
vonását várjuk. Az itt szereplő költségtétel az egyes egyeztetéseken, ter-
vezési alkalmakon megjelenő helyi szakértők díjazását tartalmazza.

A munka eredményeként egy, a közösségi tervezés tapasztalatait, ered-
ményeit, illetve a résztvevők vélekedéseit összegző és értékelő tanulmány 
lát majd napvilágot.

Az előkészítés során felmértük, hogy a gazdálkodók milyen körben vonha-
tók be a tervezésbe. E tétel költségeit a várható érdeklődéshez igazítva az 
EMT-ben tervezett értékhez képest jelentős mértékben csökkentettük.

Gazdasági vertikum terve, finanszírozási stratégiája:

A tájgazdálkodás kialakítása során a korábbi kísérletek kudarcaihoz nagy-
ban hozzájárult, hogy a haszonvételek eredményeit nem lehetett piacosí-
tani. Hiányzott a tájgazdálkodáshoz illeszkedő gazdasági vertikum tervezé-
se és megteremtése, holott ennek elengedhetetlen voltára a tervezők több 
esetben is figyelmeztettek. A program keretében egyfelől a pályázati és fi-
nanszírozási, másfelől a feldolgozási és értékesítési lehetőségek feltárásá-
val és tervezésével pótolnánk e hiányosságokat. 

Eredeti szándékaink szerint itt az általános elemeket bemutató összegző 
tanulmány mellett a gazdálkodókkal leegyeztetett akciótervek sorát készí-
tettük volna el, melyek nem csupán cselekvési tervet, de az ahhoz kapcso-
lódó finanszírozási stratégiát is tartalmazzák. Az előkészítés során azonban 
azt tapasztaltuk, hogy egy-egy program megvalósítási lehetőségei jelentő-
sen megváltozhatnak. Értelmetlen tehát olyan stratégiát kidolgozni, mely 
a 2014-15-ös lehetőségeket tárgyalja, amikor – elsősorban a különféle vál-
ságjelenségek miatt – e lehetőségek beszűkülhetnek, illetve más, ma még 
számba nem vehető lehetőségek nyílhatnak meg. Az egyes programok 
megvalósítása a felmerülésük idején rendelkezésre álló forrásszerzési le-
hetőségektől függ. Így a tanulmány csak a gazdasági körfolyamatok vázo-
lására, illetve a vázolt gazdasági rendszerek alkalmazhatóságának és pia-
cosításának vizsgálatára terjed ki. Ennek megfelelően az itt jelentkező 
költségeket is jelentős mértékben csökkentettük.

1.12.2.3Az eszköz beszerzés költségeinek részletezése és in-
doklása
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A projekt keretében kialakított rendszer fenntartásához célszerű pótlóla-
gos gépkapacitást kialakítani annak érdekében, hogy a fenntartási mun-
kák gépigénye ne ütközzön a projektgazda Bodrogmenti Vízgazdálkodási 
és Talajvédelmi Társulat egyéb fenntartási munkálatainak gépigényével. 
Az alábbi beszerzési terv a Társulattal egyeztetve került összeállításra.

Az eszközbeszerzés során olyan gépeket állítottunk be, amelyek a csator-
narendszer és a fenntartási sáv, és a tavak parti sávjának tisztításához, il-
letve a letermelt biomassza elszállításához, raktározásához nélkülözhetet-
len. A gépszükségletet a terület nagyságához igazítottuk. Tapasztalataink 
alapján a csatornák és a tavak parti sávjának fenntartása egy erőgéppel 
és a kaszálásra, szárzúzásra, begyűjtésre, szállításra és rakodásra alkal-
mas adapterekkel megoldható. A belvíz elvezetési célokat is szolgáló csa-
tornákon, illetve az egyéb csatornákon az árnyékolás megteremtése előtt 
a rézsűk kezelésére szükséges egy az erőgéppel gyárilag összeillesztett 
rézsűkasza, ami nem távolítható el, emiatt a gép más munkákra alkalmat-
lan.

23. táblázat: Az eszközök költségeinek részletezése

Eszköz megnevezése Tervezett bruttó költség (Ft)
Traktor 12 700 000,00
Mtz 920 rászerelt hidrot rézsűkaszával 27 940 000,00
Körbálázó 6 350 000,00
Fűkasza 1 905 000,00
Szárzúzó 1 524 000,00
Rendsodró 508 000,00
Bálahordó pótkocsi 3 810 000,00
Homlokrakodó 3 175 000,00
Erdészeti rotációs kasza 762 000,00
Tolólap 381 000,00
Kultivátor 1 905 000
Caterpillar 3/2 gumikerekes kotró 33 020 000
Forgókerekes rendkezelő 2 540 000
Költségek összesen 96 520 000,00

111111  Output indikátorok

24. táblázat: A projekt befogadásához szükséges indikátorok

Indikátor megnevezése Viszonyítási alap Indikátor értéke száza-
lék

A kialakított tájgazdálkodási víz-
rendszer révén tájgazdálkodási cé-
lokra felhasználható vízmennyiség, 
a tájgazdálkodási célból bevezet-
hető legnagyobb vízmennyiség %-
ban

A rendelkezésre álló 
legnagyobb vízmennyi-
ség: 840 000 m3

A tájgazdálkodási 
célokra használható 
mennyiség: 
450 000 m3

54%

A projekt keretében kialakítandó 
tájgazdálkodási rendszer által ki-

Öblözet mg-területei: 
1 454 ha

A vízrendszer által 
kiszolgált területek 

83%
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szolgált mezőgazdasági területek 
aránya a tározó-térben, ill. az adott 
öblözetében található tájgazdálko-
dásba vonható összes mezőgazda-
sági terület kiterjedéséhez viszo-
nyítva

nagysága:1 216 ha*

A kialakított tájgazdálkodási víz-
rendszer révén tájgazdálkodási cé-
lokra biztosított vízborítás ideje, a 
tározási idő maximumának %-ban 
(javasolt tározási idő különböző te-
rülethasználatok esetén: vizesélő-
hely: korlátlan, erdő, gyep max 1 
hónap, szántó: max:2 hét)

A Bf 94 m-es szinten 
tartott üzemi víz-
szintig teljes, a felett 
az élőhelyek vízigé-
nyéhez igazodó

100%

Támogatottság mértéke Összes terület:  
1 454 ha

Támogató gazdálko-
dók területe: 
1 051,68 ha 

72,33%

111111 Externális hatások

Az érintett területen a beavatkozás közvetlenül jelentkező hatása a talaj-
vízszint ingadozásának mérséklése, mely a rendszer üzemeltetésétől szá-
mítva azonnal jelentkezik. A vízvisszatartás és a tájgazdálkodási célú tájta-
golás néhány éven belül kihathat a terület vízháztartására, csökkentheti a 
páraéhségét, az aszályra való hajlamot. E hatások a monitoring rendszer 
segítségével nyomon követhetőek.

A tájtagolás, az ártéri szintek tájba illesztve történő differenciálása növeli a 
terület tájképi értékét. A vizes élőhelyek kialakítása és kezelése, a nagy 
vízigényű társulások telepítése, a tájfenntartó beavatkozások és a haszon-
vételek összekapcsolása e tájképi érték hosszú távú fenntartását is lehető-
vé teszi. Ezen folyamatoknak köszönhetően a területen jelentős mérték-
ben növekedni fog a biodiverzitás. A projekt öt éves fenntartása alatt a 
legjellemzőbb változások e téren a vizes élőhelyekhez, tavakhoz kötötten 
várhatók. E téren a halak elszaporodására lehet számítani, közöttük olyan 
védett fajokéra is, mint a réti csík.

A táj vízmegtartó képességének változásait figyelemmel kísérjük majd. E 
téren azonban csak lassú, hosszabb idő átlagában jelentkező javulásra 
számítunk. A jelenlegi fátlan, tagolatlan tájszerkezet átalakulásához, a víz 
megtartásában jelentős szerepet játszó nagy vízigényű fás társulások, er-
dők, ligetek megjelenéséig, illetve kifejlődéséig hosszabb időnek, tíz-tizen-
öt évnek kell eltelnie. Ezt követően a jelenlegi tudásunk szerint a táj víz-
megtartó képessége, ezzel együtt a vízfelhasználása is növekedni fog.

A tájtagolás során olyan elemek telepítésére törekszünk, melyek a későb-
biek során különféle haszonvételek lehetőségét teremthetik meg. Így helyi 
jelleggel részben lehetővé válik önellátásra berendezkedő gazdaságok ki-
alakítása, illetve a halászat, gyümölcsészet és a rideg állattartás felfutása 
esetén helyi élelemtermelő egységek kialakítása. Ezek helyi szinten jelen-
tős mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszertermelés biztonságához. E 
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hatások kiteljesítéseséhez azonban ez a projekt nem elegendő, ehhez a 
gazdasági környezetnek is változnia kell.

A rendszer működése a tájgazdálkodás és a mai gazdálkodási formák ér-
dek-összehangolására, békés egymás mellett élésére alapoz, így nem vár-
ható a belvizekkel kapcsolatos kockázat növekedése, és a tájgazdálkodás-
ba be nem kapcsolt gazdálkodók sem kerülnek hátrányos helyzetbe. A táj-
tagolással, a laposok kimélyítésével, illetve a víz útjába emelt hátakkal és 
a vízkormányzással éppen ezt biztosítja a beavatkozás. Negatív externália-
ként így elsősorban a beruházás során a földmunkákkal okozott károkat 
tarthatjuk számon, melyeket a tájtagoláshoz fűződő élőhely-rekonstrukci-
ókkal mérséklünk a projekt során.

1.13 Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés

111111 A beruházás tulajdonjogi kérdései

Mivel a támogatási konstrukció 100%-os közösségi finanszírozást irányoz 
elő, ezért beavatkozás csak olyan területen mehet végbe, amely a projekt 
megvalósítás során állami, vagy önkormányzati tulajdonba kerül. A tájgaz-
dálkodás lényege ugyanakkor, hogy a tájat a mezőgazdaságból élők hasz-
nálják a táji adottságoknak megfelelően, gazdagítva a természeti potenci-
ált, ezért a vízrendszer tervezésekor igyekeztünk a területszerzést a mini-
málisra csökkenteni, hogy a célterület minél nagyobb hányada az eredeti 
tulajdonosok birtokában maradhasson. A vízrendszert úgy alakítottuk ki, 
hogy a beavatkozások és így a területszerzés olyan területeket érintsen, 
amelyek a vízrendszer szempontjából a leginkább lényegesek, melyek tu-
lajdonosai nem tervezik a tájgazdálkodásban való részvételt, illetve inkább 
az esetleges későbbi eladásra hajlanak. Ez a beruházás társadalmi elfoga-
dása miatt is rendkívül lényeges. A tájgazdálkodási rendszert nem szabad 
a helyi gazdálkodók ellenére kialakítani, ráerőltetni az emberekre, terület-
szerzés okán elvéve a hosszú évek alatt megvásárolt birtokokat, vagy akár 
azok részeit. A nagyobb mértékű kisajátítás így is keresztezheti egyes tu-
lajdonosok terveit, különösen abban a tekintetben, hogy mikor és milyen 
áron szeretnék területeiket értékesíteni. 

A területszerzéssel kapcsolatban érdemes megemlíteni a várhatóan 2014-
ben lejáró moratóriumot a külföldiek és jogi személyiségű társaságok ter-
mőföld tulajdonszerzésével kapcsolatban, melyhez napjainkban már jelen-
tős árspekulációs elvárások kapcsolódnak, az eladási szándékok elhalasz-
tását eredményezve. Ugyanakkor elmondható, hogy jelen projekt megva-
lósítási ütemezése szerint a területszerzéshez kapcsolódó értékbecslésre a 
moratórium lejártát követően, 2014 közepén kerülhet sor, így az akkori pi-
aci árakba a földpiac megnyitásának köszönhető árnövekedés már beépül. 
Az árnövekedési elvárásokat a projekt területszerzése ezért várhatóan 
nem fogja sérteni. Itt érdemes megjegyezni, hogy a jelenleg koncepcioná-
lis szinten álló, és várhatóan márciusban részletes vitára bocsátott földfor-
galmi törvény a kormányzati kommunikáció szerint nem engedi majd kül-
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földiek tulajdonszerzését, de az elemzések azt mutatják, hogy ez a korláto-
zás a tervezet ismeretében nem lesz érvényes.  

Ezen projekt esetében a beavatkozások konkrét táji elemeket is létre hoz-
nak, ahogyan az a műszaki tartalom bemutatásából kitűnik, kihangsúlyoz-
va magas és mély vonulatokat, illetve megteremtve a kapcsolatot köztük. 
A beruházás tehát nem csak a gazdálkodást kiszolgáló vízi infrastruktúrára 
korlátozódik, hanem a vízrendszeren belüli üzemi területekre is kiterjed. A 
rendszer szerkezetét tehát úgy alakítottuk, hogy az aktívan gazdálkodó és 
a tájgazdálkodás, vízvisszatartás iránt érdeklődő tulajdonosokat a terület-
szerzés ne, vagy csak igen kis mértékben érintse. Az ilyen gazdálkodók te-
rületein a beavatkozás tájgazdálkodást elősegítő hatásai jelentkeznek, 
amik jórészt a víz visszatartása, a lefolyás lassítása, vagy a talajvízszint 
emelése. Ezekre a területekre a fenti hatások tekintetében hozzájárulói 
nyilatkozatokat szerzünk be a tulajdonosoktól, illetve területhasználóktól. 

A projekt keretében tervezett beavatkozások konkrétan a tavak mélyítése, 
a depóniák építése, a csatornák rehabilitációja és új csatorna szakaszok ki-
alakítása, valamint a vízrendszer újonnan épített műtárgyai. A területszer-
zésre kisajátítási terv készült, mely a tervezési munkák ’egyéb dokumen-
táció’ munkarészében szerepel. A területszerzés a megvalósítási szakasz 
része, annak tervezett költségeit a költségvetés tartalmazta. 

Fentiek alapján a megvalósítási szakasz befejeztével a beavatkozások, 
projekt létesítmények területének tulajdonviszonyai rendezettek lesznek, 
azon területek vagy állami tulajdonba kerülnek, vagy önkormányzati tulaj-
donban maradnak. A projekt keretében gazdálkodók tulajdonában lévő in-
gatlanon értéknövelő beruházás nem valósul meg, versenyt torzító támo-
gatás nem része a projekt költségvetésének. 

A projekt keretében beszerzésre tervezett vagyontárgyak, eszközök a Bod-
rogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat tulajdonába kerülnek, 
majd azokat a Társulat vagy maga használja, vagy használatra átadja a 
tájgazdálkodást végző, azaz a projekt terület fenntartását szerződéses ala-
pon elvállaló szervezet, vagy társulás számára. Az eszközök, gépek kizáró-
lag az állami, vagy önkormányzati tulajdonba került tájgazdálkodási terü-
letek fenntartására lesznek használhatóak.   

111111 Működtetés, üzemeltetés

Ahogyan azt a lehatárolásokról és a célterület meghatározásáról szóló fe-
jezetben bemutattuk, a projekt területe a beavatkozás, illetve hatás tekin-
tetében több részre osztható. Ez a felosztás az üzemeltetés tekintetében is 
különböző területeket jelöl ki. 

