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A szekción elhangzott: 
Balogh Péter 
Az ártéri tájgazdálkodás lényege az ártéri viszonyokhoz igazított gazdálkodás. Az „ártéri” 
tehát nem elsősorban helyszínt, hanem módszert jelent: „ártériesített”, avagy az ártéri 
viszonyokhoz igazított, azoknak alárendelt gazdálkodás. Ma ilyen gazdálkodás nincs 
Magyarországon, mert nincsenek élő ártérként működő tájak. Nagy gépekkel művelik a 
földet, ami nagy, homogenizált földterületet feltételez – ez nem egyeztethető össze a tájjal, 
ami kisebb léptékű gépeket igényelne; így a táj fenntartó működése ellehetetlenül, a táj 
degradálódik, nem tudja betölteni küldetését: hogy élet-tere legyen az (élő)lényeknek, köztük 
az embernek.  
Az önellátó gazdálkodás lényege, hogy a helyi lehetőségekből kielégíti a helyi igényeket, s 
bár termel árut, nem függ az árutermeléstől. 
Kun Csaba 
A mai napon szinte minden előadás úgy kezdődött, hogy a tájgazdálkodás megvalósításának 
akadálya a vízgazdálkodás mai rendszere. Hangsúlyozni kell ezzel kapcsolatban, hogy a 
vízgazdálkodás mindig társadalmi igényt elégít ki. A Tisza szabályozására is a társadalmi 
igény miatt került sor. Az elvárások 150-200 éve nemigen változtak. Jelenleg is az a 
társadalmi igény, hogy az árvizeket a töltéseken belül kell tartani és a belvizektől mentesíteni 
kell a töltéseken kívüli területeket. Amennyiben ez a szemlélet megváltozik, akkor igazodik 
hozzá a vízgazdálkodás is. Ebben változást – szemléletváltozást – ma még nem látok.  
Érdemes itt megemlíteni a cigándi tározó esetét. A megépült tározónál a tájgazdálkodás 
létesítményei megvannak, a gazdák azonban olyan tömegekben nem vesznek részt a 



