
„VízVálasztó Fórum” 
A SZÖVETség az Élő Tiszáért Egyesület háttéranyaga1 

az Agrárminisztérium Támogatáspolitikai Osztályával való egyeztetéshez 
2019. november 22. – december 10. 

 

 
 
Bemutatkozás, előzmények, célok – összefoglalás  
 
Szakértőink átlagosan több mint 20 éve dolgoznak szövetségben az élő Tiszáért. 
Különböző szakterületeken és intézményekben jelentős táji–terepi tapasztalattal. 
2019-ben „VízVálasztó” projektünket az Agrárminisztérium Zöld Forrása támogatta. 
 
Az Alföld jelenlegi víz- és tájhasználata hozzájárul az éghajlatunk kedvezőtlen 
változásához, a szélsőségek növekedéséhez, vízgazdálkodási problémákhoz, és  
egyre romló környezetet teremt az emberi élet fenntartásához.  
 
Megoldásként a HELYes vízgazdálkodás, vagyis a vizes helygazdálkodás bevezetése 
kínálkozik, amikoris a mezőgazdasági termelésben, és általában a tájak értelmezésében 
és használatában helyet biztosítunk a víznek, vagyis a VIZET VÁLASZTJUK.  
 
Jelen projektünk célja, hogy segítse az áttérést a víz-orientált területhasználatra egyben a 
tájszemléletű vízgazdálkodásra. E koncepció szükségességét és lehetőségét immár 
számos kutatásban feltártuk, és a táji igény mellé immár társadalmi igény is megnyilvánul. 
 
A gyakorlati áttérés kereteit a területhasználati szabályozás adja. Ebben kiemelt szerepe 
van az agrárszabályozásnak, és benne a támogatáspolitikának. Agrárminisztériumi 
egyeztetésünk során az alábbi témákat és összefüggésekben vetjük fel:  
 

1. öntözés – táji léptékben 
2. vízvisszatartás – a tájhasználat által 
3. tájhasználat – a vízjáráshoz (szintekhez) igazodva 
4. legeltetés – a tarlókon is, fás legelőn is, élő pásztorok által is 
5. diverz tájhasználatok – átjárhatóbb művelési ágak (agrár-erdészeti módszerek) 
6. a szukcesszió elismerése – természetes növényesülés használata és támogatása 
7. talajmegújító módszerek – szántóföldi növények termelése szántás nélkül  
8. vízvisszaforgatási kötelezettség – a levezetési kötelezettség helyett 
9. vízlevezetés – mint gazdasági károkozás  
10. a víz választása – a belvíz, árvíz és a területhasználatok újraértelmezése 
11. komposztálás – a tápanyag visszanyerése a vizek szennyezése helyett 
12. mintaterületek – a vízpuffer-orientált tájhasználat zonális támogatása 

 

                                                           
1 A SZÖVET szakértői tanácsának írásos és szóbeli anyagai alapján összeállította Balogh Péter. 2 melléklettel. 



 

Helyzetértékelés 
 
A mezőgazdaság az emberi civilizáció környezetével, vagyis a Természettel 
legközvetlenebb kapcsolatban álló gazdasági szektor. De ez a kapcsolat nem egyirányú, 
nem arról csak van szól, hogy a természeti adottságok, s különösen az időjárási 
körülmények nagymértékben meghatározzák a termelés módját és sikerét, hanem arról is, 
hogy a termelési módszereink is döntően befolyásolják a Természet működését.  
 
A Természet visszajelzéséből az derült ki, hogy a jelenleg követett mezőgazdasági 
módszerek rombolják a Természet Eredendő Működését, annyira, hogy már nem képes 
biztosítani a megszokott feltételeket. Ennek legnyilvánvalóbb jele az éghajlat „változása”, 
de a többi természeti rendszer is válságjelenségeket mutat, különös tekintettel a talajokra 
és a vízháztartási rendszerekre.   
 