A konkrét beavatkozásokkal érintett területek a tájgazdálkodási rendszer 
központi részét adják, ez a szűken értelmezett projektterület, vagy be-
avatkozási terület. A beavatkozási területen zajlanak majd azok a víz-
kormányzási tevékenységek, melyek a részöblözet, azaz a projekt terület 
vízgazdálkodását javíthatják. Ezen a területen kívül a közvetlen hatáste-
rület található, melyen a statikus vízvisszatartás értelmezhető, azaz a tér-
szintek alapján a műtárgyak hosszabb ideig is képesek e területeken a fel-
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színi vizet megtartani. A projekt terület tágabb környezete a dinamikus 
vízvisszatartás és a talajvízszint emelése által érintett tágabb hatásterü-
let, melyen hosszabb idejű felszíni vízvisszatartás nem várható, ugyanak-
kor a tervezett üzemrend szerint itt jelentkező hatások tájgazdálkodási 
szempontból fontosak. Ezen a területen az üzemrend megváltoztatása 
esetén, további jelentős beruházási igény nélkül a terület a későbbiek so-
rán közvetlen hatásterületté válhat. A működtetés kérdését e három terü-
leten egyenként érdemes vizsgálni, mivel mind a tulajdonviszonyokban, 
mind a beruházás általi érintettségben különböznek. 

Beavatkozási terület: A terület vízgazdálkodás szempontjából kulcsfon-
tosságú részei a projekt keretében területszerzéssel állami tulajdonba ke-
rülnek, vagy önkormányzati tulajdonban maradnak, kezelésüket ennek 
megfelelően szükséges megszervezni. Állami tulajdonba kerül minden be-
avatkozással érintett terület, így a műtárgyak helyei, az újonnan létreho-
zandó csatornák, a kimélyített tavak és a kitermelt földdel létrehozott de-
póniák. A konkrét beavatkozásokkal érintett terület hozzávetőleg 70 ha.

A vízrendszer általi érintettség alapján lehatárolt beavatkozási terület ösz-
szesen 718 ha, melyből 660 ha a mezőgazdasági terület.

Közvetlen hatásterület: A beavatkozási terület környezete egy közel 
888 ha-os terület, melyből 820 ha mezőgazdasági terület, amelynek víz-
gazdálkodására a tájgazdálkodási üzemrend meglehetősen direkt hatással 
lehet. Ezeken a területeken lényeges az együttműködés, a tájgazdálkodási 
üzemrend figyelembe vétele, így a vízvisszatartás, vagy a táj tagolása 
megfelelő növényborítással. 

Tágabb hatásterület: A projekt szélesebben értelmezett hatásterülete a 
felszíni vizek lefolyásának lassítása (dinamikus vízvisszatartás), valamint a 
megemelt talajvízszint által alkalmasabbá válik a tájgazdálkodásra jellem-
ző mozaikos tájszerkezet kialakítására. Bár a projekt hatásai lehetővé te-
szik a korábbi nagyüzemi jellegű mezőgazdasági művelés folytatását, a 
tájgazdálkodási tanulmány ajánlásokat és segítséget nyújt majd a tájszer-
kezet átalakításához a gazdálkodók számára. Ez a terület 1 450 ha, ebből 
mezőgazdasági terület 1 312ha.

A megvalósítást célzó, második fordulós pályázat majdani kedvezménye-
zettje a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat. A Társulat 
lebonyolítja a projekt keretében tervezett beruházásokat, valamint beszer-
zi az eszközöket, illetve a megvalósítási szakaszt követően kötelezettséget 
vállal a fenntartási időszak alatti szakszerű, a pályázatban foglaltaknak 
megfelelő üzemeltetésre. A kötelezettség vállalás a felettes államigazgatá-
si szerv, a Belügyminisztérium kötelezettségvállalásán keresztül valósul 
meg, amely a 2. fordulós pályázati dokumentáció része.

A tájgazdálkodási rendszer működtetésének biztosítékai a fenti 
tagolás szerint a következők: 

Beavatkozási terület: A Társulat az eddigi tájékoztatás szerint (lásd 
alább a ’működtetés és a területhasználat összefüggései’ című bekezdést) 
vagyonkezelésbe kapja az állami tulajdonba került területeket, melyeket 
azután vagy saját kezelésben tart, vagy üzemeltetési szerződéssel kiad az 
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arra vállalkozó gazdálkodóknak, illetve tájgazdálkodási szervezetnek. Az 
üzemeltetési szerződés alapján a tájgazdálkodási műtárgyak, csatornák és 
mezőgazdasági területek a tájgazdálkodási szervezet üzemeltetésébe ke-
rülnek. A Társulattal folytatott tervezői egyeztetés alapján a projekt kere-
tében létrehozott két műtárgy maradna biztosan társulati kezelésben, 
ezek a Gubástói és a Kakastói csatornák zsilipjei. Ezek a műtárgyak elsőd-
legesen a jelenlegi vízelvezetésen alapuló belvízvédekezés és a tájgazdál-
kodás érdekeinek összehangolását szolgálják, ezért szükséges azok társu-
lati kezelésben való meghagyása.     

Közvetlen hatásterület: A terület mezőgazdasági parcelláit nagyrészt 
olyan helyi gazdálkodók művelik, akik egyetértenek a tájgazdálkodási cé-
lokkal és megfelelő támogatási rendszer bevezetése esetén a vízvisszatar-
táshoz igazodó tájhasználatot terveznek kialakítani. Ezeken a területeken 
a működtetés alapja a tájgazdálkodási üzemrend lesz, mely az érintett te-
rülethasználókkal egyeztetve kerül kidolgozásra a megvalósítás szakaszá-
ban. 

Tágabb hatásterület: A tájgazdálkodási tanulmány és üzemrend ajánlá-
sokat és segítséget nyújtanak a tájszerkezet átalakításához a gazdálkodók 
számára, akik a pályázat készítésekor hozzájárulásukat adták a projekt 
megvalósításához és egyetértenek annak céljaival.

A tájgazdálkodás intézményrendszere

Az ártéri tájgazdálkodás Magyarországon napjainkban nem alkalmazott 
tájhasználati mód. Szemlélete és elvei, bár logikusak, mégis eléggé össze-
tettek, a monokultúrás tájhasználathoz szokott agrárium számára ismeret-
lenek. A tájgazdálkodásnak ráadásul egy olyan gazdasági környezetben 
kell bizonyítnia létjogosultságát, amely leegyszerűsítő és nem ismeri el az 
ökológiai rendszerek szolgáltatásának fontosságát. A nagyüzemi mezőgaz-
daság és élelmiszeripar éppen azt a természeti környezetet és talajt teszi 
tönkre, melyen egész léte alapszik. Ebben a környezetben nyilván nehéz a 
szemléletváltás, a természetes rendszerekkel együttműködő gazdálkodás-
nak időt és lehetőséget kell adni az elindulásra és a kezdeti nehézségek ki-
küszöbölésére.  

Fentiek miatt is fontos, hogy az egyik első tájgazdálkodásra tervezett víz-
rendszer esetében szoros legyen a szakmai együttműködés gazdálkodók 
és tervezők, tájgazdálkodási szakemberek között, illetve, hogy elkötelezett 
gazdálkodókat vonjunk be a területek használatába. Mindezek miatt az 
üzemeltetés szakaszában a Társulat együttműködést tervez a gazdálko-
dókkal, illetve egy helyi civil szervezettel, a Szederkény Egyesülettel. Az 
együttműködés részleteit akkor érdemes kidolgozni, amikor a Társulat va-
gyonkezelésbe kapja a területszerzéssel állami tulajdonba került területe-
ket.

A Szederkény Egyesület bemutatása

Az Egyesület 2011 augusztusában alakult, az alakulást a tagok 6 évnyi kö-
zös gyakorlati, szakmai munkája előzte meg. Célja elsődlegesen a gyakor-
lati természetvédelem, a természettel együttműködő gazdálkodás lehető-
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ségeinek feltárása és megvalósítása konkrét területeken. Küldetése szá-
mos egyéb elem mellett a tagolt tájszerkezet helyráállítása, megőrzése, az 
ésszerű vízgazdálkodás lehetőségeinek feltárása és bemutatása. Az elmé-
leti lehetőségek feltárásán túl nagyobb részt önerőből megvalósított prog-
ramok, piac felé nyitó, vagy az önellátást biztosító gazdasági haszonvéte-
lek bemutatásával, népszerűsítésével, esetenként továbbfejlesztésével kí-
vánja biztosítani a tájgazdálkodás érdekeinek érvényre jutását. Az egyesü-
let épít a megelőző korok gazdasági és társadalmi hagyományaira, illetve 
bemutatja, miként függ össze a gazdálkodás, a tájgazdálkodás, a táj ter-
mészetes szerkezetének megőrzése az egészséges táplálkozással. Ren-
dezvényein helyi termékekre alapozza a vendéglátást. A szervezetet hosz-
szabb ideje együttműködő és együtt gondolkodó természetvédelmi szak-
emberek, önkéntesek és gazdálkodók alapították. Hatóköre Sárospatak és 
Zalkod térsége. 

 A szervezet induló szakmai referenciáit a tagok hozzák magukkal. Olyan 
szakmai munkákban vettek részt, mint a Vásárhelyi Terv Továbbfejleszté-
se, a bodrogközi érzékeny természeti területek programja (ÉTT), az Ős-
Dráva program, vagy a UNDP GEF Tisza-völgyi programja. Többen tevé-
kenykedtek közülünk a Palocsa, a Bokartisz Kht. és a Szövet — Szövetség 
az Élő Tiszáért Egyesületben. E munkák tapasztalatai, illetve eredményei 
vezettek el „az élőhely fejlesztésen alapuló belvízkezelés” módszerének 
kidolgozásához, illetve a gyakorlatba ültetés megkezdéséhez. 

Az egyesület közössége a Füssi-Nagy Szabolcs területén található kicsiny, 
elmocsarasodott tavon vészt (halfogó csapdát) állított, és a „fogás” ta-
pasztalataiból kiindulva jutott arra a következtetésre, hogy fontos volna 
egy kistáji mintán kipróbálni ezeket a tájhasználati és halászati módokat, 
valamint minél szélesebb körben megismertetni az eredményeket. 

A működtetés és a területhasználat összefüggései 

A tájgazdálkodási mintaterületen egy szakszerűen kidolgozott üzemrend 
biztosíthatja azt, hogy az érintett rész öblözet valóban egységes vízrend-
szerként képes működni.

A tájgazdálkodási rendszer megfelelő működtetésében ezért az egyik 
kérdés az, hogy a területileg érintett gazdálkodók mekkora hányada 
hajlandó a kidolgozott üzemrend szerint gazdálkodni. A másik kérdés, 
hogy a területszerzéssel állami tulajdonba került területeken hogyan 
garantálható az üzemrend szerű működés. A Társulat, mint a támogatás 
kedvezményezettje, és mint a vízgazdálkodás tekintetében illetékes 
szervezet, megkapja üzemeltetésre a beavatkozással érintett csatorna 
szakaszokat és műtárgyakat. Az állami tulajdonba került mezőgazdasági 
területek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény alapján a 
Nemzeti Földalapba tartoznak. 

A projektben érintett, területszerzéssel állami tulajdonba kerülő ingatlanok 
hasznosítási módjára vonatkozó javaslatot szintén az NFA tartja nyilván.

Az előkészítő szakasz kedvezményezettje a megvalósítási szakaszban 
megvásárolandó területek későbbi hasznosítása ügyében többszöri 
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szóbeli, illetve írásbeli egyeztetést folytatott a területi NFA irodákkal, 
2012. októberi kezdéssel (korábban a nyíregyházi volt illetékes szervezeti 
okok miatt, jelenleg a miskolci), később a területi NFA irodák 
illetékességének hiányában a VM földügyi főosztályával, majd ott kapott 
információ alapján állásfoglalást kért az NFA központjától, az elnöknek 
címzett levélben. Az állásfoglalás kérés a következő: „A tájgazdálkodási 
mintaterület kezelési sajátosságaira való tekintettel az NFA törvény január 
1-el hatályos módosításainak megfelelően vagyonkezelésbe adhatóak-e a 
projekt keretében megvásárolt mezőgazdasági területek a projekt 
kedvezményezett – és a területszerzést lebonyolító - Bodrogmenti 
Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat számára?” Kedvezményezett 
február 7-ig nem kapta meg az NFA állásfoglalást. 

Amennyiben mégsem a Társulat, mint a beruházás fenntartására kötele-
zett kedvezményezett kapja meg az állami tulajdonba került mezőgazda-
sági területek vagyonkezelését, ezen területeknek a tájgazdálkodási 
üzemrenddel összhangban lévő hasznosítását úgy lehet biztosítani, hogy a 
hasznosításról szóló pályázatok feltételeként szükséges előírni a tájgazdál-
kodási üzemrendnek való megfelelést.  

A működtetés és a tájgazdálkodási támogatási rendszer összefüg-
gései

Elöljáróban azt szükséges tisztázni, hogy az öblözeti, vagy részöblözeti 
szintű tájgazdálkodás a jelenlegi projekt beavatkozási területén lényege-
sen túlmutató, sok gazdálkodót érintő tevékenység. A tájhasználat váltás, 
mivel vízvisszatartást is magában foglal, nem történhet meg néhány par-
cellán, azt hosszabb távon a területen gazdálkodóknak egyöntetűen vállal-
nia kell. Ezt a szemléletváltást és elhatározást kell elérni a gazdálkodóknál 
a tervezés, a szakmai segítség és a támogatási rendszerek útján.

Az ártéri tájgazdálkodásra való átállás egy lényegileg másfajta területhasz-
nálatot jelent a jelenlegi iparszerű mezőgazdálkodással összehasonlítva. A 
gazdálkodók szakismeretek, gépesítés és kapcsolatrendszer tekintetében 
az utóbbi gazdálkodási típusra álltak be, abból a váltás nem egyszerű. 
Ezen felül - ahogyan azt a tanulmány több más alfejezetében említettük – 
a mezőgazdaság ma erősen támogatásorientált, a gazdálkodói bevételek 
jelentős részét a támogatások, AKG kifizetések teszik ki. Ráadásul az ártéri 
tájgazdálkodás hazánkban még nem kipróbált gazdálkodási mód, jelen 
projekt is egy minta lehet, a kísérleti jelleg összes előre nem látható koc-
kázatával. Mindezek miatt érthető a gazdálkodók elvárása, miszerint egy 
hosszútávon kiszámítható, anyagilag vonzó támogatást szeretnének látni 
a tájgazdálkodási tevékenységek ellentételezéseként. 

Ahogyan a 3.2.3 Folyamatok befolyásolása alfejezetben kifejtettük, a táj-
gazdálkodási kifizetéseket a gazdálkodás ökológiai szolgáltatásaihoz szük-
séges igazítani. Ki kell alakítani egy olyan indikátor rendszert, amellyel 
mérhetőek az egyes gazdaságok ökológiai szolgáltatásai, ami alapján pon-
tozni lehet az egyes üzemek teljesítményét, a pontokhoz pedig tényleges 
összegeket kell rendelni. 
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A tájgazdálkodási kifizetések rendszerének kialakítása elsősorban a ren-
delkezésre álló agrártámogatási pénzösszegek átcsoportosítását jelente-
né. A rendszer működéséhez szükséges forrásigény ugyanis csak csekély 
mértékben haladná meg a jelenlegi agrártámogatási összegeket.