tájgazdálkodási rendszerben, hogy miattuk a kiépített vízi infrastruktúrát a tájgazdálkodási 
igények szerint működtessék is. Nem vonták be a gazdákat tömegével, nem érdekeltek, 
nincsenek felvilágosítva hogyan is kellene az új tájgazdálkodási szemléletnek megfelelően 
művelni a földeket.  
A tájgazdálkodás iránti igényt úgy lehet előteremteni, hogy megteremtjük az ösztönzést: a 
gazdáknak megérje átállni az új tájhasználati módokra, legyen piac, legyen támogatás. Meg 
kell teremteni a közbiztonságot is – ne vágják ki a fákat, ne lopják el a gyümölcsöt az ártéren 
– efelé még nincsen elmozdulás. A szabályozást ott kellene elkezdeni, hogy a körülményeket 
megteremtik.  
Kovács Dénes 
Sok szó hangzott el ma a területek szántóművelésből való kivonásáról. Egyet lehet érteni 
azzal, hogy rossz adottságú területeken fölösleges fenntartani szántóművelést, hiszen amúgy 
is csak a támogatás tartja fenn ezt a típusú területhasználatot. Tény az is, hogy a hazai 
mezőgazdasági területhasználat a szántók irányába tolódott el, mert a piacnak erre van igénye. 
Ha ártéri tájgazdálkodást kívánunk, akkor fel kell mérni azt is, hogy arra mekkora az igény. 
Piackutatást kell végezni, hogy kik tudják megvenni az innen kikerülő termékeket.  
Az ismeretterjesztésbe, oktatásba be kell vonni a falugazdász hálózatokat is – ők vannak a 
legközelebbi kapcsolatban az emberekkel, ők tudnának segíteni, elvetni az emberekben az 
ártéri tájgazdálkodás magját.  
Tallósi Béla 
Természetvédelmi őrként a Közép-Tisza vidéket ismerem jobban, ennek az állapotából tudok 
kiindulni. A 90-es évek eleje óta hihetetlen változások történtek. Az árvizek 2000 óta váltak 
intenzívebbé, emiatt a gazdák sok szántót felhagytak a hullámtereken. A VTT megvalósítása 
nagyon jó lett volna. A nagy öblözetekben, ahol korábban nagy volt a szántók aránya, sok 
helyen a gazdálkodók abbahagyták a szántóművelést. A legtöbb ilyen területen 
faültetvényeket létesítettek, mert megpróbálják minél gyorsabban megtérülő módon 
hasznosítani a földjüket. A nemesnyár már öt év alatt bevételt hozhat, támogatás is adható rá. 
A vezsenyi öblözetben szántó volt, de mára nagy részét erdősítették. Ez történt Tiszasülynél, 
Tiszaroffnál is. A hullámterek, árterek nagy része védett természeti terület, ami plusz 
támogatást is hozhat, de kötelezettségekkel is jár.   
A természetvédelem, erdőgazdálkodás szabályozása komoly gazdálkodási megkötéseket 
jelent. Amennyiben egy felhagyott szántó elkezd beerdősülni az erdészeti hatóság azt erdőnek 
betervezi, így a továbbiakban szántóként megkötésekkel lehet művelni. Több ilyen esettel 
találkoztunk. 
Hasonló probléma, amikor a felhagyott szántón kialakul egy Natura 2000 élőhelytípus, de 
továbbra is szántóként van nyilvántartva. Ezt a gazda ha újra művelni akarja, akkor nem tudja, 
mert Natura 2000 élőhely típus hivatalosan. A Natura 2000 területeket nem művelési ág, 
hanem természeti állapot alapján jelölték ki. 
Példa erre egy eset, amikor szántón kialakult egy jelölő társulás. Ezt szántóként akarták 
művelni, de nem kapta meg a természetvédelem hozzájárulását a jelölő társulás miatt, holott 
megszerezte az osztatlan közös 32 tulajdonosának hozzájárulását.  
Sokan vannak, akik egy ideje felhagytak a szántóműveléssel és a területükön néhány fa jelent 
meg. Ez akkor gond neki, ha ezek Natura 2000 társulást jelentenek, mert akkor nem vághatják 
ki. Ez előfordulhat úgy is, hogy a terület begyepesedik és azon jelennek meg Natura 2000 
jelölőfajok. 
A Földhivatal viszont megbüntetheti azért, hogy nem szántóként műveli. A jobbik eset az, ha 
a tulajdonos gyep művelési ágban akarja tartani, akkor a nemzeti park igazgatóság, mint 



természetvédeli kezelő ezt inkább elfogadja. De ha szántóként akarja megtartani, az  
nehezebb. 
Balogh Péter 
Az ilyen területeket át kell minősíteni. Ehhez kellene támogatási formát társítani.  
Tallósi Béla 
A természetvédelem súlyos gondja az, hogy a szakmai ismeret, területismeret a bélyegzőtől, 
aláírástól nagyon el van választva. Aki  a hatósági döntéseket hozza, sokszor azt sem tudja hol 
van pontosan a terület. A nemzeti park igazgatóság viszont már nem hatóság.  
Balogh Péter 
A megoldás az lenne, hogy a természeti prioritást érvényesíteni kell, mert a természetből van 
a legkevesebb, és/pedig az a megmaradásunk záloga/feltétele. A területek művelési ágát az 
adottságaiknak megfelelően kell meghatározni. A természeti szakembereknek kellene 
javaslatot tenni arra, hogy a területet milyen művelési ágba lenne érdemes besorolni. A 
művelési ág igazítása nyilván nem költséget, hanem bevételt kell jelentsen a 
használónak/tulajdonosnak. A központi hatalmat azért tartjuk, hogy ezeket a közösségi 
érdekeket érvényesítse: a tájrészletek eredendő működéséhez igazodó használatot kell 
választani, és/de azt támogatja az állam (amíg van ez a távirányított gazdaság).  
Tallósi Béla 
Egy ilyen eljárás a jelenlegi rendszerben akár öt hatóságot is megjárhat, pár tízezer forintba 
belekerülhet.  
Kun Csaba 
Szintén idevágó, nagy probléma, hogy a vízi létesítmények tulajdonviszonya is teljesen 
rendezetlen. El kellene érni, hogy a vízügyi létesítmények tulajdoni lapjait ingyenesen adják 
ki a Földhivatalok. Ezt nem lehetett megoldani még a KvVM idejében sem, pedig állami 
prioritás volt. 
A gazda jogos érdeke, hogy szánthasson. Natura 2000-res terület szántó művelési ágban nem 
lehetne, hiszen nincs rajta természeti érték.  
Tallósi Béla 
Szántón is lehet természeti érték. Bizonyos helyek könnyen alakulnak át védett természeti 
érték élőhelyévé. Ilyen esetben, ha szántani akarnák, nem tehetik meg, mert a terület pl. 
pannon gyeppé alakult át.  
Kun Csaba 
Egy Szolnokhoz közeli területen van olyanra is példa, hogy a 2010-2011-es belvizes 
időszakban a szántó egy része vizes élőhellyé alakult a megtelepült vízi növényzettel és 
állatvilággal. Látszik a 4-es főútról, s a vasútról is: azok kereszteződésénél Szolnok-Abony 
között. Az ilyen adottságú területeket a belvizek elvezetése helyett át kellene minősíteni, de 
ehhez a tulajdonos szándéka és állami szerepvállalás is kell. 
Kajner Péter  
Fontos lenne kijelenteni, hogy az ismert meglévő mesterséges infrastruktúra hálózat mellett 
létezik egy ökológiai infrastruktúra hálózat is, ami fejlődik is és legalább olyan fontos az 
ország működéséhez, mint a mesterséges. 
Tallósi Béla 
Ez létező dolog, úgy hívják, hogy Nemzeti Ökológiai Hálózat. Ennek a területeit kijelölték, 
jogszabályban is definiálták (magterületek, pufferterületek). A legtöbb regionális és megyei 
fejlesztési tervben térképen jelölve vannak. Ugyanakkor senki nem veszi figyelembe, mert 
nem történt meg a bejegyzésük a kataszteri nyilvántartásba, nincsenek kihirdetve a helyrajzi 