A mezőgazdaság kulcsszerepe nem csak, és nem elsősorban az ÜHG kibocsájtásban van, 
hanem főleg a Természet Eredendő Működésének fenntartásában, a talajélet és a 
vízkörforgások éltetésében. Ez elsősorban a felszínborításon múlik, tehát a tájak 
használatán, ami elvezet a mindennapi mező- és vízgazdálkodási gyakorlatig. Az 
egészséges tájak önműködően képesek feldolgozni a kibocsájtásokat és biztosítani az 
életfeltételeket.  
 
Tehát nagyrészt a mezőgazdasági gyakorlaton múlik az éghajlat szabályozása és az emberi 
civilizáció fenntartása, márcsak azért is, mert ha sikerül megváltoztatni a tájhasználatot, 
akkor a tájszemlélet is változik, ami már értékrendi szint. Az emberiség, és benne a 
magyarság sorsa azon múlik, hogy a válságokhoz vezető gyakorlatot meg tud-e változni. 
Ahogy a globális válság is a helyi „rossz” gyakorlatok összeállásával jött létre, úgy a 
megoldásban is érdemes a ránk bízott szinteken hatni, ugyanakkor ahogy a válság 
rendszerszerű, úgy a megoldás is csak rendszerszerűen lehet hatékony: hogy más 
eredményeket kapjunk más működésre, ahhoz más struktúrákra, és ehhez más 
értékrendre, közgondolkodásra van szükség.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyanakkor a jelenlegi mezőgazdaság rendkívül „távvezérelt”, ezért döntő eszköz a 
agrárpolitika és a támogatások. Megfelelően alakított támogatási rendszerrel nagyon 
hatékonyan lehetne kedvező irányban alakítani a mezőgazdasági területhasználatot, és így 
a felszínborítást, a tájak működőképességét. Ez által érhetnénk el a termelés-biztonságot, 
az élelem-ellátás tartamos lehetőségét, és egyben a vízbiztonságot, hogy a vizek ne kárt, 
hanem hasznot okozzanak, és az éghajlati szélsőségek mérséklését, a klíma-biztonságot.  
 



Szemelvények a megoldáshoz 
 
Az utóbbi évek vízügyi stratégiáiban szerepel a tájszemléletű vízgazdálkodás. A belvizes és 
az öntözési stratégiában is A „vízügy” elvileg nyitott, gyakorlatilag nem. A vízügy a 
„társadalmi megrendelésre”, „gazdálkodói igényre” hivatkozva vízelvezetést folytat, tábla 
léptékben és a nagyprojektek szintjén is. Azt látszik, hogy nem értik a TÁJ szerepét, 
lehetőségeit.  
 
Az agrár- és vidékfejlesztései stratégiákban csak szándékok szintjén jelenik meg a 
Fenntarthatóság, de a „fenntartható fejlődés” paradoxonát még nem vallották be. Az 
agrár-köztudat zártabb, ugyanakkor a gyakorlatban érzékenyebb a természeti 
visszacsatolásokra, és hajlamos az értelmes megoldásokra, és nagyon jól vezérelhető a 
támogatások által.  
 
A szabályozás és a támogatások mellett nagy szerepe van az ismeretterjesztésnek. Hogy a 
szakmai- és a nagyközönség is értesüljön azokról a tudományos eredményekről, amik 
rendszerszerű helyzetértékeléssel (diagnózis) rendszerszerű megoldásokat (terápia) 
mutatnak be.  
 
A változás gátja a változástól való félelem, a megszokotthoz való ragaszkodás. Az 
ismeretterjesztés a belső belátáshoz segít, a szabályozás-támogatás a külső meggyőzés 
eszközei. A szakmai és a politikai elit feladata és felelőssége a változás beindítása.  
 