A támogatási rendszer hiánya a jelenlegi gazdálkodási módok konzerválá-
sát eredményezi, abban az esetben is, ha egyébként a vízvisszatartás, víz-
pótlás technikai feltételei adottak egy területen. Erre szomorú példa a Ci-
gándi-tározótól nyugatra elterülő, mintegy 1 700 ha-os tájgazdálkodási 
mintaterület, amely 2008-as elkészülte óta nem került használatba vízpót-
lással, tájtagolással és tájgazdálkodási haszonvételekkel. A területen gaz-
dálkodók tudomásul vették a beruházást, majd folytatták az addigi gyakor-
lat szerinti gazdálkodási módokat, miután sem megfelelő támogatási rend-
szer, sem egyeztetések nem kísérték az infrastrukturális beruházást. 

Meggyőződésünk, hogy a támogatási rendszer fent jelzett átalakítása nél-
kül Magyarországon nem indul el számottevő méretekben a Tisza mentén 
oly régóta sürgetett tájhasználat váltás, a vizek visszatartása, a mozaikos 
tájszerkezetek kialakítása, azaz ártéri tájgazdálkodás. 

111111 A projekt környezeti fenntarthatósága

A választott fenntarthatósági szempontokat a 25. táblázatban 
összegezzük, majd az alábbiakban részletesen kifejtve mutatjuk 
be.

A) Választott fenntarthatósági szempontok

25. táblázat: A választott fenntarthatósági szempontok összegzése

Fenntarthatósági szem-
pontok

Benyújtás-
kor érvé-

nyes érték

Projekt befeje-
zéskor várha-

tó érték

Projekt-
fenntartás 

végén

16. Partnerség építés a pro-
jekttervezés és végrehajtás-
során (I/N)

N I

22. A zöldfelület kialakítás 
során az őshonos növényfa-
jok, a tájegységnek megfe-
lelő fajkompozíciók előny-
ben részesítése (I/N)

I

35.Újrahasznosított papír 
használat az irodai és 
nyomdai munkák során 
(I/N)

N I I

A választott fenntarthatósági szempontok bemutatása:  
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16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során 

Annak érdekében, hogy a kialakult projekt elképzelések hosszú távon 
megfeleljenek a fenntarthatóság követelményeinek, és a környezeti szem-
pontok érvényesítésének Projektgazda partnerségi megállapodást kötött 
az E-misszió Természet – és környezetvédelmi Egyesülettel. 

Az E-misszió Egyesület természetvédelemmel és környezetvédelemmel 
foglalkozik, ezen belül tevékenységei meglehetősen sokfélék. A szervezet 
1986-ban jött létre, kezdetben környezeti nevelési szakkörök és táborozta-
tás céljából, főleg önkéntes alapon. Később, a ’90-es évek vége felé meg-
jelentek más típusú tevékenységek is a szervezeten belül, valamint kiala-
kult egy főállású munkát végző csapat.

Az Egyesület működési területe országos, azon belül a tevékenységek 
többsége Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben 
zajlik.

Az Egyesület az alábbi tevékenységekkel foglalkozik.

- Gyakorlati természetvédelmi tevékenység (terület kezelések, élőhely 
védelem, védetté nyilvánítás, természetvédelmi szakértés);

- Környezeti nevelés (erdei iskola, környezetismereti nyári táborok, is-
kolai előadások);

- Lakossági környezeti tanácsadó iroda működtetése;

- Tájhasználattal, ártéri tájgazdálkodással, vízgazdálkodással kapcso-
latos projektek, programok (Bodrogköz, Bereg);

- Természetközeli gazdálkodás a Hegyközben, Mikóháza határában – 
program;

- Fogyasztóvédelem (bio élelmiszerek és egészséges táplálkozás nép-
szerűsítése, génmódosítás elleni kampányok);

- Tanyaprogram Nyíregyháza közelében, saját tanyán;

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás;

- Energiahatékonysági és klímavédelmi szemléletformálás, kampá-
nyok, országos kampányokban való részvétel;

- Egyéb kisebb szemléletformáló akciók, kampányok

Az Egyesület 2001 óta foglalkozik az ártéri tájgazdálkodás témájá-
val, kapcsolódva a Bokartisz Kht. Bodrogközben végzett munkájához.

A Partnerség építés célja, hogy a partner folyamatos jelenlétével segítse a 
projekt megvalósítását. Jelen projekt esetében a partnerség speciális, mi-
vel az E-misszió Egyesület kedvezményezettje és kidolgozója a projekt elő-
készítési szakaszának, majd a megvalósítási szakaszra átadja az előkészí-
tési szakasz eredményeit a Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi 
Társulat részére. Ezen projekt esetében tehát a partnerség szoros együtt-
működést is jelent majd. A partner szerepe az együttműködésben:
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• Tanácsadásával támogatja a projekt keretében végzett 
szakmai munkát

• Nyilvános eseményeken, környezetvédelemhez köthető ren-
dezvényeken (környezetvédelmi világnap, Föld napja, stb) 
megszólalási lehetőséget kap, ezzel javítva az érintett la-
kosság környezettudatosságát

22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a táj-
egységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése

A projekt egyik célja, hogy a táj környezeti feltételeihez és a helyi éghajlat-
hoz alkalmazkodó, hagyományos, őshonos növényfajok, extenzív gyümöl-
csösök kerüljenek kialakításra. A projekt ezen törekvését a tájgazdálkodási 
terv mutatja be részletesen. Ezt a szempontot kedvezményezett a közbe-
szerzési felhívásban fogja érvényesíteni.

35.Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák 
során

A káros környezeti hatások csökkentése érdekében Projektgazda vállalja, 
hogy az irodai papír – és papírtermékek felhasználáséban az újrahasznosí-
tott papír aránya eléri a teljes papírfelhasználásának 15 %- át. Az újrahasz-
nosított papír alkalmazását a Támogatási Szerződés megkötésétől kezdve, 
legalább a fenntarthatósági időszak végéig vállalja. 

További környezeti fenntarthatóságot támogató intézkedések

A szolgáltatások beszerzésénél a zöld alapelvek feltüntetése az 
ajánlatokban, és lehetőség szerint ezek érvényesítése a kiválasztott szol-
gáltatók vonatkozásában. A zöld alapelvek a következők: 

• Irodai papírhasználat környezeti hatásainak minimalizálása (újra-
hasznosított alkotórész a papírban, fehérítetlen papír, kötelező kétol-
dalas nyomtatás). 

• A lehető legközelebbi, helyi beszállítók alkalmazása. 

A zöld iroda vonatkozásában már az előkészítő szakaszban is betartottuk a 
következő elveket, melyeket a projekt megvalósítása során is alkalmazni 
fog az önkormányzat:

• Papír alapú dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szük-
séges terjedelemben nyomtatunk. A szerkesztést számítógépen 
hajtjuk végre. 

• Újrahasznosított papírt alkalmazunk az irodai és nyomdai munkák 
során. 

• Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a 
kétoldalas nyomtatást alkalmazzuk, környezetbarát szerkesztési el-
veket figyelembe vesszük. 

• Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjtjük, és fax-előlapként 
vagy jegyzetként hasznosítjuk újra. 
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• Az utazásokat a minimumra csökkentjük, és elektronikusan kommu-
nikálnak a projekt résztvevők. 

A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések számára környe-
zettudatos körülményeket biztosítunk. A rendezvényekkel, PR 
anyagokkal kapcsolatos elvárások: 

• A rendezvényeken kevés hulladékkal járó vendéglátást szervezünk 
(újratölthető szóda, nagy dobozos gyümölcslé); 

• A projektről szóló lakossági tájékoztatók, szórólapok felhívják a fi-
gyelmet a tájgazdálkodás, a természettel együttműködő gazdálko-
dás fontosságára; 

• A meghívókat a meghívott tagok, média képviselői elektronikus úton 
kapják meg;

• A nyomtatott sajtóanyagok csökkentése érdekében a sajtóközlemé-
nyeket elektronikus úton juttatjuk el a média képviselőinek;

• A projektben tervezett szórólapok újrahasznosított papírra készül-
nek. 

Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása 

A projekt megvalósítása során fontos a másodlagos alapanyagok (újra-
hasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányának nö-
velése. A kiviteli terv elkészítésének és a mérnöki tender dokumentáció-
nak feladata lesz a másodlagos építési anyagok felhasználásának vizsgála-
ta a projekt végrehajtás során, ugyanakkor a projekt jellegéből adódóan 
kevés ilyen anyagfelhasználásra lehet számítani, mivel az építés nagyobb 
része földmunka lesz. 

Az építés ideiglenes helyigényének csökkentése 

A kivitelezővel szembeni elvárás lesz, hogy a létesítés, építés ideiglenes 
helyigényét és hatásterületét minimalizálnia kell, valamint ki kell alakíta-
nia olyan munkabeosztást (mind területileg, mind időben), hogy a lakossá-
got a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében részletes cselekvési tervet 
szükséges összeállítania a kivitelezés időszakára, mely tartalmazza a ter-
vezett anyagszállítási útvonalát, időbeosztását, valamint bemutatja a vár-
ható zaj, porterhelést, illetve a hulladék kezelésének tervét. A cselekvési 
tervnek ki kell térnie a depóniák területfoglalásának minimalizálására. A 
cselekvési tervet a FIDIC mérnök hagyja jóvá és ellenőrzi annak végrehaj-
tását.

111111 Az esélyegyenlőségre gyakorolt hatások
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A választott esélyegyenlőségi intézkedéseket a 25. táblázatban összegez-
zük, majd részletesen kifejtve is bemutatjuk:

A) Választott esélyegyenlőségi intézkedések

26. táblázat: A választott esélyegyenlőségi intézkedések összegzése

A vállalható esély-
egyenlőségi intéz-

kedések

Benyújtáskor 
érvényes ér-

ték

Projekt befe-
jezéskor vár-

ható érték

Projektfenntar-
tás végén vár-

ható átlagos ér-
ték

1. Esélyegyenlőségi 
munkatárs, felelős al-
kalmazása (I/N) 

N I I

4. A szervezet döntés-
hozói, munkavállalói, 
vagy közönsége szá-
mára esélyegyenlősé-
gi képzést tart

N I I

30. A megvalósítás-
ban közhasznú foglal-
koztatási program-
elem is tervezett / van 
(I/N) 

N I

A választott intézkedések bemutatása:

1.Esélyegyenlőségi felelős alkalmazása   

A Projektgazda kinevezett esélyegyenlőségi felelőst alkalmaz.  A munka-
kör létrehozásától azt várja, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és meg-
akadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. 

- A munkakör célja: 

• Elősegíteni, hogy a szervezet vezetői felismerjék a munkahelyi diszk-
rimináció különböző fajtáit, és támogatni tudják munkaadóikat, a ve-
zetőséget a diszkrimináció megelőzésében, elkerülésében. 

• Feltárni, hogy a diszkriminációmentes munkahelyek létrehozása mi-
lyen gazdasági előnyökkel jár. 

• Szakmai segítséget adni a szervezet esélyegyenlőségi/sokszínűségi 
tervének/stratégiájának megalkotásához. 

- Specifikus munkaköri feladatok

• Koordinátorként segíti a Projektgazda esélyegyenlőségi törekvései-
nek megvalósulását. 

• A Projektgazda működését megfeleltetni az egyenlő bánásmóddal 
kapcsolatos törvényi elvárásoknak. 
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• Az egyenlő bánásmód biztosítása, az esélyegyenlőség javítása és a 
sokszínűség menedzsment gyakorlati alkalmazása révén képessé 
válnak cégük társadalmi felelősségvállalási szintjét emelni. 

• Elkészíti és évente felülvizsgálja a Társulat esélyegyenlőségi helyzet-
felmérését, amelynek keretében vizsgálja a szervezet

 Munkavállalóinak nemi összetételét;

 Korösszetételét;

 Megváltozott munkaképességű személyek részvételét a 
munkában;

 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő 
szülők arányát;

 Pályakezdők arányát;

 Nemzetiségüket, származásukat vállalók arányát a mun-
kavállalók között.

• A fentiek vizsgálatát elvégzi a munkakörülmények, a képzés és 
a juttatások összefüggésében is.

• A felmérést követően javaslatokat tesz a szervezet esélyegyen-
lőségi helyzetének javítására

- Specifikus munkaköri felelősségek: A munkakört ellátó személy csak 
javaslattételi felelősséggel rendelkezik, végrehajtási kötelezettsége 
nincs.

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége szá-
mára esélyegyenlőségi képzést tart: 

Célcsoport: munkatársak

A projekt lebonyolítása során a Projektgazda esélyegyenlőségi képzést 
tart. 

30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is 
tervezett 

A közhasznú foglalkoztatás egy olyan általános esélyegyenlőségi és foglal-
koztatási intézkedés, amely minden hátrányos helyzetű, de munkát vállal-
ni kész és képes embert önálló jövedelemhez segít. A megvalósulási sza-
kasz Kedvezményezettje vállalja, hogy a fenntartási jellegű munkák során 
az illetékes munkaügyi központtal együttműködve tartós munkanélkülie-
ket foglalkoztat a mindenkori erre vonatkozó szabályozások figyelembe 
vételével.  

További esélyegyenlőséget támogató intézkedések 

A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítése 
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A Társulat a projekt saját web felületén folyamatos tájékoztatást nyújt a 
beruházás előrehaladásáról. Annak érdekében, hogy valamennyi esély-
egyenlőségi célcsoport hozzáférjen a szükséges információkhoz, a honla-
pot infokommunikációs szempontból akadálymentesíteni fogja a W3C 
szabvány szerint. Ennek érdekében a következő átalakítások szükségesek, 
mely kritériumokat a megvalósító PR szakértő közbeszerzési eljárásában is 
előírjuk: 

• Az észlelhetőség érdekében legalább: 

o Szöveges alternatívát biztosítani bármilyen nem-szöveges formátu-
mú tartalomhoz. 

o Alternatívákat biztosítani az időalapú médiához. 

o Az előtér és háttér megkülönböztethető kontrasztú legyen. 

o A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése 
esetében a kontrasztarány minimum 4,5:1 legyen. 

o A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése so-
rán a kontrasztarány legalább 7:1 legyen. 

• A működtethetőség érdekében legalább: 

o Minden funkció elérhető legyen a billentyűzetről. 

o Időzítés kikapcsolhatóvá kell tenni. 

o Biztosítani kell, hogy nem jelenít meg olyan tartalmat, ami három al-
kalomnál többször villan fel egy másodperc alatt. 

• Az érthetőség érdekében legalább: 

o Elérhetővé kell tenni a szokatlan, vagy szűk értelemben használt 
szavak és mondatok, illetve rövidítések konkrét definícióját. 

o Biztosítani kell a hibamegelőzést és a támogatott javítást a bevitel-
ben (ha van). 

Esélytudatosság közvetítése nyilvános eseményeken és a kommu-
nikációban 

A projekthez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban a 
Társulat esélytudatosságot közvetít, és figyelembe veszi az esélyegyenlő-
ségi kritériumokat. Mivel kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportok; romák, 
családbarát, és fogyatékossággal élők, ezért a kommunikáció során első-
sorban rájuk fókuszálunk, és mind a rendezvények, mind a megjelenések 
során a közvetített üzeneteket hozzájuk igazítjuk. Ezek betartása szintén a 
PR szakértő feladata lesz.