számai az ilyen területeknek. Azaz jogilag „nem alakult meg” a Nemzeti Ökológiai Hálózat. 
Csak a kataszteri nyilvántartásba való bejegyzés után vennék figyelembe. A Tisza ökológiai 
folyosó ebben a rendszerben.  
Balogh Péter 
Itt sokkal többről (is) szó van. A Természetnek azon „szolgáltatásáról”, hogy biztosítja az 
élethez szükséges dolgokat, röviden: az életet. Ez nem fér be kataszterekbe, de beleférne a 
tájhasználat szabályzásába. 
Kun Csaba 
Ezt át kell vezetni a földhivatali tulajdoni nyilvántartásban is. Mindehhez hatalmas 
földhivatali reform kellene. Ennek igen nagy költsége lenne, rengeteg érdeket sértene, hosszú 
időt venne igénybe.  
Pillanatnyilag, ha egy területre be van jegyezve, hogy Natura 2000, attól minden tervező 
menekül. Már az erdőtől is félnek, mert az azzal kapcsolatos ügyintézés is nagyon bonyolult. 
Olyan helyekre terveznek inkább vonalas létesítményeket, ami szántóként vagy útként van 
bejegyezve.  
Tallósi Béla 
A természetvédelmi őrök napi szinten képben vannak, a problémás területeket szinte helyrajzi 
szám szinten ismerik. Alapvető problémának látom a földhivatali bejegyeztetés mostani 
rendszerét. Már az adatkérésnek is hatalmas költségei vannak. Régen nem volt olyan, hogy 
egy állami szerv fizet egy állami szervnek állami feladat ellátása érdekében.  
A kunhalom speciális eset. A törvény szigorúan (ex lege) védi, komoly szankciókkal, 
ugyanakkor nem lehet pontosan megállapítani, hogy hol van a határa. 1994 óta egyetlen 
kunhalmot sem sikerült a Földhivatalnál bejegyeztetni.  
Molnár Géza 
Nem értek egyet azzal, hogy a vízgazdálkodás társadalmi igényt elégít ki. A Tisza 
szabályozásánál a nagybirtokosok érdekei mondták ki a döntő szót, szemben azokkal a 
parasztokkal, akik a víz megtartásáért könyörögtek. 
A kiszáradó Homokhátságról ma is elvezetik a vizet. Volt olyanra példa, hogy egy 
elkeseredett gazda betemetett egy csatornát. Ezért őt büntették meg, közveszély-okozásért. 
Azt mondta erre, hogy azokat kellene közveszély-okozásért megbüntetni, akik elvezetik a 
vizet innen. A Kárpát-medencéből több vizet vezetünk ki, mint amennyi ideérkezik. A 
városok környékén már a rétegvizet vezetik el – a szennyvíz egy része ugyanis rétegvízből 
származik.  
A mi környékünkön a korábbi 8000 helyett 80 gazdálkodó van, ebből 70 alkalmazott egy 
cégnél – ilyenkor mi a társadalmi igény? 
A gazda tudja, hogy egy adott területen víz lesz. Cigándon egy gazda direkt kérte a 
tervezőktől, hogy legyen tájgazdálkodási terv a területre. Ő elhitte, hogy mivel áldozatot hoz, 
ezért kap kompenzációt. A tájgazdálkodási programirodát sem hozták létre, ahova bemehetett 
volna, hogy megtudja, hogy mi történik, pl. ki fúr az ő földjén. A Bodrogközben elérték, hogy 
a tájgazdálkodás szitokszóvá vált. 2004-2008 között senki nem kérdezte a gazdákat a cigándi 
tározóval kapcsolatban, hogy mit szeretnének. A tájgazdálkodási infrastruktúra mozgatható 
elemeit egy telepre szállították, innen viszik a helyére – hogy el ne lopják.  
Véget ért az olcsó energia korszaka. Bármikor elképzelhetetlen energiaválságba kerülhetünk. 
Egy hosszabb áramszünet belvíz idején katasztrofális lehet.  
A területhasználat mikéntjében az érdekeltséget – a tájgazdálkodásra is – az állam teremti 
meg.  