A többletvizekre (ár- és belvíz) tehát nem mint károkozóra, hanem mint költséghatékony, 
helyben hasznosítható erőforrásra kell tekinteni. A mélyebb fekvésű földeken megtartott 
többletvizek kedvezően befolyásolják a környező területek mikroklímáját, regionális (táji 
léptékű) alkalmazás esetén az egész Alföld vízháztartását.  
 
Amikor a belvíz elönti a médiát, és másodfokú készültségben dübörög a vízelvezetés, akkor 
átlagosan 40 ezer hektárnyi szántó vízborítottságáról szól az OVF jelentése. Ez kevesebb, 
mint 1 (azaz egy) százaléka az ország szántóterületeinek. Az aszály ehhez képest 100%-on 
hat.  
A belvíz, relatív víztöbblet, az a helyben keletkező vízkészlet, ami eredendően arra való, 
hogy pótolja a nyári félévben rendszerszerűen hiányzó csapadékot.  
Az árvíz, az a relatív víztöbblet, ami kívülről érkezik: az abszolút víztöbblettel bíró területek 
többletvizei eredendően arra hivatottak, hogy az abszolút vízhiánnyal bíró területek 
hiányát pótolják.  
Ehhez megvan a Természet eredendő struktúrája a síkvidékek eltérő szintje (domborzata), 
vagyis az erek-medrek-árterek és magaspartok mozaikos hálózata által, amit a vizek 
eredendő járása hoz működésbe.  
Ez az eredendő rendszer csakis egy ehhez igazodó tájhasználat által tud érvényesülni: és 
itt az ember szerepe: a vízjáráshoz, tehát a domborzathoz (szintekhez) kell igazítani az 
egyes területek használatát. Így minden rész az eredendő funkciója szerint az egész 
szolgálatában rendszerként tud működni, az ember által fenntartva, külső erőforrástól 
függetlenül. A mozaikos táj illeszkedő tájhasználata sokrétű haszonvétellel igazán reziliens 
gazdaságot eredményez. Nem a múltról, hanem a jövőről, a megoldásról beszélünk.  
 



 
 

 

 
 

 
Ez a tájgazdálkodási rendszer a helyes vízgazdálkodás – vizes helygazdálkodás egymásba 
integrált rendszere, aminek törvényi szabályozása a magasabb szinteken jobban 
megtalálható, mint az alacsonyabb szintű jogszabályokban. Ezeket csak hozzá kellene 
igazítani az EU-s irányelvekhez, az Alkotmányhoz, vagy a kormányzati stratégiákhoz. Az 
MTA víztudományi programjában „tájszemléletű vízgazdálkodásként” szerepel, és az OVF 
Tudományos Tanácsa által alkotott vízgazdálkodási stratégiák is megfogalmazzák egyes 
elemeit –  hiszen az adatokból ez a megoldás rajzolódik ki. A tudományos konferenciákon  
a koncepció ismertetése után rendre az a válasz jön, hogy „nyitott kapukat döngetünk”. 
Az agrárszabályozási és támogatási rendszer segítsége kell ahhoz, hogy átmenjünk végre 
ezeken a nyitott kapukon.  

 



 
 
Szabályozási példák 
 
A táji vízvisszatartás előnyeit felismerve a jelenlegi Vidékfejlesztési Program is tartalmaz 

vízvédelmi célú nem termelő beruházásokra irányuló támogatásokat, azonban az ilyen 

jogcímekre érkező pályázatok esetében – a magas támogatási intenzitás ellenére is – igen 

alacsony az érdeklődés, sőt az vizes élőhely kialakítását célzó programban ismereteink 

szerint nem is történt kifizetés. Az alacsony érdeklődés pontos okait vizsgálni kellene, de a 

saját gazdálkodói tapasztalataink szerint a jelenlegi szabályozásban gazdasági és 

adminisztrációs okokból nem kifizetődő. A termőföldeken megtartott víz új szemléletet 

igényel, a sokat emlegetett okszerű művelést. A víz kárt okoz a jelenleg megszokott 