A kivitelezési közbeszerzési kiírás során előnyben részesítjük azon ajánlat-
tevőket, akik az építkezések során felveszik a kapcsolatot a helyi munka-
ügyi központtal, és helyi álláskereső (lehetőség szerint hátrányos helyze-
tű) munkaerőt alkalmaznak. 
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A nemek közötti esélyegyenlőség szempontjai a közbeszerzések-
nél 

A fentiekben rögzített esélyegyenlőségi terv meglétét feltételezi, valamint 
pozitívumként értékeli a beszerzések, közbeszerzések esetében a törvény-
ben előírt munkavállalói létszám fölött. 

A hátrányos helyzetű álláskeresők alkalmazása 

A kivitelezési közbeszerzési kiírás során előnyben részesítjük azon ajánlat-
tevőket, akik az építkezések során felveszik a kapcsolatot a helyi munka-
ügyi központtal és helyi álláskereső (lehetőség szerint hátrányos helyzetű) 
munkaerőt alkalmaznak.

A települést ellátó munkaügyi központ címe és elérhetősége:

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Sárospataki Kirendeltsége

Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78.

Telefon: 47/511-079

Fax: 47/511-079

E-mail: BorsodMMKSarospatak@lap.hu
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7 A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költ-
ség-haszon elemzése

1.14 A költség-haszon elemzés általános feltételezései

A döntési változatok összehasonlítása és kiválasztása

A döntési változatok sorba rendezése a teljes vizsgált időszak összes köz-
gazdasági költségének jelenértéke alapján történt, ez alapján a kiválasz-
tott változat a legalacsonyabb összköltségű, esetünkben az „B” projekt 
változat. A KHE útmutató előírásainak eleget téve a változatelemzés során 
a közgazdasági költségeket hasonlítottuk össze. Ezen felül többszempontú 
értékelést is végeztünk, amely szerint szintén a „B” változat a megvalósí-
tandó.

A pénzügyi elemzés módszere

A pénzügyi elemzés a diszkontált pénzáram módszerre épül (DCF mód-
szer), csak a tényleges pénzmozgással járó pénzáramok kerülnek feltünte-
tésre. Az amortizáció nem képezi a diszkontált cash-flow elemzés részét, 
így közvetlenül a pénzügyi elemzésben nem jelenik meg. Az elemzés a fej-
lesztési különbözet módszer alapján készült, a projekt és a projekt nélküli 
állapot kiadásainak összevetésével.

Árfolyam

Az elemzés adatait forintban kerültek feltüntetésre.

Bázisév

A bázisév az első kifizetés éve, jelen projekt esetén 2013.

Infláció

Az elemzést az inflációtól eltekintve, reálértéken végeztük, 2013. évi ár-
szinten. Az elemzés során relatív árváltozásokat nem feltételeztünk. 

Diszkontráta

A reálértéken történő számításnak megfelelően reál diszkontrátákat alkal-
maztunk, melynek értéke a közgazdasági diszkontráta esetén 5,5%, a 
pénzügyi diszkontráta vonatkozásában pedig 5% . 

Diszkontálás módszere

Az alkalmazott feltételezés szerint a projektváltozatok beruházási kiadásai 
az időszakok (évek) végén merülnek fel (a kifizetés nem a beruházás meg-
kezdésekor történik). Ez esetben az első évi adat a diszkontráta első hat-
ványával diszkontálandó.
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Vizsgált időtáv (referencia időszak)

A vizsgált időtáv azon évek száma, amelyek tekintetében a költség-haszon 
elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzügyi és a közgazdasági 
költség-haszon elemzés során alkalmazott időtáv. A változatelemzés során 
a referencia időszakot a KHE Útmutató alapján 30 évben határoztuk meg, 
melyből az első évben megvalósul a beruházás, a többiben pedig üzeme-
lés történik. A vizsgált időtáv 2013-tól 2042-ig tart.

ÁFA kérdése

A Kedvezményezettet jelen projekt kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti 
meg, így a pénzügyi elemzés során a beruházási és működési költségek 
bruttó módon kerültek feltüntetésre. 

Jövedelemtermelőség vizsgálata

Tekintettel arra, hogy a projekt ellenszolgáltatás fejében történő szolgálta-
tásnyújtást nem foglal magában, nem minősül jövedelemtermelőnek. A 
Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint ezért nem szükséges finanszírozá-
si hiány/támogatási arányt számítani, a projekt 100% támogatásra jogo-
sult, valamint nem szükséges költség-haszon elemzés elkészítése.

1.15 Pénzügyi elemzés

1 1 1 111 A projekt nélküli eset

A projekt nélküli eset leírását, valamint részletes költségbecslést az 5.3 fe-
jezet tartalmaz.

1 1 1 111 Pénzügyi költségek becslése (a kiválasztott változat-

Beruházási költségek becslése

A beruházási költségeket a műszaki alapadatok alapján becsült, illetve 
számított mennyiségek, valamint a fő mennyiségekre vonatkozó egység-
árak felhasználásával számítottuk. Az egyes beruházási elemek mennyisé-
gének és fajlagos költségének szorzataként adódik az adott beruházási 
elemek teljes beruházási költsége, az alábbiak szerint1. Tekintettel arra, 
hogy az Kedvezményezetett a projekthez kapcsolódóan Áfa levonási jog 
nem illeti meg, a beruházási költségek bruttó módon kerültek feltüntetés-
re. (27. táblázat)

27. táblázat: A beruházás költségbecslése

Tételek megnevezése/Munka
Mérték- egy-
ség/Egység Mennyiség 

Fajlagos 
költség 
(nettó)

Összeg (Ft)

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsoló-
dó vagyoni értékű jog megszerzé-
se  

77 400 000 

Földvásárlás ha 70 000 000
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Kisajátítás, kártalanítás új csatornák, 
kisebb műtárgyak

ha 0

Szolgalmi jog  0
Földcsere, földbank, parcella megosz-
tás ha 6 000 000

Területszerzés ügyvédi díja ha 1 400 000
Területelőkészítés  23 368 000
Megelőző, mentő régészet ha 11 938 000
Lőszermentesítés ha 11 430 000

Építési költségek:     
Irtási munkák csatornákon (gaz nád 
kaszálás)

10m2 11 800 220 3 296 920

Irtási munkák csatornákon (cserjeír-
tás)

10m2 4 116 1 580 8 259 166

Iszaptalanítási munkák  meglévő csa-
tornákon a belvízek mélyebb terület-
re történő eljuttatása és vízpótlás cél-
jából

m3 21 800 1 410 39 037 260

Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű-
tárgy, küszöb

db 5 1 690 000 10 731 500

kisseb tilitók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából)

db 4 965 000 4 902 200

Műtárgyak felújítása csatornákon(át-
ereszek)

db 8 1 500 000 15 240 000

 CSATORNÁK REKONSTRUKCIÓJA km 11 6 080 311 81 467 046
Irtási munkák csatornák nyomvona-
lán (gaz nád kaszálás) 10m2 4 500 220 1 257 300

Irtási munkák csatornák nyomvona-
lán (cserje írtás) 10m2 240 1 260 384 048

Új csatorna szelvény kialakítás m3 5 400 4 620 31 683 960
Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű-
tárgy, küszöb

db 2 965 000 2 451 100

kisseb tilitók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából)

db 0 3 000 000 0

Átereszek építése db 0 4 800 000 0
 ÚJ CSATORNÁK ÉPÍTÉSE km 1 23 475 333 35 776 408
Irtási munkák  (gaz nád kaszálás) 10m2 6 000 220 1 676 400
Irtási munkák (cserje írtás) 10m2 10 000 1 350 17 145 000
Tókialakítás földmunkája(humuszle-
szedés, földkitermelés, depóhelyre 
szállítás, depókialkaítás)

m3 129 000 2 550 417 766 500

Depóniakialakítás miatt többlet föld-
munka( humuszmentés) db 37 200 1 550 73 228 200

Vízkormányzó, vízvisszatartó kismű-
tárgy, küszöb db 3 1 690 000 6 438 900

kisseb tilitók beépítése (csatlakozó 
csatornák lezárása céljából) db 4 965 000 4 902 200

TÓKIALAKÍTÁS ÖSSZESEN    521 157 200
Érrekonstrukció (holtmeder) m3 21 100 2 550 68 332 350

Zsilipes műtárgy a holt medren db 1 2 800 000 3 556 000
Zsilipes áteresz építése db 1 1 500 000 1 905 000
Zsilip építése Gubástói csatornán db 1 8 800 000 11 176 000
Zsilip építése Kakastói csatornán db 1 8 500 000 10 795 000
EGYÉB BEAVATKOZÁSOK ÖSSZE-
SEN

   95 764 350

Talaj előkészítés m2 480 000 7 4 267 200
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makk vető m2 480 000 10 6 096 000
vetés m2 480 000 1,5 914 400
csemete m2 480 000 5 3 048 000
csemete ültetés m2 480 000 5 3 048 000
szállítási költségek m2   254 000
tervezés, erdészeti díj m2 480 000 0,8 576 580
földhivatali térképek m2   63 500
talajvizsgálat m2 10 15 000 190 500
pótlás és egyéb váratlan esemény m2   2 895 600
szakirányítás m2 480 000 1 609 600
TÁJTAGOLÁS ÖSSZESEN    21 353 780
Talaj előkészítés m2 55 000 10 698 500
makk (vető) m2 55 000 10 698 500
vetés m2 55 000 3 209 550
csemete m2 55 000 4 279 400
ültetés m2 55 000 4 279 400
FASOROK ÖSSZESEN    2 165 350
vetőmag (meggy, szilva, barack) m2 25 000 20 635 000
Talaj előkészítés m2 25 000 15 476 250
szétültetés utógondozás m2 25 000 15 476 250
csemete m2 25 000 50 1 587 500
ültetés m2 25 000 50 1 587 500
GYÜMÖLCSÉNY ÖSSZESEN    4 762 500
Kiviteli terv db 9 144 000

Építési költségek összesen  
771 590 

634    
Eszközbeszerzés: 96 520 000 

Műszaki gépek, berendezések 96 520 000
Projekt menedzsment 23 094 950

Általános menedzsment 16 998 950
Pénzügyi tanácsadó 1 524 000
Jogi szakértő 2 032 000
Műszaki szakértő 2 540 000

Közbeszerzés 9 509 000
Közbeszerzési tanácsadó 8 509 000
Közbeszerzési eljárási díj 1 000 000

Tanulmányok 31 623 000
Egyéb tanulmányok db 31 623 000
Mérnök 31 623 000
Tájékoztatással és nyilvánosság-
gal kapcsolatos tevékenység 

4 249 420

Egyéb 6 000 000
Művelési ágból való kivonás, váltás 
hatósági ha 6 000 000

Szolgáltatások összesen:
106 099 

370

Beruházási költség összesen
1 074 978 

004
Tartalék 30 480 000

Bruttó beruházási összköltség
1 105 458 

004
Ebből nem elszámolható költség 28 281 630
Elszámolható beruházási össz-
költség

1 077 176 
374

 a beruházási költségek a költség-haszon elemzés excel munkafüzet „Beruhazas_B_valto-
zat” munkalapján találhatók
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A projekt költségek indoklása

A projekt költségvetésének összeállításakor és a fajlagos költségek meg-
határozásakor az alábbiakat vettük figyelembe.

A földvásárlás, földcsere költségét a jelenleg érvényes piaci árak, valamint 
tendenciák figyelembe vételével állapítottuk meg. Ezt ki kell egészítenünk 
azzal, hogy a földforgalmi törvény következő időszakban tervezett vitája 
még jelentős változásokat is hozhat, ami nagyban befolyásolhatja a föld-
árakat (lehetséges vásárlók körének meghatározása, külföldiek földhöz ju-
tása). Az ügyvédi költség tekintetében Projektgazda a szokásos piaci ára-
kat vette figyelembe.

A terület-előkészítés költségei a rendelkezésre álló tanulmányok alapján 
lettek meghatározva. A megelőző régészet költsége csak abban az eset-
ben kerül elköltésre, ha a próba feltárások azt indokolttá teszik.

A tendertervek készítése során felülvizsgáltuk a beruházás bekerülési 
költségeit is. Az egyes létesítmények költségvetésének készítésénél a 
részletes geodéziai felmérések, tételes állapotfelvételek alapján 
határoztuk meg a szükséges munkanemeket, azok tételes mennyiségi 
igényét tételes mennyiségszámítással alátámasztva. A költségek, 
alkalmazandó egységárak és díjak meghatározásánál a TERC költségvetés 
készítő programot használtuk a különböző pályázati konstrukciókban az 
ellenőrizhetőség és összehasonlíthatóság érdekében általában előírt ÉNGY 
(Építőipari Normagyűjtemény) 2012-es egységárainak alkalmazásával, 
illetve 2013-as prognosztizálásával.

A tájgazdálkodási költségeket korábban elvégzett és hasonló nagyságren-
dű beavatkozások és műveletek tényleges összehasonlító áraira alapozot-
tan határoztuk meg és véglegesítettük.

Az eszközbeszerzés költségtételei a Társulás gyakorlati szakembereinek 
instrukciói alapján és internetről beszerzett árak alapján kerültek véglege-
sítésre, a 6.1.2.3 alfejezetben szereplő bontás szerint.

A megvalósítási szakaszban tervezett összesen 6 db tanulmány tartalmát 
a 6.1.2.2. fejezetben részletesen bemutatjuk, azok költségét a hasonló tar-
talmú, a VTT program, valamint egyéb programok keretében készített ta-
nulmányok szokásos költségei alapján becsültük meg. Az egyes tanulmá-
nyok jellemző piaci ára téma szerint: 

Tanulmány Becsült bruttó 
költség (Ft)

Öblözeti szintű vízrendszerterv 5 000 000
Öblözeti tájgazdálkodási terv 7 000 000
Zöldpontrendszer és ökológiai teljesítmény alapálla-
pot felvétel

9 000 000

Egységes monitoring rendszer terve és alapállapot 
felmérés

6 000 000

Közösségi tervezés 3 000 000
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Gazdasági vertikum terve, finanszírozási stratégiája 2 000 000

A projektmegvalósítás járulékos költségeit a szokásos piaci árak alapján, il-
letve a Pályázati felhívásban rögzített korlátoknak megfelelően állapítottuk 
meg, figyelemmel a tervezett projekt időigényére és a megvalósításhoz 
kapcsolódó sokrétű és összetett feladatra.