A Tiszai Alföld ma nem bírná befogadni a nagy árvizeket, mint régen, mert nincsenek meg 
azok a helyek, társulások, amik ezt a vízmennyiséget fel tudnák venni, annyira átalakult az 
egész táj. Ha a vizeket a mostani tájhasználat mellett kiengednénk, az haváriát jelentene, amit 
nagy hiba lenne várni. De bekövetkezhet, ezért elébe kell menni. A természetközeli árvízi 
tározást nagyon alacsony költséggel meg lehetne csinálni.  
A Felső-Bácskában természetesen nem kell ártéri tájgazdálkodásra átállni. De a Csongrád 
feletti részek szántói soha nem hoznák azt a hasznot, amit ott.  
Kun Csaba 
A KEOP keretében 4-5 pályázat elindult, ahol lehetőség lesz tájgazdálkodási mintaterületeket 
létrehozni. Valahol el kell kezdeni, ahol példát mutatunk. A vízi társulatok az infrastruktúrát 
itt kiépítik, alapot teremtenek a tájgazdálkodáshoz. 
Ugyanakkor ha nem lesz aki használja az infrastruktúrát, tájgazdálkodást folytat, akkor miből 
fogják fenntartani? Nincsenek olyan előzetes nyilatkozatok a pályázatokban a gazdák 
részéről, hogy ők tájgazdálkodást akarnak folytatni.  
Balogh Péter 
A „társadalmi igény” távirányított. A szakemberek „csinálják” az igényeket azzal, ahogy a 
pozitív és negatív ösztönző rendszert alakítják. „Piaci igényről” így ne beszéljünk. A jelenlegi 
gazdasági rendszer úgy van kialakítva, hogy arra van igénye, hogy elfogyassza a létének 
feltételeit adó körülményeket (ún. „erőforrásokat”). A Természet profittá való átalakítsa 
folyik. Ez egy öngyilkos program, ha erre van igény, az éppen hogy aláhúzza a döntéshozók 
(és a döntéshozókat mozgatók) felelősségét, emberi és szakmai szinten egyaránt. 
A jelenlegi parcellafelosztás mellett nem lehet tájgazdálkodást folytatni. Ilyen körülmények 
között érthető, ha csak néhány megszállott „őrült”-nek van igénye erre.  
Molnár Géza 
Kun Csabának igaza van, nagy a veszélye annak, hogy az infrastruktúra kiépül, azonban 
társadalmi igény nincs helyben.  
Balogh Péter 
Vizeinknek a tájhasználatban és a szabályozókban sincs helye, és a jelenlegi modernizált 
emberi igények között sem. Ez lenne a legfontosabb, ezt kell megteremteni. Át kell írni a 
szabályozókat a minisztériumban. Hogy az öngyarmatosítás helyett helyet kapjon az élet. 
Itt a közelben van a Lapos-tó, ami valóban tómeder, de szántják, úgy mint minden mást is. Itt 
a Természet fogalmazta meg a víz iránti igényét, de a gazdák nem, mert a szabályozók 
olyanok. Az, hogy ki milyen nyelven ért, az személyfüggő, van aki a szabályzókén, van aki a 
bíbicet érti, van aki a domborzatot. 
Kajner Péter  
A fő kérdés, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy legyen társadalmi igény a tájgazdálkodásra, ezt 
pedig értse meg a vízgazdálkodás? Ki artikulálja a valós társadalmi igényeket, melyek nem 
feltétlenül azonosak egy szűk, jó érdekérvényesítő pozíciójú kör érdekeivel? Ha az 
érdekartikuláció megtörténik, akkor a területhasználathoz igazodna a vízgazdálkodás. 
Balogh Péter 
Illetve a vízháztartási igényekhez, szükségszerűségekhez a területhasználat, és ezt szolgálná a 
vízgazdálkodás. 
Kun Csaba 
Az intézményi helyzet változik, ugyanis a Vízügy átalakuláson megy keresztül. A vízügyi 
igazgatóságok várhatóan átkerülnek a Belügyminisztériumba, ami egy más szervezeti 