(konvencionális) művelés mellett, de nyilvánvaló szakmai-értékrendi hibáról van szó, 

amennyiben a víz kárt okoz egy alapvetően vízhiányos területen. Az Alföld vízháztartási 

adatait tekintve nincsen felesleges vagy káros víz, a vizet károssá a helytelen tájhasználat 

teszi. Viszont a jelenlegi szabályozást ezt rögzíti, és a támogatás ezt támogatja. Meg kell 

teremteni a helyes használat egységes jogi és adminisztrációs környezetét, és támogatási 

kereteit – a KAP rendkívül alkalmas erre! Ahogy Széchenyi írja, az Alföld rendezését nem 

lehet különálló próbálkozásokkal megoldani, hanem egységes szabályozás kell… 

 

Példák a jogszabályi környezet miatti problémákra 

A jelenlegi szabályozás szerint a termőföldeken történő vízvisszatartás nem egyeztethető 

össze a szántó illetve gyep műveléssel. A vizes élőhelyeket a termőföld védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. törvény alapján földvédelmi eljárás keretében „kivett” kategóriába kell 

sorolni, éppen olyan szigorú szabályozás vonatkozik tehát rájuk, mint egy beépítésre szánt 

területre. Így a vízzel borított földjeik után a területalapú közvetlen kifizetésekből sem 

részesülhetnek a gazdálkodók, ráadásul az eljárás költséges, és a gazdálkodó 

szempontjából bizonytalan kimenetelű folyamat. Ez azt is eredményezheti, hogy a 

többletvizekkel borított területek kikerülnek a termőföldekre vonatkozó védelem alól, ami 

viszont nem lehet cél, hiszen ezeken a területek a vízborításhoz alkalmazkodva lehetőség 

lenne gazdálkodni. 

A földvédelmi eljárás lefolytatása nélküli vízvisszatartás akár bírsággal is sújtható, mivel az 

a termőföld védelmi törvény alapján engedély nélküli máscélú hasznosításnak minősülhet. 

Mindebből kifolyólag, a gazdálkodók inkább elvezetik a vizet a területükről, hiszen a 

termőföldeken történő vízvisszatartás – számos előnye ellenére – jelentős kockázatot és 

anyagi veszteséget jelenthet. A felsorolt problémák miatt kijelenthető, hogy a jelenlegi 

szabályozás az időszakos vízborítást nem képes a mezőgazdasági termelés szerves 

részeként kezelni, szükség lenne az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletben egy sajátos, „vízjárta terület” 



kategóriájú művelési ágat létrehozni, illetve a művelési ágat átjárhatóságát biztosítani, 

vagy egyéb módon megteremteni a területi vízvisszatartás lehetőségének adminisztrációs 

feltételeit úgy, hogy a termőföldek védelme se sérüljön. 

Ugyanilyen aggályos a talajterhelési járulék háztartási léptékben, ami bünteti azt is, aki 

igyekszik nem létrehozni a fekete szennyvizet, amivel jelentős vízterheléstől mentesítené 

a vizeket, míg a szürkevíz megfelelő technológiával visszaforgatható. Erről szól a 

vízönellátó rendszere, amiről a napokban jelent meg elnökségi tagunk által kiadott könyv, 

amiből csatoljuk a szerző, Dr. Országh József professzor által küldött néhány oldalt. (A 

vízönellátó rendszernek külterületi-mezőgazdasági vetülete is van, rendkívül tanulságos 

életmű. A könyv bemutatója december 4-én volt az Akadémián.) 

 

A vízvisszatartást megvalósító gazdálkodók anyagi kompenzációjának lehetősége 

A mezőgazdasági vízhiány kezelése, a klímakockázatok csökkentésével együtt 

egyértelműen közérdek. A vízvisszatartás azonban olyan módon is bevételkiesést jelenthet 

a gazdálkodóknak, hogy korlátozza a tetszőleges művelést és elveszi a területet a 

növénytermesztéstől, ezért a közérdeket szolgáló vízvisszatartás miatti bevételkiesést 

kompenzálni kell. Erre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 1305/2013/EU (2013. december 17.) rendelet 30. cikke alapján 

folyósítható víz-keretirányelvhez (2000/60/EK irányelv) kapcsolódó kifizetésekből 

kompenzálható. 