Működési költségek becslése2

A működési költségek tartalmazzák az üzemeltetési (fenntartási), karban-
tartási költségeket. A referencia időszak alatt pótlási költségek nem merül-
nek fel. Az üzemeltetési költségek a mindennapi működéshez kapcsolódó 
költségeket, a karbantartási költségek az infrastruktúra állagmegóvásához 
és biztonságos működtetéséhez szükséges költségeket foglalják maguk-
ban. Az egyes sorok tartalmának bemutatása az 5.4.2.2. fejezetben részle-
tesen megtörtént. Az éves működési költségek számítása az adott fajlagos 
költségek valamint a hozzá tartozó mennyiségek szorzataként történt, fi-
gyelembe véve a ciklusidőket. (28. táblázat)
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28. táblázat: A beruházás működési költségeinek becslése

 2015 2016 2021 2029 2042

 
szokványosan 

kezelt
tájgazdálkodá-

si kezelés
szokványosan 

kezelt
tájgazdálkodá-

si kezelés
szokványosan 

kezelt
tájgazdálkodá-

si kezelés
szokványosan 

kezelt
tájgazdálkodá-

si kezelés
szokványosan 

kezelt
tájgazdálkodási 

kezelés

Iszaptalanítás 0 0 0 0 0 0 19 222 720 0 0 0
Depóniarendezés 0 0 0 0 0 0 3 143 250 0 0 0
Gazkaszálás (fenntartó sáv) 3 352 800 2 331 720 3 352 800 2 331 720 3 352 800 0 3 352 800 0 3 352 800 0
Gazkaszálás (rézsű) 1 452 880 388 620 1 452 880 388 620 1 452 880 0 1 452 880 0 1 452 880 0
Nádkaszálás (mederfenék) 698 500 285 750 698 500 285 750 698 500 0 698 500 0 698 500 0
Cserjeírtás 0 0 4 693 920 0 0 0 0 0 4 693 920 0
Műtárgyak száma

1 m3/sec vízszállításig

Átlagos karbantartás 0 1 111 250 0 1 111 250 0 1 111 250 0 1 111 250 0 1 111 250
Nagy karbantartás 0 0 0 0 0
1 m3/sec vízszállítás fe-
lett

Átlagos karbantartás 180 975 180 975 180 975 180 975 180 975
Nagy karbantartás 0 0 0 0 0 0 698 500 0 0 0
Tavak területe

Iszaptalanítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazkaszálás (fenntartó sáv) 0 431 800 0 431 800 0 0 0 0 0 0
Gazkaszálás (rézsű) 0 172 720 0 172 720 0 0 0 0 0 0

Nádkaszálás 0 254 000 0 254 000 0 254 000 0 254 000 0 254 000
Tájgazdálkodásnak meg-
vásárolt terület (a tava-
kon kívűl)

Kaszálás 0 12 192 000 0 3 048 000 0 3 048 000 0 3 048 000 0 3 048 000
Erdészeti kezelés 0 0 0 0 0 508 000 0 508 000 0 508 000
Sorkezelés 0 0 0 3 200 400 0 0 0 0 0 0
Sorközművelés 0 0 0 4 572 000 0 0 0 0 0 0
Tűzvédősáv 0 0 0 91 440 0 0 0 0 0 0
Szakirányítás 0 0 0 365 760 0 0 0 0 0 0

Összesen:

5 685 155 17 167 
860

10 379 
075

16 253 
460

5 685 155 4 921 250 28 749 
625

4 921 250 10 379 
075

4 921 250
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2 A teljes referencia időszakra vonatkozó működési költségek a költség-haszon elemzés excel munkafüzet „Fenntartas_B_valtozat” munka-
lapján találhatók
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Maradványérték becslése

Tekintettel arra, hogy a projekt nem jövedelemtermelő, a Pályázati Útmu-
tatóban leírtak szerint számítása nem szükséges. 

A pénzügyi költségek összegzése1 (29. táblázat)

29. táblázat: A költségek összegzése

Jelenérték 2013 2014 2015 2021 2042
1. Beruházási 
költség (Ft)

1 017 366 
927

323 780 
674

781 677 
330

0

2.Üzemeltetési 
és
karbantartási) 
költség (Ft)

132 573 
579

0 0 
17 167 

860 
4 921 250 4 921 250 

3. Pótlási költ-
ség 0 0 0 0 0 0

4. Működési 
költség
összesen (2+3)

132 573 
579

0 0 
17 167 

860 
4 921 250 4 921 250 

5. Maradvány-
érték (Ft)

218 303 842 0 0 0 0 335 476 
519

6. Összes 
költség
(1+4-5) 

931 636 664
323 780 

674
781 677 

330
17 167 

860 
4 921 250 4 921 250 

1 A teljes referencia időszakra vonatkozó cash-flow a költség-haszon elemzés excel mun-
kafüzet „Penzugyi_fenntarthatosag” munkalapján található

1 1 1 111 Pénzügyi bevételek becslése

Tekintettel arra, hogy a projekt nem jövedelemtermelő, a pénzügyi bevé-
telek becslése nem releváns.

1 1 1 111 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

Tekintettel arra, hogy a projekt nem jövedelemtermelő, a Pályázati Útmu-
tatóban leírtak szerint számításuk nem szükséges. 

111111 A megítélhető támogatási összeg meghatározása

A támogatás számítása nem jövedelemtermelő projekteknél

A projektre vonatkozó támogatás számítását a 30. Táblázatban mutatjuk 
be.

30. táblázat: A projektre vonatkozó támogatás számítása

Megnevezés Ft

Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) 1 105 458 004

Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE)
1 077 176 374
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A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támo-
gatási arány (R ) 100%

A támogatás összege (ICE*R) 1 077 176 374

1 1 1 111 A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

 Az EU útmutatók szerint egy projekt akkor jogosult támogatásra, ha a 
pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy a projekt keretében létrehozott 
eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható, 
a kumulált cash-flow egyik évben sem negatív.

 A beruházás finanszírozása

A projekt támogatási aránya 100%, egyéb finanszírozási forrás nem szük-
séges.

A működés fenntarthatósága

A projekt fenntarthatósága szempontjából releváns bevételek részben a 
kedvezményezettnél, részben a területhasználóknál jelentkeznek. A ked-
vezményezett az érdekeltségi hozzájárulásból származó bevételeit a terü-
lethasználatról szóló szerződés szerint átadja a terület használóinak. Vég-
ső soron tehát a projekt megvalósítását követően várható bevételek a táj-
gazdálkodási üzemrend szerint gazdálkodóknál jelentkeznek majd.  
(31. táblázat)

31. táblázat: A várható bevételek összegzése

Bevétel forrása Fajlagos 
összege

Terület 
mértéke

Bevétel össze-
sen 

Megnövekedett érdekeltségi 
hozzájárulás, melyet a gazdál-
kodók a Zöldpontrendszer kri-
tériumai okán érdekeltek lesz-
nek megfizetni (a Zöldpont 
rendszer díjazza majd a maga-
sabb érdekeltségi hozzájáru-
lást)

125 000 Ft 59 ha 7 375 000 Ft

A Zöldpontrendszer közvetlen 
kifizetései a gazdálkodók felé

6 000 Ft 660 ha 3 960 000 Ft

11 335 000 Ft

A fenti bevételeknek, így a projekt eredmények hosszú távú fenntartható-
ságának is feltétele a pályázati felhívásban is említett Zöldpontrendszer ki-
dolgozása és bevezetése. 
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A projekt összevont pénzáram kimutatása

A projekt pénzügyi fenntarthatósága1 (32. táblázat)

32. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatósága

Pénzügyi fenntartható-
ság

Jelenérték 2013 2014 2015 2021 2042

1. Pénzügyi beruházási 
költség 

1 017 366 927 323 780 674 781 677 330 0

2. Pénzügyi üzemeltetési 
(fenntartási) költség

132 573 579 0 0 17 167 860 4 921 250 4 921 250 

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 0 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0
5. Hitel kamatának törlesz-
tése 0 0 0 0 0

6. Kiadási pénzáram 
1+2+3+4+5 1 149 940 506 323 780 674 781 677 330 17 167 860 4 921 250 4 921 250

7. Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0
8. EU támogatás 275 213 573 664 425 730 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás 
(10+11) 48 567 101 117 251 599 17 167 860 4 921 250 4 921 250

10. Központi költségvetés 
hozzájárulása 48 567 101 117 251 599 0

11. Saját forrás (12+13) 0 0 17 167 860 4 921 250 4 921 250
12. Önerő (készpénz, mun-
kaerő hozzájárulás) 323 780 674 781 677 330 17 167 860 4 921 250 4 921 250

17. Bevételi pénzáram 
7+8+9+16 1 149 940 506 323 780 674 781 677 330 17 167 860 4 921 250 4 921 250

18. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 17-6 0 0 0 0 0 0

19. Nettó halmozott pénz-
ügyi pénzáram 0 0 0 0 0

1  A teljes referencia időszakra vonatkozó cash-flow a költség-haszon elemzés excel munkafüzet „Penzugyi_fenntarthatosag” munkalapján 
található
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1 1 1 111 Érzékenységvizsgálat

Tekintettel arra, hogy a projekt nem jövedelemtermelő, a Pályázati Útmu-
tatóban leírtak szerint érzékenységvizsgálat nem szükséges.

1.16 Közgazdasági költség-haszon elemzés

Tekintettel arra, hogy a projekt nem jövedelemtermelő, a Pályázati Útmu-
tatóban leírtak szerint közgazdasági költség-haszon elemzés készítése 
nem szükséges. 
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8 Cselekvési terv a projekt megvalósítására

1.17 A projekt irányítási struktúrája 

111111 A projektmenedzsment szervezet felépítése

Mivel a Vízgazdálkodási Társulat nem rendelkezik a projekt megvalósításá-
hoz szükséges megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező személyi ál-
lománnyal, ezért a projekt teljeskörű jogi, pénzügyi, szakmai lebo-
nyolítását megfelelő felkészültségű külső szervezetekre bízza, 
mely szervezeteket beszerzés/közbeszerzés útján választ ki. 

A projekt megvalósításában közreműködő szervezetek: 

A projektgazda, mint kedvezményezett minden szakterület nyertes aján-
lattevőjével vállalkozási szerződést köt, melyben meghatározásra kerülnek 
az elvégzendő feladatok, az érte járó díjazás, és a teljesítési határidők.

 Projekt Menedzsment szervezet

 Külső szervezetek:

- Közbeszerzési szakértő

- FIDIC Mérnök

- PR szervezet (tájékoztatás és nyilvánosság) 

 Egyéb közreműködő szervezet: Kivitelező

PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET:

- projektmenedzser

- műszaki szakértő

- pénzügyi szakértő

- jogi szakértő

A projektmenedzsment szervezet által ellátandó általános felada-
tok és a menedzsment tagjaival szembeni szakmai elvárások:

A Projektmenedzsment Szervezet szerződéssel bevont, külső munkasz-
ervezet keretében áll fel. A Projektgazda nevében hajtja végre a projektet, 
vagyis a fejlesztés gazdája, stratégiai irányainak kijelölője a Projektgazda 
marad. A Projektmenedzsment Szerveztet feladata a projekt stratégiai fe-
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jlesztési céljainak és programjainak érvényesítése a megvalósítás során, 
különösen a horizontális elemek tekintetében, azaz a fenntarthatóság és 
az esélyegyenlőség biztosításában, illetve a tájékoztatási feladatok során. 
A projekt specifikus abból a szempontból, hogy az előkészítési és a 
kivitelezési szakasz között változik a projekt gazda személye. A szakmai 
folytonosság garanciájaként az előkészítő szakasz projekt gazdája részt 
vesz a kivitelezési szakaszban a projekt menedzsment részeként, a 
műszaki szakértői feladatok keretében. 
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Projekt Menedzsment Egység (PME)

Fő feladatok Munkaidő szükséglet (munkanap)

Projektmenedzser – 1 fő

Elvárások:

– Gazdasági vagy jogi, 
felsőfokú  képesítéssel és 
legalább 3 éves, európai 
uniós projektek 
lebonyolításában szerzett 
tapasztalattal rendelkezzen.

– A Kedvezményezett nevében és javára jár el, felelőssége teljes körű 
a számlák kifizetésének engedélyezésén és a jogviták eldöntésén 
kívül.

– Felel a szerződéses feltételek szerinti előrehaladás és végrehajtás 
hatékony szakmai támogatásáért, monitoringjáért és 
ellenőrzéséért,

– Beszámoltatja a projektben közreműködő érdekelteket,
– A projekt munkafolyamatainak ellenőrzése, koordinációja, a projekt 

előrehaladásának ellenőrzése.
– Javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására
– Támogatási szerződés megkötésének, esetleges módosításának 

szakértői támogatása
– A pénzügyi és a műszaki menedzserrel szoros együttműködésben, 

és a PME vezető jóváhagyásával összeállítja a Támogató felé 
történő előrehaladási és záró jelentéseket, kifizetési kérelmeket, 

– Időszakos beszámoló  elkészítése Részvétel a projektgazda 
képviseletében a pályázatkezelő szervezetek helyszíni ellenőrzésein

– A pályázati program esetleges változásainak, a lebonyolítást érintő 
módosításoknak a nyomon követése, és beavatkozás a projekt 
megvalósítási folyamatába.

– A projekt folyamatok működtetése a jóváhagyott célkitűzések, 
szakmai tartalom és pénzügyi keretek között,

– A projekt tervszerű előrehaladásához szükséges 
projektmenedzsment szintű döntések meghozatala a PME vezetővel 
egyeztetve,

– A tényleges és a tervezett előrehaladást folyamatosan elemzi, az 
EMIR rendszerben rögzíti, elkészíti a kapcsolódó jelentéseket, 
ellenőrzi a mérnök által kialakított rendszer megfelelő működését.

– A projekttel kapcsolatos bármely kérdésben képviseli a PME-t, a 
KSz, az IH és a szakhatóságok felé, illetve ezektől információt 
kérhet,

– Aktív részvétel a tendereztetés technikai segítségnyújtásában, 
továbbá a közbeszerzési eljárások előkésztésében és 
lebonyolításában,

Vállalkozási szerződés keretében, 
havi 8-10 szakértői nappal, folyama-
tos rendelkezésre állással.

A Projektmenedzsment szervezet 
megbízási díjából finanszírozva
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– Felügyeli az iratkezelés teljes menetét.
Műszaki vezető

Elvárások:

– Felsőfokú építőmérnöki 
végzettséggel és legalább 5 
év FIDIC szerinti 
beruházások 
megvalósításában szerzett 
szakmai gyakorlattal vagy 
FMV VZ/A kategóriás, 
legalább 5 éves vízépítési 
gyakorlattal rendelkezzen.

– A projekttel kapcsolatos műszaki feladatokat, biztosítja a 
szakágazati előírásoknak való megfelelést, ellenőrzi a műszaki 
feltételeket, 

– A pályázatban, tervekben foglalt műszaki előírásoknak való 
megfelelést, műszaki feltételeket ellenőrzi,

– Napi munkakapcsolatot tart fenn az önkormányzattal a projekt 
tervezése és megvalósítása során,

– A közbeszerzési pályázaton kiválasztott FIDIC mérnökkel 
együttműködve felügyeli a projekt megvalósításának, 
kivitelezésének teljes rendjét, 

– Közreműködik a projekt végrehajtásához szükséges műszaki 
tartalmú szerződések és megállapodások tervezetének 
előkészítésében,

– Közreműködik a beruházási program műszaki tartalmának és a 
kivitelezési ütemterv tervezetének összeállításában, ellenőrzi annak 
végrehajtását,

– Közreműködik a projekt keretében megvalósuló vagyon 
hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozásában,

– Közreműködik a munkaterület időbeni birtokba vételének 
lebonyolításában, 

– Közreműködik a kivitelezői és beszállítói szerződések 
megkötésében,

– Folyamatosan végzi a műszaki munkák és kifizetések ellenőrzését, 
szükség esetén intézkedések megtételét kezdeményezi,

– Ellenőrzi és felügyeli a tervezést,
– Részt vesz a helyszíni ellenőrzések koordinálásában, 

felügyeletében,
– A projekt során keletkezett műszaki dokumentumok archiválása, 

megőrzése.
– A műszaki szakértői feladatok részeként kapcsolódik be a projekt 

menedzsment munkájába az előkészítő szakasz projektgazdája, az 
E-misszió Egyesület. Feladata a tájgazdálkodási munkarészek 
figyelemmel kísérése, valamint a teljes projekt általános szakmai 
felügyelete. Az Egyesület ezen munkáját a Vízgazdálkodási 
Társulattal, mint projektgazdával kötött együttműködési 
megállapodása alapján végzi. 