gondolkodást is eredményezhet. Ez az átalakítás azt is erősítheti, hogy a vízkárelhárítás 
elsődleges feladataként rögzül, hogy emberéletben, vagyonban ne legyen kár. 
Kajner Péter  
Kiemelném az előzőekből, hogy a szabályozók hozzák létre a társadalmi igényeket. Fontos 
látni, hogy emiatt a „társadalmi igények” egy / több központból irányíthatók. 
Molnár Géza 
A vízügyi igazgatóságok áthelyezése teljesen megszüntetheti az integrált tájhasználat 
lehetőségét.  
Kajner Péter  
Ennek az átcsoportosításnak az lehet az üzenete, hogy magát az árvizet is katasztrófának 
tekintik, holott nem az, csak akkor, ha pl. elszakad a gát és valódi veszélyhelyzet keletkezik.  
Molnár Géza 
Ez az átcsoportosítás a mi számunkra is katasztrófa. 20 éve még elképzelhetetlen lett volna, 
hogy az államigazgatás szereplői olyan konstruktívan szólaljanak fel az általunk felvetett 
problémákhoz, mint ma tették. De az átcsoportosítás az integrált gondolkodás kibontakozó 
lehetőségét keresztülhúzhatja. 
Tallósi Béla 
Sok minden változott tíz év alatt, de inkább rossz irányban. A vízügy és a természetvédelem 
között elég jó volt a párbeszéd, most kérdésessé válik mi lesz. Kicsit hasonlít a helyzet arra, 
amikor a nemzeti parkoktól elvették a hatósági jogkört. Ma a természetvédelmi hatóság 
sokszor félelmetes szakmai bakikat tud leírni hivatalos leveleiben.   
A helyzet megítélésében nagy szerepe van a médiának is. 2010-ben reggeltől estig azt lehetett 
hallani, hogy mennyire rossz a belvízhelyzet. Volt, aki ennek hatására nekiállt csatornát ásni 
(egy dombon keresztül!) és áprilisban már szárazon álltak a földek, pedig milyen jó lett volna, 
ha a talajban elraktározódott volna a víztöbblet egy része. Olyan is volt, hogy a 
belvízszivattyú a semmit szivattyúzta, mert „belvízhelyzet van”, de víz már nem volt ott.  
Meg kell nézni azt is, hogy adott térségben hány gazda van, aki akar / tud gazdálkodni. Ma pl. 
a nagykörűi ártéri gyümölcsösből sem szedik fel a gyümölcsöt. A Vízügy nem tudja a 
gátoldalakat bérbeadni, mert nincs aki kaszálna, nincs állatállomány. Csak a támogatás 
felvétele az üzlet. 
Huber Attila 
Nagy szükség lenne a tényleges / természeti állapotnak megfelelő helyzet felmérésére és 
ennek a földhivatali nyilvántartásba történő átvezetésére.  
Tallósi Béla 
Légifotókkal kellene összevetni a nyilvántartást. A jelenlegi nemzeti parki személyi állomány 
leterheltsége mellett ezt nem lehet megcsinálni.  
Ha a víz lemegy egy területről és ott megjelenik egy védett faj, azt már nem szánthatja. 
Perelhet, de a pénzét nem biztos, hogy megkapja. Nincs célelőirányzat, amiből a 
természetvédelmi korlátozásokkal kieső jövedelmet kompenzálnák. 
Van egy csomó jó adottságú terület, amivel nem kezdenek semmit. Be kellene vonni a 
Nemzeti Földalapot is a helyzet rendezésébe.  
 