 

Az élő talaj támogatása – talajmegújító mezőgazdaság (TMMG) 

Szakmai közhely, hogy a talaj a legfontosabb víztározó. Ugyanakkor nincs eléggé 

hangsúlyozva, hogy nem egyszerűen a térfogat tározza a vizet, hanem a talaj élősége, 

aminek ismert mutatója a humusztartalma. A víz a tájban nem mechanikus víztestekben 

tud értelmeződni /hasznosulni, hanem a dinamikus körforgásában, a talaj-növényzet-alsó 

légkör rendszerben. A talajt a növényfedettség, az élő gyökerek teszik élővé, és az állandó 

bolygatás kiszellőzteti a szenet a talajból, a mikroorganizmusok életét, vagyis a talaj 

megújulását, lehetetlenné teszi. A szántás sivatagot csinál – és nem csak ökológiai, hanem 

hidrológiai értelemben is. A természetes vízháztartás szétzilálását nem ellensúlyozza, 

hanem a talaj kizsákmányolását csak fokozza a konvencionális öntözés. Ezért van, hogy az 

öntözött területek elsivatagosodása. A külső mechanikus vízpótlás csak túlhasználatra 

készteti a tájat, amibe fokozatosan belepusztul. Kiemelendő veszély az „öntözés 

fejlesztésére” bejelentett 170 Md forint: ezt nem a jelenlegi táblaszintű módszerekre, 

hanem táji szintű öntézésre és az árasztások fejlesztésére kell fordítani! 



A szántás nélküli agrotechnika alkalmazása által a növénytermesztés jelenlegi 

szénkibocsátását szénmegkötésbe lehetne fordítani. Ennek megfelelően a jelenleginél 

sokkal hatékonyabb ösztönzőkre és talajvédelmi előírásokra – valamint azok betartatására 

– lenne szükség. A kölcsönös megfeleltetés keretében előírt, földterület jó mezőgazdasági 

és környezeti állapotára vonatkozó előírások betartatása, a termőföld védelméről szóló 

törvény talajvédelmi rendelkezései ugyanis a gyakorlatban kevés területen valósulnak 

meg. Ambiciózusabb talajvédelmi vállalások azonban nagyobb arányú támogatásra is teret 

adhatnak, a gazdálkodók önkéntesen, a kötelező szabályozáson felül vállalt talajvédelmi 

intézkedéseit kellene tehát ösztönözni, támogatni. 

 

Táji szintű öntözés – vízpótlás a tájhasználat által, „árasztás” 

A haszonnövények vízigényét a táji összefüggéseiben értelmezve táji szintű „öntözéssel” 

kell megoldani, ami az eredendő kisvízkörforgások helyreállítását jelenti. Ez a gyakorlatban 

mozaikos tájhasználatot jelent, ugyancsak nincs a köztudatban, hogy az Alföld nem 

asztallap simaságú terület, hanem különböző szintek mozaikos hálózata. A szintekhez 

eredendő funkciók társulnak, amik megadják a szintenként alkalmazandó tájhasználatot, 

művelési ágakat.  Gyakorlati tapasztalat, hogy két vizes élőhely (vagyis pl. természetszerű 

erdő) közötti szántónak nincs öntözési igénye! Megjegyzendő, hogy a víznek visszaadott 

területek nem az ördögnek adott területek, hanem közvetlenül is hasznot hozó területek, 

s közvetve a víz biztosítása által a gazdálkodás fenntarthatóságának biztosítéka. Ennek 

megfelelően az Alföld legfontosabb „terménye” a víz kell legyen, mert abból lesz a bármi 

más is, míg a hiánya a teljes élhetetlenséget hozza. (A szintekhez igazított gazdálkodás 

szabályozási javaslatáról ugyancsak csatolunk külön kis ismertetőt.) 