Vállalkozási szerződés keretében, 
havi 8-10 szakértői nappal, folyama-
tos rendelkezésre állással.

A Projektmenedzsment szervezet 
megbízási díjából finanszírozva

Pénzügyi vezető – 1 fő – Feladata a finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források Vállalkozási szerződés keretében, 
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Elvárások:

– Felsőfokú pénzügyi 
végzettséggel, legalább 3 év 
építési beruházások 
pénzügyi megvalósításában, 
pénzügyi irányításában 
szerzett gyakorlattal és 
legalább 2 év európai uniós 
társfinanszírozású projektek 
pénzügyi menedzsmentjében 
szerzett gyakorlattal 
rendelkezzen.

összehangolásának biztosítása, szerződések, számlák kezelése, 
KEOP / EMIR nyilvántartási rendszerek alkalmazása, 
megszervezése.

– Feladatait a PME vezetője által elfogadott heti munkaterv szerint 
végzi, melynek ellátását a heti jelentéssel igazolja

– Ellátja az adott projekt részére elkülönített bankszámla kezelésével 
kapcsolatos ügyviteli feladatokat,

– A támogatás felhasználás gyors és hatékony ellenőrizhetősége 
érdekében elkülönített pénzügyi nyilvántartási rendszert alakít ki,

– A projekt beruházási költségei alakulásának nyomon követése és 
gondoskodás a szükséges korrekciós intézkedésekről.

– Kezeli a projekt kiadási és bevételi előirányzatait mind a tervezés, 
mind a felhasználás folyamatában,

– A projekt  számláinak formai és tartalmi ellenőrzése, 
– Közreműködik a Pénzügyi Ütemterv és ellenőrzési jelentések 

készítésében és egyeztetésében, a Támogatási Szerződésben 
megfogalmazott pénzügyi adatszolgáltatásban a KSz, a PM, az IH 
felé,

– Közreműködik a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi 
folyamatok hatályos jogszabályok szerinti pénzügyi ellenőrzésének 
lebonyolításában,

– Az önkormányzati önrész rendelkezésre bocsátásában való 
közreműködés. A Társulási Tanács tájékoztatása, felhívása az 
önrész tárgyévi költségvetésükbe történő betervezése érdekében.

havi 8-10 szakértői nappal, folyama-
tos rendelkezésre állással.

A Projektmenedzsment szervezet 
megbízási díjából finanszírozva

Jogi szakértő – 1 fő

Elvárások:

– szakirányú, felsőfokú jogi 
képesítéssel és legalább 3 
éves tapasztalattal 
rendelkezzen

– Fő feladata, hogy irányítja és kezeli a megvalósítás során felmerülő 
szerződéses, jogi rutin-kérdéseket, a vállalkozási jellegű 
szerződéses kérdéseket.

– Feladatat a projekt lebonyolítását szolgáló szerződéses rendszer 
kialakítása, ideértve annak meghatározását, hogy milyen 
szerződések megalkotására van szükség,

– a projekt megvalósítási helyszínének, jogi infrastruktúrájában rejlő 
problémák megoldása, jogi környezet feltárása,

– a projekt megvalósítás jogi kockázatának felmérése, kezelése,
– hatóságokkal, közreműködőkkel való együttműködés,
– jogi szakvélemények nyújtása a projekt teljes szakaszában,
– ajánlatok, szerződés tervezetetek jogi szempontból történő 

véleményezése,
– a projekttel összefüggő vitarendezés során a Kedvezményezett 

Vállalkozási szerződés keretében, 
összesen 25-30 szakértői nappal, fo-
lyamatos rendelkezésre állással.

A Projektmenedzsment szervezet 
megbízási díjából finanszírozva
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segítése jogi szakvéleménnyel,
– a projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása, 
– közbeszerzéssel nem érintett szerződések előkészítése, megkötése, 

módosítása
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A projektmenedzsment szervezet felé projektgazda kötbérfizetési kötele-
zettséget ír elő, amennyiben neki felróható okból nem, vagy nem szerző-
désszerűen teljesít.  

111111 A projektmenedzsment működése

A Projekt Menedzser Egység működésének alapelvei:

• az EU-tól kapott támogatás felhasználása során biztosított legyen a 
szabályoknak való megfelelőség, valamint az EU pénzügyi érdekei-
nek védelme,

• az irányítás és az ellenőrzés funkciója markánsan elkülönüljön,

• a hatáskörök megosztása a kettős kontroll (négy szem elve) követel-
ményének betartásával történjen,

• szigorú rendszer biztosítsa a tévedések és szabálytalanságok kiszű-
rését, illetve előfordulásuk esetén azok haladéktalan kijavítását, a jo-
gosulatlanul igénybe vett források visszatérítését,

• naprakész, pontos és bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartási 
rendszer működjön mind a kifizetések, mind a követelések és az 
adósok tekintetében,

• a nyilvánosság és az átláthatóság követelménye messzemenően ér-
vényesüljön,

• a PME-n kívül ellátott feladatok esetében részletes megállapodások 
rögzítsék a munkamegosztást és a fenti kritériumok érvényesülését, 
valamint ezen feladatok ellátásának ellenőrizhetőségét,

• a munkatársak kiválasztásánál a feladatok ellátásához szükséges 
képzettség megléte és a megbízhatóság biztosított legyen,

• a munkatársak speciális, saját feladatuk megfelelő ellátásához szük-
séges ismeretanyagot adó tréningje megvalósuljon.

Részletes szervezési, operatív és műszaki feladatok:

• A projekt munkafolyamatainak ellenőrzése, koordinációja, a projekt 
előrehaladásának ellenőrzése.

• Koordináció, kapcsolattartás és egyeztetések megszervezése a pro-
jektben szerepet vállaló és érintett összes vállalkozással, megbízot-
tal, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, miniszté-
riumokkal, intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jó-
váhagyásban, tenderfolyamatokban érintett felekkel.

• Aktív részvétel a projekt tendereztetés technikai segítségnyújtásá-
ban.

• Értekezletek, rendezvények megszervezése, lefolytatása és szükség 
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esetén emlékeztetők készítése.

• A projektben a kedvezményezett által hozott döntések végrehajtása, 
azok elősegítése.

• Operatív és stratégiai döntések előkészítése, azok megszervezése.

• A felettes hatóságok és az európai uniós szervek által a projekt vég-
rehajtása során megkövetelt feladatok teljesítéséről történő gondos-
kodás.

• Minden meglévő és a projekt folyamán elkészülő dokumentáció be-
gyűjtése és rendszerezése a projekttel, annak környezetével kapcso-
latban, amelyek műszaki adatokra, időbeni ütemezésre, minőségi 
adatokra és becsült költségekre vonatkoznak.

• Rendszeres (negyedéves és féléves) előrehaladási jelentések készí-
tése magyar nyelven a projekt előrehaladását leíró egyéb jelenté-
sekkel összhangban. Szükség esetén ad hoc beszámolók, jelentések 
készítése, tájékoztatás a projektben résztvevők számára.

• Az adatszolgáltatás és az informatikai rendszer összehangolásában, 
irányításában való közreműködés.

• A projekt menetétől eltérő jelenségek, visszaélések figyelése és je-
lentése a felelős szerveknek.

• Az Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet által a projekt végrehaj-
tására kidolgozott kézikönyvek, útmutatók tanulmányozása, haszná-
lata és alkalmazása.

• A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdés, problé-
ma, módosítási igény fogadása és kezelése. Közreműködés az eset-
leges szerződésmódosítások (Támogatási Szerződés, 
vállalkozási/megbízási szerződések, stb.) lebonyolításában, az ehhez 
szükséges dokumentumok elkészítésében.

• Átfogó ütemterv elkészítésében, nyomon követésében és frissítésé-
ben való közreműködés, amely minden engedélyeztetési, tervezési, 
jóváhagyási, tendereztetési folyamatot tartalmaz, továbbá amely 
tartalmazza a várható kifizetéseket, a lehetséges legkorábbi és meg-
engedhető legkésőbbi időpontokat, a szabad és teljes időszükségle-
teket és a teljes projekt kritikus útját, mint az általános koordináció 
bázisát.

• Minden szükséges eljárás megszervezése, koordinálása és irányítása 
a pályázat benyújtása és jóváhagyása kapcsán.

• Egyéb, a Támogatási Szerződés szerint delegált feladatok ellátása.

• Közreműködés a szükséges hatósági engedélyek (IPPC, vízjogi, épí-
tési, stb. engedélyek) beszerzése érdekében lefolytatandó engedé-
lyezési eljárások megszervezésében, az eljárásokhoz szükséges do-
kumentációk beszerzésében, az eljárás nyomon követésében illetve 
a különböző létesítményekkel kapcsolatos telepítési kérdések rende-
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zésében.

• Igény és szükség szerinti közreműködés a területrendezési tervekkel 
kapcsolatos feladatok intézésében, földtörvénnyel és területfejlesz-
téssel kapcsolatos ügyek rendezésében.

• Adott esetben a teljesítési biztosítékok és biztonsági garanciák visz-
szaszolgáltatásában, illetve annak ellenőrzésében és jóváhagyásá-
ban való közreműködés.

• Munkaterület időbeni birtokba vételének lebonyolításában, munka-
kezdésre való alkalmasság biztosításában való közreműködés.

• A tenderenként készülő részütemtervek átfogó ütemtervvel történő 
összehangolása. Ezek alapján a munkák és kifizetések ellenőrzése, a 
tervezett/tényleges adatok összehasonlításával és a szükséges in-
tézkedésekkel.

• A szerződések Különleges Feltételeiben kötelezően szerepeltetendő 
határidők és ütemezés megállapítása.

• Esetleges helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete.

• A megvalósítás során felmerült változtatások ellenőrzése, a korrekci-
ók megszervezése.

• A kivitelezői közbeszerzés lebonyolításában, annak megszervezésé-
ben, felügyeletében, az azokkal kapcsolatos adminisztráció elvégzé-
sében (a beérkezett pályázatok kezelése, azok biztonságos tárolásá-
nak biztosítása, Bíráló Bizottság összeállítása) való közreműködés.

• Szükség esetén szerződéses tárgyalások megszervezése, lefolytatá-
sa, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

• Auditokra való felkészülés, azokon információ nyújtása.

Részletes pénzügyi feladatok:

• A projekt részére elkülönített számla megnyitásának előkészítésében 
közreműködés.

• A támogatás gyors és hatékony ellenőrizhetősége érdekében elkülö-
nített pénzügyi nyilvántartási rend kialakításában való közreműkö-
dés.

• A projekt beruházási költségei alakulásának nyomon követése és 
gondoskodás a szükséges korrekciós intézkedésekről.

• A beruházási kiadások vázlatos tervének aktualizálása, a beruházási 
források folyósításának figyelemmel kísérése, a beruházási igazolá-
sok összeállításában közreműködés.

• A beruházás eredeti költségvetéséhez és beszerzési tervéhez viszo-
nyított támogatási összegek megmaradása esetén koordinálja és 
közreműködik azok további, projektcélú felhasználásában (közremű-

184



ködés az új projektelemekre vonatkozó, kapcsolódó tanulmányok, 
tenderdokumentációk stb. elkészítésében),

• Pénzügyi ütemterv készítése és egyeztetése, pénzügyi adatszolgál-
tatás a KSz részére.

• Igény és szükség szerint költségszámítások és becslések vizsgálata 
és aktualizálása.

• A beruházás aktiválásában való közreműködés.

• A beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok ha-
tályos jogszabályok szerinti pénzügyi ellenőrzésének biztosításában 
való igény szerinti közreműködés.

• A vállalkozói szerződések teljesítésének pénzügyi nyomon követése 
a pénzügyi indikátorok alapján, a fizetendő számlák és pénzügyi be-
számolók ellenőrzésében, illetve jóváhagyásában és igazolásában, 
projekt könyvvitel vezetésében való közreműködés, részvétel a köz-
benső kifizetésekhez szükséges dokumentumok összeállításában, a 
projekt végső költségének meghatározásában, a záró elszámolás és 
kiadások ellenőrzésében, a kifizetésekhez szükséges dokumentumok 
gondozásában, a szerződések pénzügyi lezárásában.

Jogi feladatok:

• Megállapodások, szerződések előkészítése, egyeztetése, szükség 
esetén módosítások átvezetése.

• A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet között kötendő Tá-
mogatási Szerződés módosítás előkészítése, a szerződéshez kapcso-
lódó dokumentumok beszerzése, egyeztetések során felmerült ja-
vaslatok beépítése.

• Igény szerint és felkérés alapján a projekt által érintett földterülettel 
kapcsolatos jogi dokumentumok előkészítésében való közreműkö-
dés.

• Igény szerint és felkérés alapján a szolgalmi joggal kapcsolatos prob-
lémák rendezésében közreműködés.

• A projekt életciklusa során kialakuló konfliktusok és jogviták rende-
zésének előkészítése.

• Minden jogi kötelezettség felmérése a munkaterületen a munka 
megkezdésére jogosító engedély megszerzéséhez.

• Bármely érintett fél részéről érkező igény esetén vizsgálat és véde-
kezés, esetleges bírósági eljárásokban támogatás nyújtása.

• Jogi eljárások feldolgozása, szervezése, a szolgáltatói/vállalkozói 
szerződések jogi lezárása.

• Bizonyítási dokumentációkkal kapcsolatos eljárások kezdeményezé-
se és lebonyolítása (igénybejelentések, bírósági végzések, stb.).
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Kapcsolattartás:

• A PME szakmai tartalmú közvetlen utasítási és/vagy jelentési kap-
csolatban áll

o a kedvezményezettel /utasítási és jelentési kapcsolat/.

o a KSz-szel,

o egyéb, a végső kedvezményezett és/vagy a KSz által kijelölt 
szakértőkkel és szervezetekkel.

• A PME szakmai tartalmú közvetett utasítási és jelentési kapcsolatban 
áll

o a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és

o a Magyar Államkincstárral.

• A PME funkcionális jellegű kapcsolatban áll

o a közbeszerzési pályázatok nyertes szolgáltatóival/vállalkozói-
val,

o egyéb a projekt végrehajtásába bevont szakértőkkel és szer-
vezetekkel, valamint

• A felsorolt szervezetekkel kialakított/kialakítandó együttműködés ke-
retében – amennyiben lehetséges - biztosítani kell a szükséges infor-
mációk átadását, a kölcsönös konzultációkat és tapasztalatcseréket.