 
 
 



Fontosabb következtetések: 
1. A Tisza hullámterében, védett természeti területen történő gazdálkodásnál a számos 

kockázati tényező mellett természetvédelmi korlátozásokkal is számolni kell. 
2. Az ártéri, de főleg mentetlen ártéri (hullámtéri) földterületeken a dinamikuan változó 

környezeti felételek azok természeti feltételeinek gyors átalakulását eredményezik, 
amit a nyilvántartások sok esetben nem tudnak követni és ez egyebek mellett a 
gazdálkodóknak is problémát jelent. 

3. A természetvédelmi kezelői és a hatósági jogkörök szétválasztásával kapcsolatban a 
hatósági döntéshozók információhiánya bonyolítja és lassítja a gazdálkodással 
együttjáró engedélyezési eljárást és az emiatt esetenként szakmai bizonytalansággal is 
terhelt.  

4. Jelenleg „társadalmi” és „piaci” igényre hivatkozva tartják fenn a központi 
szabályzókkal az Alföldet koncepciózusan kiszárító gazdálkodást, ami ráadásul 
kiszolgáltatottá teszi a közösségeket is, társadalmilag, kulturálisan rabszolga irányba 
hat. 

Javaslatok: 
1. Azon szántóterületek művelés alóli kivonása, melyek esetében a természeti adottságok 

nem teszik lehetővé ezt a művelési módot (magyarán belvizesek). Minden esetben 
prioritást kell élveznie a természetvédelmi érdekeknek. 

2. Hatósági feladatkör (gyakorlatilag a döntési jogkör) visszahelyezése a nemzeti 
parkokhoz. 

3. A központ szabályzókat kell úgy megváltoztatni, hogy létrejöjjön / úgy alakuljon a 
társadalmi-piaci igény, hogy a vízháztartás kiegyensúlyozása – és a vízgazdálkodás 
problémák megoldása – felé hasson az alkalmazott tájhasználat és így a felszínborítás.  

4. Ez az ártéri(esített) gazdálkodás, amiben  
- az árvízi víztöbblet ellen nem védekezni kell, hanem szabályozottan kivezetni a 

megfelelő helyekre,  
- az aszály klimatikus okait hatékonyan enyhíti a tájban elhelyezett árvízi 

víztöbblet (különösen, ha  a felszínborítás / növényzet kialakulása is elindulhat a 
megfelelő módon), 

- a belvíz átértelmeződik helyben jelentkező vízkészletté, hiszen visszaszorul a 
szántóveszély. 

5. EZ az állam, és az államigazgatásban dolgozó szakemberek, politikusok, 
adminisztrátorok feladata és felelőssége. 

6. Az elhangzott szakmai érvek és ellenérvek, valamint a rendelkezésre álló szakmai 
anyagok  alapján, a további tervezések és koncepció megfogalmazás terén kiemelt 
fontosságú a természet – mint meghatározó ökológiai infrastruktúra – előtérbe 
helyezése. Az elmúlt időszak gazdálkodási tapasztalatai, valamint az érintett 
területeken diagnosztizált kedvezőtlen ökológiai változások alátámasztják, hogy 
átfogóbb, a természeti rendszerekkel összhangban működni tudó gazdálkodási formák 
megjelenésére van szükség. A hosszú távon is fenntartható ártéri gazdálkodás 
kizárólag ez által valósulhat meg.  

7. A Nemzeti Ökológiai Hálózatot a kataszteri nyilvántartás szintjén is ki kell hirdetni.  
8. A magyar vidék túlnyomó része napjainkra szinte teljesen kiszorult rendeltetésszerű 

funkcionális szerepéből (lásd. legelők kihasználatlansága, állattartás hiánya, tej- és 
húsfeldolgozók hiánya, helyi piacok ellehetetlenülése, mindezen keresztül a vidéki 
falvak elöregedése és a megélhetési problémák fokozódása. Ugyanez a jelenség 
figyelhető meg a Közép-Tisza vidékén is, ahol nem rendeltetésszerűen történik a táj 



kezelése, illetve a tájon történő gazdálkodás. Erre a nyilvánvaló problémára 
megoldásként alapvető, gyökeres változások szükségesek, amely kizárólag az érintett 
szereplők összefogásával valósulhat meg. 