 

Agrár-erdészeti rendszerek hatékonyabb ösztönzése (erdőkertek) 

A mezővédő fásítások védik a talajt, kedvező mikroklímát biztosítanak a 

növénytermesztéshez, ezáltal hozzájárulnak a termelés biztonságának növeléséhez és a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A mezővédő fásítások, vízfolyások, csatornák 

mentén a fásszárú állományok megőrzése, telepítése segítséget nyújt a szélsőségessé váló 

időjárás következtében gyakoribbá váló viharos szelek, valamint az özönvízszerű esőzések 

miatti termőréteg-pusztulás és tápanyag-kimosódás negatív hatásai ellen, de az erdő a víz 

hasznosulásához, a kisvízkörforgások működéséhez is kell. A szántóként hasznosított 

dombvidéki területeken különösen szükség lenne a szintvonalakkal párhuzamosan 

létesített mezővédő fásítás telepítésének jelenleginél nagyobb ösztönzésére, akár 

előírására is a villámárvizek gyakoriságának növekedése miatt. Ezen felül a fás, cserjés és 

gyepes mezsgyék, valamint az agrártájba ékelődött természetközeli élőhelyek otthont 

biztosítanak például a növénytermesztés szempontjából igen fontos beporzó rovarok és 

más, a mezőgazdaság számára hasznos élőlények számára, hiszen intenzifikálódó 



területhasználat miatti élőhelyvesztés mellett a megváltozó éghajlat az élővilágot is érinti, 

a diverzitás csökkenése pedig növeli a gazdálkodás sérülékenységét és 

kiszolgáltatottságát. 

 

A legeltetés szerepe – művelési ágak átjárhatósága 

A korszerű tájgazdálkodás kulcseleme a legeltetés. A tájak működésének fenntartásában, 

kultúrállapotban tartásában, a többhasznúság, egészséges élelem, és még a 

szénkibocsátás szempontjából is nem helyettesíthető, ugyanakkor erősen visszaszorult az 

iparszerű termelési rendszerekkel szemben, mivel azok ipaszerű környezeti terheléseit 

nem számolják a költség-haszon elemzéseknél. A legeltetés a jelenlegi művelési ágakban 

nem tudja betölteni a mozaikoló küldetését sem. Mindenképpen kívánatos lenne a 

művelési ágak átjárhatósága,  a tarlók és a fás kultúrák szabályozott legeltethetősége, a 

legelőerdők, fás legelők kiemelt támogatása, és a természetes növényesülés (szukcesszió) 

beemelése a gazdálkodásba. Fás legelőt tipikusan nem fák ültetésével lehet hatékonyan 

létrehozni (amire most van támogatás), hanem az elcserjésedett területek legeltetésével 

és célirányos zúzásával. Így sok elvadult területet lehetne kultúrállapotba hozni és 

haszonvételbe bevonni. A legeltetés növényzetkezelő alkalmazásával lehetne pl. 

megoldani a hullámtéri lefolyási sávok „tisztán” tartását, az érdességi tényező „karban 

tartását” is. A hullámterek legeltetése jellemző példája a tájgazdálkodás integrált 

hasznosságának: egy természetszerű tevékenység által hármas haszon jelentkezik: 

árvízvédelemi, ökológiai és gazdasági (élelem). 

Hullámtéren invazív, özöngyomnak számító fafajokkal történő erdőfelújítás teljes tilalma, 

őshonos erdők felújulását segítő módszerek támogatása. Hullámtéren így egyértelműen 

erdőtelepítési támogatás sem adható ki özöngyomnak számító fafajra, de elgondolkodtató 

az is, hogy az erdősültség további növelése a hullámtéren egyáltalán ne legyen 

támogatható vagy csak kivételes esetekben. Az erdőfelújításoknál Natura 2000 területre 

eső hullámtéren őshonos fafajú fafaj legyen csak telepíthető. A lefolyást elősegítő 

nyiladékok fenntartása ezekben is szükséges lenne, de legeltetés nélkül ez is csak a 

gyalogakác és más özöngyomok terjeszkedését segítheti, így azért ezen vápák kialakítása 

magában nem ér sokat.   

