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Lovas Attila:

Nemzetközi együttműködés
a Tisza mentén

A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szolnok)
évek óta részt vesz különböző nemzetközi együttműködésekben, azonban 2001. ta-
vasza óta új típusú munkakapcsolat alakult ki. Két éves előkészítő munka után 2003-
ban indult az első nemzetközi projektünk, amit azóta további kettő követett. Ezek a
munkák szoros összefüggésben vannak a vízügyi és a magyar nemzeti célokkal. Az
együttműködések legfontosabb célja, hogy az EU pályázatai között hosszabb távon
is szerepeljenek a vízkárelhárítással összefüggőek, ami különösen a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztésére gondolva magyar nemzeti érdek.

Az igazgatóság három EU-projekt munkálataiban vesz részt, melyek a kö-
vetkezők:

INTERREG IIIB – PHARE, SUMAD „Az alluviális síkságok töltések közötti
hullámterének fenntartható használata”
INTERREG IIIB – PHARE, ELLA „Megelőző árvízvédelem az Elba és a
Labe vízgyűjtő területén a területrendezés eszközeivel”
LIFE ENVIROMENT, SUMAR „Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a
Közép-Tisza vidékén”

SUMAD

Vezető partnere a Bajor Környezetvédelmi, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Minisztérium (StMUGV), osztrák részről pedig az Osztrák Szövetségi Mezőgazda-
sági, Erdőgazdasági, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A projekt teljes
összege 2.769.000 Euró, amiből a magyar projektrész 200.000 Euró. (Ebből a
támogatás 175.000 Euró)

Az évtized közép-európai árvizei ráirányították a figyelmet az árvizek elleni
védekezésben szükséges nemzetközi együttműködésre. A Közép-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság minisztériumi felhatalmazás birtokában az
árvízszintek emelkedésének egyik okának tekintett hullámtéri problémák vizsgálatára
Bajor-Osztrák-Magyar együttműködés keretében közös EU pályázat kidolgozásában
vett részt. A magyar fél hozzájárulása érdekében a KÖTIKÖVIZIG Phare keretet
célzott meg. (Az Interreg források csak tagállamok számára nyitottak, azonban
Magyarország számára – egyedül a csatlakozó országok közül – megvan a lehetőség
Phare keresztfinanszírozásra.) A pályázat pozitív elbírálása után 2003 novemberében
a munkálatok megkezdődtek.

A Dunán és mellékfolyóján a Tiszán az ezredforduló éveiben egymást követték
a – 2001-ben töltésszakadást is okozó – rendkívüli magasságú árvizek. A Duna 1999-
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ben Bajorországban is töltésszakadást okozott. Az elöntések következtében jelentős
anyagi károk keletkeztek az érintett országokban.  Az árvizek emelkedésének okai
között a szakemberek véleménye szerint mindkét folyón jelentős szerepet játszottak
a hullámtéren bekövetkezett kedvezőtlen változások, a feliszapolódás, a növényzet
elterjedése és a művelési ágak megváltozása. Mindez a vízfolyást akadályozza, így a
ko-rábbihoz hasonló vízmennyiségek már csak magasabb vízállásnál tudnak
levonulni. Emellett az érintett hullámtéri területek zöme természetvédelmi terület is.
Az előbbiek miatt szükséges széleskörű vizsgálatokat folytatni a hullámtér
árvízlevezetésben játszott szerepéről.

A közös pályázat gondolata először 2001. nyarán vetődött fel, amikor egy bajor
küldöttség járt az igazgatóságnál. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének előkészítő
munkáin akkoriban javában dolgoztunk, és az első eredmények már ismertté váltak.
Terveink nagy érdeklődést váltottak ki a vendégekből, ráadásul az is hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy a megoldási utakat tekintve egyeznek az elképzelések. A
konzorciumi szerződést 2003. késő őszén Deggendorfban aláírhattuk.