• A PME munkamegosztása a funkcionális elv alkalmazásával került ki-
alakításra, felépítése egydimenziós jellegű. A hatáskörök szerveze-
ten belüli megosztása a munkamegosztási elv alapján felosztott fel-
adatok kompetenciáinak kialakítását jelenti. A PME munkatársai a 
PME vezetőjétől kaphatnak egyvonalas módon utasítást, a függelmi 
és a szakmai irányítás szervezetileg és személyében sem különül el. 
A PME tagjai közötti feladatkijelölés, utasítás és a PME vezetője felé 
történő jelentés ugyanazon a szolgálati úton, vonalon keresztül tör-
ténik.

• A PME alapvető koordinációs eszköze (hierarchia) mellett szükség 
esetén olyan horizontális megoldásokat is alkalmaz, amelyek külön-
böző, ideiglenes vagy állandó összekötő jelleggel látják el a projekt 
végrehajtásához szükséges egyéb feladatokat (ad hoc és állandó bi-
zottságok, szakértői csoportok).

A projekttel kapcsolatos kommunikáció:

A projekttel kapcsolatos kommunikációt a PME szakmai álláspontjának 
figyelembe vételével a Projektgazda képviselője végzi. Minden, a PME 
tagjainak projekttel kapcsolatos nyilatkozat tételét is Ő engedélyezi, a 
PME tagjain kívül más közreműködők a projekt szakmai lebonyolításá-
val kapcsolatosan nyilatkozatot nem tehetnek.
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A PME eljárásának szabályai:

A projekt megvalósításának és a Projektmenedzser Szervezet többi 
munkatársa munkájának operatív irányítása a projektmenedzser fel-
adata. Feladata továbbá a tevékenységek koordinálása. 

A pénzügyi feladatok szervezése, ellenőrzése a pénzügyi terület felelő-
sének a feladata, míg a műszaki terület felelőse felel a műszaki tarta-
lom terv szerinti megvalósításáért. 

A projekt megvalósításáért a menedzsment tagjai egyetemlegesen fe-
lelnek. Ellenőrzésük eszköze a Társulat ülésein való részvételi kötele-
zettség és a beszámolási kötelezettség. Feladatkörük ellátása érdeké-
ben irányítási ellenőrzési és utasításadási hatáskörrel rendelkeznek a 
kivitelező felé. 

Figyelemmel kell kísérniük a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, 
teljesíteniük kell a támogatási szerződésben a kedvezményezett részé-
re előírt kötelezettségeket.

A szervezet munkájával összefüggő operatív döntéseket a menedzs-
ment szervezet vezetője hozza meg. 

A projektmenedzser ellátja a projekt szakmai felügyeletét és a szakér-
tők munkájának harmonizálását. A projektmenedzsernek közvetlen 
utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekben résztve-
vőkkel szemben. Általános feladatuk a projekt történéseinek dokumen-
tálása
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5. ábra: A projekt szervezeti ábrája
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1.18 Előkészítettség és intézkedési terv

1 1 1 111 Ingatlanszerzés, tulajdonjog,

Ahogyan azt a „6.2.1. A beruházás tulajdonjogi kérdései fejezetben kifej-
tettük, a projekt keretében sor kerül majd területszerzésre, mivel beruhá-
zás csak 100%-os állami, vagy önkormányzati tulajdonú területen mehet 
végbe. A területszerzés tervét a kisajátítási terv tartalmazza, melyet rövi-
den a 8.2.2. fejezetben mutatunk be. 

A projekt épületek vásárlását nem tartalmazza, csak termőföldet, illetve 
kivett területeket tervez megvásárolni a beavatkozások helyén.

A projekt keretében megvásárolt, vagy kisajátított területek állami tulaj-
donba kerülnek, majd ezt követően a tervek szerint a kedvezményezett 
Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat kapja meg azokat 
vagyonkezelésre. 

111111 Egyéb feladatok

A projekt keretében vízjogi létesítési engedélyes terv készült és került 
benyújtásra az illetékes hatósághoz, annak engedélyezési eljárása jelen 
tanulmány véglegesítésekor még nem zárult le. Az engedélyezési folyama-
tot hátráltatta az, hogy a környezetvédelmi engedélyezési eljárás határo-
zathozataláig / lezárásáig a hatóság nem kezdett hozzá a vízjogi létesítési 
engedély kérelem ügyintézéséhez. 

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás dokumentációja 2012. jú-
nius 29-én benyújtásra került a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. A Felügyelőség illetékesség hiá-
nyában először az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőségre utalta kérelmünket, majd – a megfelelő 
igazolás megszerzését követően – visszakapta azt engedélyezésre. Ezután 
a Felügyelőség 2012. december 11-én kelt végzésében a hatósági eljá-
rást megszüntette. Az indoklás szerint „a tervezett beruházás a 
314/2005. (XII./25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3. pontja alá tartozik 
(„Mezőgazdasági és egyéb nem belterületi (TEÁOR szerint nem e kategóri-
ába tartozó) vízrendezés”), de a ponthoz tartozó küszöbértéket nem éri 
el.” 

A PR tevékenység keretében lezajlott egy gazdálkodói fórum, valamint 
több személyes gazdálkodói egyeztetés, elkészült és rendszeresen frissít-
ve van a projekt honlap felület, valamint elkészült a kommunikációs cse-
lekvési terv.

Az előkészítési szakasz részeként elkészült továbbá a tájgazdálkodási ta-
nulmány, a lőszermentesítési tanulmány, a megelőző régészeti vizsgálat 
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és a kisajátítási terv. Az alábbiakban az egyéb tanulmányok összefoglalá-
sát adjuk meg.

1.18.2.1Előzetes régészeti dokumentáció összegzése

A dokumentáció összegzése az alábbi megállapításokat tartalmazza:

A helyszíni szemle során a nyugat-keleti irányú tervezett csatorna 
nyomvonalán azonosítottuk azt a két, a történeti korokban az emberi meg-
telepedés számára is alkalmas
dombot, melyek az I. és II. katonai felmérés, valamint a légifotó felvételein 
is jelentkeznek. A két domb esetében azok topográfiai adottságai alapján – 
környezetükből jól azonosíthatóan kiemelkedőek –, továbbá a Bodrogköz 
területén korábban folytatott régészeti kutatások eredményeinek figye-
lembe vételével az említett szakaszok régészeti érdekű területnek számí-
tanak.
A nyugat-keleti irányú tervezett csatorna két nyomvonalszakaszán a törté-
neti korokban való megtelepedést valószínűsítünk, ami megköveteli a lelő-
helyek régészeti kutatását, éppen ezért a beruházás és mindennemű föld-
munka megkezdése előtt próbafeltárás elvégezését javasoljuk. 
A próbafeltárás során fent jelzett lelőhelyeken két-két darab, 1,5 méter 
széles árok húzásával történik a szondázó jellegű régészeti kutatás, mely a 
beruházás által érintett lelőhely 20 %-át jelenti. A próbafeltárás célja a ré-
gészeti lelőhely kiterjedésének meghatározása. (Ez az előzetes régészeti 
dokumentáció II. fázisa, mely alapján Intézményünk az esetlegesen szük-
séges későbbi megelőző feltárások pontos idő- és költségkalkulációját 
meghatározza.)

Az észak-déli irányú csatorna esetében a nyomvonalszakasz topográfi-
ai adottságai miatt szintén régészeti érdekű területnek számít. 
Ezen a területen azonban kevésbé ideálisak a földrajzi adottságok, mint a 
nyugat-keleti irányú tervezett csatorna esetében, mindazonáltal nem zár-
hatjuk ki annak lehetőségét, hogy a területen régészeti lelőhely azonosít-
ható. A helyszíni szemle során ennek a körülménynek a tisztázására nem 
nyílt módunk a terület növényzettel való feddettsége miatt.
A fentiek miatt ezen a nyomvonalszakaszon javasoljuk a tervezett föld-
munkák régészeti megfigyelés mellett való elvégzését. 
A kulturális örökség eddig azonosítatlan elemeit az építéssel járó földmun-
kák veszélyeztetik, a Kötv. 11. § alapján a régészeti lelőhelyek általános 
védelmet élveznek.

A tervezett beruházás déli részén található elemek megvalósítása régésze-
ti lelőhelyet, régészeti területet nem érint.

A költségek tekintetében a tanulmány idézi a Kötv. vonatkozó rendelkezé-
seit:
23/E. § (1) A beruházó a teljes próbafeltárás, megelőző feltárás és az elfe-
dés teljes költségei – ide értve a hatóság által előírt régészeti megfigyelés 
eredményeként felmerülő megelőző feltárás költségét is – de legfeljebb a 
beruházás teljes bruttó bekerülési költsége 1 százalékának meg-
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felelő összeg viselésére köteles, amely összeg – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a bruttó 200 millió forintot.
(2) A feltárást végző intézmény kezdeményezése alapján az (1) bekezdés-
ben meghatározott összeg – a hatóság javaslatára, a kultúráért felelős mi-
niszter előterjesztésére – a kormány döntése szerint magasabb értékben 
is megállapítható, ha az előzetes régészeti dokumentáció, a próbafeltárás 
vagy a megelőző feltárás eredményeként megállapítható, hogy a beruhá-
zással érintett lelőhely hazánk múltjának kiemelkedő jelentőségű, egyedi 
vagy pótolhatatlan forrása, vagy az elfedés a beruházás jellege miatt mű-
szakilag lehetetlen, vagy az a lelőhely fizikai állapotromlását eredményez-
né.
(3) A próbafeltárás költségei az (1) bekezdésben meghatározott összeg 50 
százalékát nem haladhatják meg.

Az örökségvédelmi jogszabályok szerint a tervezett beruházás a fenti krité-
riumok mellett valósítható meg.

1.18.2.2A tűzszerészeti hatástanulmány főbb megállapításai

Helyszíni bejárás eredménye 

A teljes fejlesztési terület bejárása során nem voltak megfigyelhetőek már 
a korabeli harci konfliktusok tereptárgyai. A meglévő csatorna- és ér-
rekonstrukcióval igénybe venni kívánt területeket jelentős mennyiségű alj-
növényzet (8 cm tőátmérő alatti cserje, illetve 20 cm magasságot megha-
ladó lágy szárú növényzet) borította. Az új csatorna, vizes élő helyek és 
depóniák kialakításával, illetve a műtárgy építéssel igénybe venni kívánt 
munkaterületen elhanyagolható mennyiség aljnövényzet volt található.

A mintavétel során 9 db mintavételi helyen két helyen volt előtalált marad-
vány, repeszgránátok repeszei. 

Szennyeződésbecslés

További  tűzszerészeti  beavatkozás  indokolt  a  csatorna-  és  ér-
rekonstrukcióval,  az  új  csatorna  kialakításával,  illetve  a  földmunkával 
kialakítandó vizes élő helyek és a depóniák, valamint a műtárgyépítéssel 
igénybe venni kívánt munkaterületeken. 

Indoklás:  A  fejlesztési  területen  a  II.  világháború  során  számos  lokális 
harcérintkezés zajlott, melynek során nagy mennyiségű robbanószerkezet 
került  felhasználásra,  melyre  egy  részt  a  hadtörténeti  dokumentumok, 
illetve  a  mintavétel  során  előkerült  robbanószerkezet-maradványok 
szolgáltatnak kellő bizonyítékot. A fentiekből arra következetünk, hogy a 
teljes igénybevételi területen előfordulhatnak még napjainkban a talajban 
robbanószerkezetek,  így  indokoltnak  és  szükségesnek  tartjuk  a  teljes 
igénybevételi  terület  tűzszerészeti  átvizsgálását  és  robbanószerkezet-
mentesítését. 

Egyéb javaslatok, előírások
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A  tanulmány  tartalmazza  a  lőszermentesítésre  javasolt  technológia 
leírását, valamint a munkák végzéséhez szükséges műszaki előírásokat, 
szükséges engedélyeket, szakszemélyzetet és eszközigényt. 

Egyéb paraméterek

A  lőszermentesítésre  javasolt  terület  nagysága  300 000  m2,  a  munka 
becsült időigénye 20 nap. A becsült költségigény fajlagos értéke 30 Ft/m2, 
összege 9 000 000 Ft + ÁFA. 

1.18.2.3A kisajátítási terv és a kisajátítás becsült időigénye

Az előkészítési fázisban elkészítettük a kisajátítási munkarészeket (válto-
zási vázrajz, terület kimutatások) fölmérő alvállalkozó bevonásával. A 
munkarészek leadásra kerültek Járási Földhivatalba záradékolásra, mely 
folyamatban van.

A kisajátítási munkarészek mellett elkészítettük továbbá a Művelésből való 
kivonási munkarészeket, melyek alapját képezik a Termőföld más célú 
hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági eljárásnak. 
A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot 
kell fizetni. Az eljárás során a földhivatalnak eljárási díjat és szakhatósági 
díjakat is ki kell fizetni. 

Ezeket az összegeket a megvalósítási szakasz költségkalkulációjában sze-
repeltettük, mivel akkor kell az eljárást elindítani, ha a támogatási szerző-
dés aláírásra kerül a kivitelezési munkák megvalósításához.

A megvalósítási szakaszban az alábbi feladatokat kell elvégezni, miután ki-
választásra kerültek a Terület-előkészítéssel megbízott szervezetek:

1. A kisajátítási folyamatok megkezdésével egyidőben kérni kell a Ter-
mőföld más célú hasznosításának engedélyezését (ez alapján a Föld-
védelmi járulék meghatározásra kerül, melyet a terület más célú 
hasznosításának megkezdése előtt ki kell fizetni). Várható időtartam 
(földhivatali eljárás és szakhatósági megkeresések) ~2 hónap.

2. Az érintett tulajdonosok felkutatása, megkeresése, tájékoztatása. 
Ezt a felkért ügyvéddel egyenként, vagy összehívva kell lebonyolíta-
ni. Becsült időtartam ~2 hét.

3. A tulajdonosokkal, geodétával, és szakértővel együtt az érintett föld-
részleteket ki kell tűzni, és az értékbecslést el kell végezni, végeztet-
ni. Becsült időtartam ~2 hét.

4. ügyvéd jelenlétében a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződé-
seket meg kell kötni. a kifizetési eljárást meg kell kezdeni. Becsült 
időtartam ~2 hét.

5. a tulajdonjog átruházása, miatt a Földhivatalban kezdeményezni kell 
az átírást. Becsült időtartam ~6-8 hét.

6. A földvédelmi járulék megfizetése után, az új tulajdonjog igazolása 
után lehet elkezdeni a más célú művelést, kivitelezési munkálatokat
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Abban az esetben, ha a tulajdonosokkal nem sikerül a megállapo-
dás, a kisajátítási eljárást le kell folytatni. Ebben az esetben 3-5 
hónap is lehet az időtartam.

Ha a földvédelmi járulék kifizetésre került, de a tulajdonjog átruházása 
még nem teljesült, a tulajdonosok írásbeli hozzájárulása alapján a kivi-
telezőnek át lehet adni a munkaterületet.