Hullámtéri laposokban az erdősítés teljes tilalma is felvethető (ha spontán feljön az más 

kérdés). 

Az erdei legeltetés egyértelműen a szarvasmarha-szakág támogatási rendszerének teljes 

felülvizsgálatát teszi szükségessé. A mentett oldalon, szikeseken és akár az alföldi 

semlyékeken, domb- és hegyvidéki völgyek mocsárrétjeinek fenntartása is jó részt ezzel 

tartható fenn. Azaz a külterjes szarvasmarha-tartás jelentős támogatására, piaci 

feltételeinek javítására (EU-n belül vagy új piacok a fejlődő, de inkább minket leköröző 

országokban). 



Emellett a bivalytenyésztés további felfuttatását is a hullámtereken, kisvízfolyások 

mentén, szikesek területén támogatni kellene, akár vertikumszintű jelentős támogatással. 

A legeltetéshez a pásztor szaktudás támogatása is szükséges, ennek oktatási és 

versenyképességi vetülete is van (pásztorképzés, és a meglévő kultúra támogatása, élő 

pásztor alkalmazásának támogatása).  

 

Lehetőség a „zöldítési” kötelezettségben, víz-választó priorizálás 

AKG-támogatások, zöldítések terén prioritási sorrend felállítása a vízmegtartásra alkalmas 

területek növelése, fenntartása szempontjából Itt arról lenne szó, hogy a kötelező 

zöldítéseknél, AKG-s támogatási lehetőségeknél először azon zöldítéseket kell 

megcsinálnia a gazdálkodónak, ami mélyfekvésű területeken a vízmegtartást szolgálja.   

Ezeken a gyepesítést, nádasok, gyékényesek kialakítását, esetleg passzív vagy aktív 

víztározók kialakítása lehet prioritás. Fontos, hogy ne lehessen lucerna- vagy 

szójaültetéssel letudni a zöldítést. Ez legfeljebb csak olyan területen mehet, ahol nincs 

másra lehetőség, de azért a gyepes szegélyek kialakítása, mezővédő erdősáv telepítése 

mindenhol lehetséges. Ahol nincs túzok a tájban, ott ne lehessen feltétlenül lucernásítással 

letudni a zöldítést. A lucerna vetése legyen a gazdálkodás, a piaci szegmens része. Kivétel 

a fokozottan szélerózióveszélyes terület lehet. Ehhez a megfelelő madártani, talajtani 

térképeket is használjuk. (Megjegyzendő, hogy a jó állapotú löszsztyepprétek fásítása 

természetvédelmi károkozás, tehát az sem számolható el zöldítésben, kivéve, ha a 

mezsgye mellé a szántó rovására megy a fák ültetése.) 

Rendezendő a zöldített területek művelés ági státusa, átjárhatósága, támogathatósága, 

elszámoltathatósága. 

 

Agrárkárenyhítés és biztosítási anomáliák belvizes területen 

A belvíz fogalom átértelmezése egyébként is szükséges a fenntartható (hatékony) 

vízgazdálkodáshoz, de amíg a belvízkár fogalom használatos, addig se legyen kifizethető, 

akár állami, akár biztosítói forrásból arra a területre, ami még átlagos vagy átlag alatti 

csapadékú évben is jellemzően belvizes vagy 5-ből 4 átlag feletti éves csapadékösszegű 

évben is belvizes. Arról érdemes lenne szakmai vitát nyitni, hogy hol húzzuk meg egy 

belvizes mélyedésben azt a vonalat, ahol már nem fizet semmit sem a biztosító, sem az 

állam. Lehet ez az átlagos csapaékbevételű évben víz alá kerülő terület is első körben. A 

MEPAR adatbázis itt is lehet kiinduló pont, de a VIZIGEK-nél ennél pontosabb adatbázis is 

van, tehát használják azt. Ennek ugye ösztönző szerepe van a területhasználati váltásra, 

ami egyben a klímaváltozáshoz való adaptációt is segíti, de a tározott vízzel együtt a 

felmelegedés ellen is hat lokálisan, tehát klímavédelmi célokat szolgál. 