9. A műhelymegbeszélést hasznosnak és érdekesnek ítéljük meg, az egyeztetések 
jövőbeli folytatását kiemelkedő fontosságúnak tartjuk. Szintén elengedhetetlenül 
fontos, hogy a témához valamennyi szereplő (döntéshozó minisztérium, vízügyi- és 
természetvédelmi hatóságok, a területeken működő egyéb szervezetek, gazdálkodók) 
tegye meg állásfoglalását, kerüljenek feltérképezésre a rendszerben megfigyelhető 
szabályozási és működési hibák. A gazdálkodók érdekeltté tételét követően olyan 
közös, konstruktív megoldási javaslat, egységes cselekvési  koncepció szükséges, 
amely megvalósítási eredménye egyazon vidékfejlesztési és tájkezelési cél érdekében, 
elhivatott szereplők együttműködésével hosszú távon fenntartható. 

10. Ahhoz, hogy a mezőgazdaság tájgazdálkodási formát öltsön, szerkezetátalakítást 
kellene végeznünk. 

11. Azonban ha a szerkezetátalakítás fogalmát szűkebb értelmében nézzük, figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy az ipari növények (napraforgó, repce, cukorrépa stb.) 
termőterületének nagyságát a termeltető cégek határozzák meg. 

12. Az alábbi növényfajok fogják továbbra is meghatározni jövőbeni 
növénytermesztésünket: búza, kukorica, napraforgó, zöldtakarmányozásra alkalmas 
növények.  

13. Ellentmondás van a növénytermesztés két alapvető funkciója, a termelő- és a 
tájmegtartó funkció között. A környezet megóvása és a táj kultúrállapotban való 
megtartásának legbiztosabb módja a gazdálkodás. Bármilyen kultúrával is 
foglalkozunk a tevékenység végén piacot igénylő termékek keletkeznek. A termeléssel 
tehát a környezetet megóvjuk. A növénytermesztés két alapvető funkciója: 
- a termelő, 
- a tájmegtartó 

képessége közötti ellentmondás feloldására van szükség. 
14. Ésszerű területi kompromisszum kialakítása szükséges az egyes mezőgazdasági 

területek alkalmasságához, illetve adottságaihoz igazodva. 
15. A kifizetési rendszert felül kell vizsgálni, az adottságokhoz kell igazítani, az 

adottságoknak megfelelő tájhasználat támogatásával. (A Zöldpont rendszer lehetséges 
alkalmazásával.) 

16. Azoknak a térségeknek a vizsgálata szükséges, ahol a klímaváltozás vagy egy 
lehetséges energiaválság ellehetetlenítheti a jelenlegi tájhasználatot, valamilyen 
fokban veszélyezteti az infrastruktúrát, illetve a megélhetést. (Homokhátság, 
Bodrogköz) 

17. Ezeken a területeken a lehetséges forgatókönyvek tükrében vizsgálni kell a 
tájhasználat ésszerűsítését. (Homokhátság: vízelvezetés helyett vízvisszatartás, 
Bodrogköz: vízelvezetés helyett belvízkezelés.) 

18. Gondoskodni kell arról, hogy a művelési ágak igazodjanak az ökológiai (természeti) 
adottságokhoz és a természeti változásokat rugalmasan és gyorsan tudják követni. 

19. Ennek érdekében (is) a földhivatali nyilvántartásban gyökeres változtatást kell 
végrehajtani, mely a művelési ág változás rugalmas követését lehetővé teszi.  

20. Közérdekű tevékenység (pl. természetvédelmi okból történő művelési ág változás, 
gyep kialakulása szántón) esetén mind a magán, mind a közszféra szereplőit 
mentesíteni kellene a földhivatali járulék megfizetése alól. 

21. Földbirtokrendezést kell végrehajtani, melynek részeként a parcellák határait a 
természetes adottságokhoz igazítják. 

Az emlékeztetőt összeállította: Nagy Gergő Gábor, Kajner Péter 