Összefoglalva:

1. ha a tulajdonosokkal megegyezés születik akkor az eljárás időtarta-
ma várhatóan:

8 -16 hét

2. Ha nincs megállapodás a tulajdonosakkal akkor várhatóan:

16-24 hét
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33. táblázat: A területszerzés összefoglaló táblázata

Kisajátításra tervezett terület 
(m2)

s.sz. hrsz terület
1 0574 3358
2 0578 3341
3 0593/2 3690

Megvásárlásra kijelölt terület 
(m2)

s.sz. hrsz terület
1 0550/3 202464
2 0554/6 165343
3 0589/1 204778

111111 Kommunikációs terv

Az alábbiakban rövid összefoglalót adunk a projektben tervezett kommuni-
kációs tevékenységről a kommunikációs stratégia alapján.

A kommunikációs tevékenység célja a „Térségi táj- és vízgazdálkodást 
megalapozó vízi infrastruktúra kialakítása a Törökéri-főcsatorna öblözeté-
ben” című projekt támogatása a PR, a tájékoztatás, valamint a környezeti 
nevelés és szemléletformálás eszközeivel. A tevékenysége feladata, hogy 
elősegítse a projekt megvalósítását, elfogadását és létesítményeinek hasz-
nosulását, valamint biztosítsa azt, hogy az Európai Uniós forrásokból finan-
szírozott projekt előrehaladásáról, eredményeiről mind a projekt célcso-
portja, mind a tágabb működési környezet, mind pedig a projekt finanszí-
rozásában közreműködő szervezetek megfelelő tájékoztatásban részesül-
jenek. A tevékenység a pályázati felhívásban megfogalmazott elváráso-
kon, a projekt előzményein, valamint a pályázat előkészítésében közremű-
ködő szervezetek saját PR és szemléletformálási tapasztalatain alapszik. 

A kommunikációs tevékenység lényeges előzménye, háttere, hogy az ár-
téri tájgazdálkodás jelenleg hazánkban nem elterjedt területhasználati 
mód. Ráadásul a térségben található az a tájgazdálkodási mintaterület (Ci-
gánd, Pácin és Karcsa települések közelében), amely évekkel ezelőtt elké-
szült, azonban a kellően vonzó támogatási rendszer hiányában az érintett 
gazdálkodók azt nem működtetik tájgazdálkodási üzemrend szerint. Jelen-
leg tehát a tájgazdálkodás még előtte áll a szélesebb körű gazdálkodói el-
fogadásnak.   

A kommunikáció célcsoportjai: helyi gazdálkodók, lakosság, média, 
döntéshozók, térségi önkormányzatok képviselő testületei, civil szerveze-
tek, véleményvezérek, a projekt finanszírozásában közreműködő, idősza-
kos jelentéstételt igénylő szervezetek.
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A tevékenység során tervezett kommunikációs eszközöket a követke-
ző táblázatban foglaljuk össze:

34. Táblázat – Kommunikációs feladatok és célértékeik

Kommunikációs feladat Célérték

A projekt megvalósítási 
szakasza

Sajtóközlemény kiküldése a 
projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése

1

Sajtónyilvános esemény 
szervezése (alapkőletétel)

1

A beruházás helyszínén „A” 
típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

1

Fotódokumentáció készítése 1

A projekt megvalósítását követő 
szakasz

Sajtó-nyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 
szervezése

1

Sajtóközlemény kiküldése a 
projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése

1

Információs anyag, kiadvány 
készítése - Nyomtatott kiadvány a 
projekt közérthető bemutatására 
(A/4 hajtogatva, 4+4 
színnyomással,)

500

TÉRKÉPTÉR feltöltése a 
projekthez kapcsolódó 
tartalommal

1

A beruházás helyszínén „D” 
típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése

1

A tájékoztatási tevékenység várható hatásai

• Az érintett lakosság és a gazdálkodók elfogadják a projekt szakmai 
indokoltságát, a kistáji vízkörforgás helyreállításának és a vízgazdál-
kodási szélsőségek csökkentésének fontosságát; 
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• A gazdálkodók nyitottak lesznek a vízrendszerhez való kapcsolódás-
ra, a rendszer üzemrendjének kialakításakor ezért kihasználhatóak 
lesznek a tervezés által biztosított lehetőségek (a tágabb hatásterü-
let bekapcsolása a rendszerbe); 

• A célcsoportok számára sikerül összekapcsolni a beruházást a ter-
mészeti környezet iránt érzett felelősséggel;

• A beruházás közel kerül az emberekhez;

• A beruházás az érintettek számára közös üggyé válik, melynek min-
denki ismeri az indokait, a körülményeit, a nehézségeit és a várható 
jótékony hatásait;

• A fenti pontokból következően a beruházás megvalósul jelentősebb 
ellentétek, tiltakozások nélkül.

• A Bodrogmenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat megítélése 
javul a térségben. 

1.19 Kockázatkezelési stratégia

A projekt végrehajtását befolyásoló kockázatok bekövetkezési valószí-
nűségét, azoknak a projekt céljaira gyakorolt hatását, valamint a felme-
rülő kockázatok kezelési stratégiáját az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze. A bekövetkezés valószínűsége 1-től 3-ig terjedő skálán került ér-
tékelésre: 1 – nem valószínű, 2 lehetséges, 3 – biztos, míg a bekövetke-
zés hatása a projekt céljára ugyanezen az 1-től 3-ig terjedő skálán érté-
kelve: 1 – kicsi, 2 – közepes; 3 – súlyos. (35. táblázat)

35. táblázat: A kockázatkezelés összegzése

Kockázat megneve-
zése

Bekövetke-
zés valószí-

nűsége

Hatása a 
projektre 

Intézkedések a kockáza-
tok mérséklésére

Vezetési / irányítási kockázatok
Koordináció és folya-
matos kapcsolattar-
tás hiánya a projekt-
menedzsment szer-
vezet és a külső szak-
értők között.

1 3

Letisztázott hatáskörök és 
feladatmegosztás, rendsze-
res kapcsolattartás a pro-
jektmenedzsment szervezet 
és a külső szakértők között

Összeütköző vagy 
nem tisztázott fele-
lősségi körök a pro-
jektmenedzsment 
szervezeten belül.

1 2

A feladat- és felelősségi kö-
rök egyértelmű tisztázása 
az egyeztetési folyamat so-
rán, még a projekt megva-
lósítás megkezdése előtt.

Műszaki kockázatok
A projekt nem kapja 1 3 Megfelelően előkészített, 
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meg a vízjogi létesíté-
si engedélyt (előké-
szítése szakasz)

egyeztetett tervdokumentá-
ció benyújtása.

A műszaki tervek el-
készítésének időbeni 
elhúzódása miatt csú-
szik a projekt megva-
lósítása.

1 3
Folyamatos egyeztetés a 
tervezés előrehaladásáról

A kivitelezés során 
előre nem látható 
műszaki problémák 
jelentkeznek.

2 2

Az adott feladatban jártas 
kivitelező cég kiválasztása, 
amely alkalmas az előre 
nem látható műszaki prob-
lémák kezelésére.

Az időjárási viszonyok 
nem teszik lehetővé 
az építési munkálatok 
folyamatos végzését.

1 2
Az ütemezésben tartalék 
idővel tervezni.

Az üzemeltetés során 
előre nem várt tech-
nikai problémák me-
rülnek fel.

2 2
Megfelelő üzemrend kidol-
gozása, kellő számú egyez-
tetés az érintettek között.

Társadalmi kockázatok

Az érintett gazdálko-
dók nem csatlakoz-
nak a tájgazdálkodási 
rendszerhez

2 3

Rendszeres kommunikáció, 
érthető műszaki magyará-
zatok, bevonás.  A projekt 
megvalósítással párhuza-
mosan szakmai egyeztetés 
a támogatási rendszer ki-
dolgozóival

A projekt során elvég-
zendő munkáltok el-
lenállást váltanak ki a 
lakosságból.

1 1
A kevés érintett helyben la-
kó időben való tájékoztatá-
sa.

A projekt-megvalósí-
tás során társadalmi 
ellenállás bontakozik 
ki a projekttel szem-
ben.

1 1
A projekt megvalósítása és 
működtetése kevésbé érinti 
általában a lakosságot.

Pénzügyi kockázatok

Likviditási probléma: 
az igényelt támogatá-
si részlet
átutalása időben csú-
szik.

2 2

Megfelelő projektmenedzs-
ment
szervezet kialakítása; A pro-
jekt előrehaladási jelenté-
sek megfelelő elkészítése; 
Folyamatos együttműködés 
a KSZ-szel

A kivitelező cég a 
projekttől függetlenül 
pénzügyileg nehéz 

1 2 Megfelelő pénzügyi kritériu-
mok a közbeszerzési folya-
matban.
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helyzetbe kerül.
Jogi kockázatok

A projekthez kapcso-
lódó dokumentumok, 
szerződések jogi 
szempontból nem 
egyértelműek vagy 
pontosak.

1 2

A projektmenedzsment 
szervezet jogi munkatársa 
gondoskodik a dokumentu-
mok, szerződések jogi 
szempontból történő ellen-
őrzéséről.
Szükség esetén a projekt-
gazda külső szakértőt von 
be.

A közbeszerzések 
időben elhúzódnak 
vagy más hátráltató 
tényezők merülnek 
fel.

1 2

A közbeszerzések előkészí-
tésében és lefolytatásában 
a jogi munkatárs vesz részt; 
hasonló projektekben gya-
korlott külső közbeszerzési 
szakértő cég kiválasztása.

Területszerzéssel 
kapcsolatos problé-
mák merülnek fel 
(hagyatéki ügyek)

2 2
Kompetens projekt me-
nedzsment alkalmas a 
problémák gyors kezelésére
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1.20 Közbeszerzési/beszerzési terv

A közbeszerzési tervet a 36. táblázat tartalmazza.

36. táblázat: A közbeszerzési terv 

Közbeszerzési / beszerzési el-
járás tárgya (Várható szerző-
dés vagy tevékenység meg-

nevezése)

Rész-
ajánlat 
(Név/ 
n.a)

Közbeszerzési 
/beszerzési eljárás 

típusa

Becsült ér-
ték:

(Ft)

Ütemezés [év.hó]

A dokumentáció KSz-
hez való benyújtása 
műszaki -szakmai 

szempontú jóváha-
gyás céljából

Ajánlati felhívás 
feladása/

ajánlatkérés 
időpontja

Szerződés-
kötés

1. Építési munkák Nem
Nemzeti eljárás szerin-

ti, nyílt eljárás
771 590 634,0 2013. június 2013. szeptember 2014. január

2. Eszközbeszerzés Nincs
Nemzeti eljárás szerin-

ti, nyílt eljárás
76 000 000,0 2014. augusztus 2014. november 2015. február

3. Projektmenedzsment Nincs

Nemzeti eljárás szerin-
ti, hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos 

eljárás

18 185 000,0 2013. május 2013. szeptember
2013. novem-

ber

4. Tanulmányok Nincs

Nemzeti eljárás szerin-
ti, hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos 

eljárás

24 900 000,0 2013. október 2014. január 2014. március
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5.
Mérnöki feladatok Nincs

Nemzeti eljárás szerin-
ti, hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos 

eljárás

24 900 000,0 2013. július 2013. október
2013. decem-

ber 

6. Közbeszerzési szakértő nincs
Közbeszerzés hatálya 
alól kivont beszerzés

6 700 000,0 Nem releváns 2013. június 2013. július

7. 
Terület előkészítés - Lőszermen-

tesítés
nincs

Nemzeti eljárás szerin-
ti, hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos 

eljárás

9 000 000 Nem releváns 2013. szeptember 2013. október

8. Terület előkészítés - Régészet nincs

Nemzeti eljárás szerin-
ti, hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos 

eljárás

9 400 000 Nem releváns 2013. szeptember 2013. október

9. 
Tájékoztatás és nyilvánosság biz-

tosítása
nincs

Kbt. hatálya alá nem 
tartozik, 3 ajánlat

3 346 000,0 Nem releváns 2013. szeptember 2013. október
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1
0. 

Területszerzés ügyvédi feladatai-
nak beszerzése

nincs
Kbt. hatálya alá nem 

tartozik, 3 ajánlat
1 400 000 Nem releváns 2013. szeptember 2013. október
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1.21 Ütemtervek

111111 Műszaki/végrehajtás, intézkedési terv, lebonyolítási terv

Az alfejezet GANT diagram formájában mutatja a projekt ütemezését az egymásra épülő feladatokkal.

37. táblázat: A megvalósítási szakasz ütemezése, 24 hónap

Tevékenységek
2013 2014 2015

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása

Projektmenedzsment szervezet kivá-
lasztása 
Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása
Terület-előkészítéssel összefüggő te-
vékenység (lőszermentesítés, régé-
szet)
Területvásárlások 
Kiviteli tervek készítése
Csatorna- és érrekonstrukció
Vízkormányzási kisműtárgyak
Tókialakítás, földmunka
Vízkormányzási nagyműtárgyak 
Növény telepítések
Eszközbeszerzés
Mérnöki feladatok 
Használatbavételi, üzemeltetési enge-
délyek megszerzése
Nyilvánossággal összefüggő tevékeny-
ségek
További tanulmányok készítése
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111111 Kifizetési ütemterv

38. táblázat: Kifizetési ütemterv – támogatás (eFt)

szerződés VAGY tevékeny-
ség

2013 2014 2015 Összesen 

I. félév II. félév összesen I. félév II. félév összesen I. félév II. félév összesen

Ingatlan és kapcsolódó vagyoni

értékű jog megszerzése
77 400 77 400 77 400

Művelési ágból kivonás 6 000 6 000 6 000

Terület előkészítés,

területrendezés
23 368 23 368 23 368

Építési munkák
165 989165 989

288 
660

288 660577 320 0 0 743 309

Eszközbeszerzés 96 520 96 520 96 520

Közbeszerzési tanác-
sadó

2 540 2 540 3 429 2 540 5 969 8 509

Tanulmányok, vizsgála-
tok 

tanulmány)

31 623 31 623 31 623

Mérnöki feladatok 10 160 11 303 21 463 10 160 10 160 31 623

Közbeszerzés eljárási díj 300 300 400 300 700 1 000
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Projektmenedzsment 3 175 3 175 7 419 7 421 14 940 4 980 4 980 23 095

Tájékoztatás és nyil-
vánosság

635 635 1 194 1 214 2 408 1 206 1 206 4 249

ÖSSZESEN:
196 007196 007 491 

282
311 438802 720 47 969 0 47 969 1 046 696
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9 Rövidítések

MT – megvalósíthatósági tanulmány

EMT – előzetes megvalósíthatósági tanulmány

KMT – köztes megvalósíthatósági tanulmány

VTT – Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

PME – projekt menedzsment egység

KSZ- Közreműködő Szervezet

IH – Irányító Hatóság

FIDIC - nemzetközi gyakorlatban kipróbált, bevált szerződéses rendszer, 
amely így a „legjobb gyakorlatot” foglalja össze

FMV VZ – felelős műszaki vezetők kódtáblázat, vízgazdálkodási építmények és 
az azokhoz
szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek

Kötv. - 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökségvédelemről)

hrsz – helyrajzi szám

10A tanulmány mellékletei

1. sz. melléklet – Térképmellékletek

2. sz. melléklet – Költség-haszon elemzés táblázat a háttér tábláza-
tokkal egybeszerkesztve

3. sz. melléklet - Tájgazdálkodási terv 
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