 

Beszivárgást segítő erdőgazdálkodás a homokterületeken 

Zárt fenyő, akác, és nemesnyár ültetvények helyett tájhonos fás legelők, és a vizes 

élőhelyek helyreállítása. 

A homokterületeken (Nyírség és kiemelten a Kiskunság) különösen fontos a vízelvezetés 

azonnali és teljes megszüntetése, és a lokális és relatív többletvizek tájban való 

visszatartása, az eredendő tóvidék visszaállítása. Ugyanakkor a helytelen felszínborítás, a 

túlzott és iparszerű faültetvények kiváltása, változtatása szükséges /támogatandó.  

Ezen tájakon az erdős sztyeppe (fás legelő) a potenciális vegetáció az Alföld jelentős 

részén. Ez azt jelenti, hogy 100%-os záródás természetes körülmények között eleve nem 

volt jellemző, s a gyepek, tisztások mozaikjai jellemezték azokat. A hazai nyílt 

homokpusztagyepek - amelyek Natura 2000 jelölő élőhelyek, bennszülött 

növénytársulások - 80%-a részben a beerdősítések miatt tűnt el. A zárt erdők, illetve az 

olyan sűrű lombkoronájú fák, mint a fenyőfélék jelentős mennyiségű csapadékot fognak 

fel, ami rövidített vízkörforgási ciklusban elpárolog, s nem jut le a talajvízig. A 

klímaváltozással ez olyan szempontból is gond, hogy a melegedés miatt fokozódik a 

párolgás, a konvektív feláramlások hatása így egyre fokozódik, ami a helyi zivatarok 

kialakulásának esélyét, erősségét fokozza. E zivatarokhoz heves szél és villámlás is 

kapcsolódik, ami a szélkárt és a tűzkárt is növeli. A fenyők puhafák, így a szélkárnak 

kitettek, de gyantatartalmuk miatt fokozottan tűzveszélyesek. 

A fenyőfélék fokozottan felfogják a csapadékot, s így a talajvizet kevesebb csapadék 

táplálja. 

Ezért a homokterületek süllyedő talajvízszintű területein a fenyőfélék telepítése ne legyen 

anyagilag támogatva az erdőtelepítések során, s lehetőleg az erdőfelújítás se fenyőkkel 

történjen. Szintén a beszivárgás javítása miatt a fenti területeken ne legyen kötelező a 

100%-os záródású erdő kialakítása. Sőt a záródás legfeljebb 50-75%-os legyen, amit nem 

feltétlen ritkább sorközökkel kell megoldani, hanem csoportos telepítéssel, lékek, 

tisztások megtartásával, amelyek legeltethetők, de adott esetben vadföldek, szántók is 

kialakíthatók, vagy gyümölcsök, szőlők is telepíthetők e lékekbe. Természetesen a legelt 

gyepek lennének a prioritások, de ennek társadalmi-gazdasági háttere nem mindenhol 

adott. A homokhátsági beszivárgási zónák tartósan jelentős talajvízszint-süllyedéssel 

érintett területein az erdőtelepítéseknél a természetes erdős sztyeppéknél ne legyen 

nagyobb a záródása az erdőknek. A természetes, tájhonos fafajok az erdőtelepítési 

támogatásoknál sokkal inkább támogatandók, nagyobb differencia kellene a fafajok és a 

támogatás mértéke tekintetében. 

 