A projekt fő része a nemzetközi együttműködés. A folyók nem ismernek hatá-
rokat, és a természeti, hidrológiai és hidraulikai törvények is függetlenek a határoktól,
a hullámterek árvízlevezetése egyformán fontos minden országnak ahol az árvízvé-
delmet gátak biztosítják. Az EU Víz Keretirányelv alapján, a természetvédelem szem-
pontjait is figyelembe vevő, a hullámterek fenntartható használatának menedzselését
biztosító, általános érvényű ajánlás bajor, osztrák és magyar résztvevőkkel történő
kidolgozása megfelelő alapot nyújt a hullámtereken szükséges EU-kompatibilisen
végrehajtott tényleges beavatkozásokhoz. Az árvízvédelem javításával a vidék
lakosság-megtartó, beruházásvonzó képessége jelentősen nő, illetve a hullámterek,
mint zöld folyosók erősítésével a természet is több értékhez jut, ami nemcsak magyar,
hanem összeurópai érdek is.

Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában az EU különféle árvízvédelmi
fejlesztéseket is finanszíroz. Az egyes országokban szerzett tapasztalatok értékelése
hasznos, ezzel segítjük egymás munkáját.

Az árvízszintek emelkedésével lépéskényszer alakult ki. Itt a lehetőség, hogy
a fent vázolt EU kompatíbilis célok és eszközök figyelembevételével elfogadható,
támogatható és fenntartható koncepció alakuljon ki, ezáltal mind a természetvédelem,
mind az árvízvédelem feltételei és adottságai minőségileg javuljanak. Magyarországon
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése már a megvalósítás útján jár, azonban a
befejezéshez 2007 után szükséges EU források megszerzéséhez a nemzetközi
támogatás kedvező feltételeket teremthet.

Az osztrák-német érdekek szerint az árvízvédelem, ezen belül a hullámterek
fontosságának hangsúlyozása tenné lehetővé, hogy a 2007-2013 közötti EU költ-
ségvetési időszakban ez a téma a támogatható célok között szerepeljen, prioritássá
emelkedjen, ami Magyarország számára regionális és nemzeti szempontból is fontos.
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Ez teremtheti meg középtávon az EU források bevonásának lehetőségét a Tisza-völgy
új típusú árvízmentesítésének megvalósításába.

Az EU-csatlakozás után Magyarország számára immár lehetőség nyílik a
projekt bővítésére, mely kezdeményezést a partnerek a deggendorfi nyitó konferencián
fogalmazták meg. A magyar fél jelentősebb szerepvállalása nem csak most merült fel:
a program kialakításánál mindhárom fél egy-egy millió euró vállalásával biztosította
volna annak precíz végrehajtását. A Phare eljárásrendje miatt azonban a KÖTIKÖ-
VIZIG csupán 200.000 eurós tervezetet tudott felmutatni, mely nagyságrendi változást
jelentett. A projekt bővítésének pontos formáját még nem ismerjük, a szándék azonban
mindkét oldalról kitapintható. A győri KÖVIZIG közreműködésével az osztrák part-
nerrel már tavaly felvettük a kapcsolatot. A programban osztrák részről szerepel a
Lajta, és így a szakmai konzultáció igénye egyértelmű. Ott az is felmerült, hogy a
kérdés a létező osztrák–magyar határvízi együttműködés keretében is napirendre
kerülhetne. (Az ÉDUKÖVIZIG a Rába folyón már részese egy Interreg
együttműködésnek, amelyben az osztrák fél a vezető partner.) A nemzetközi projekt
bővítésével lehetőség nyílna a győri és a szombathelyi igazgatóságok bevonására,
illetve kisebb projektek megvalósítására is. Az esetleges bővítés során már számolni
kell azzal, hogy a támogatás Interreg forrásból maximum 50 százalék.

Idén őszre a projekt keretében egy nemzetközi konferencia megszervezése
szerepel.  Nemzetközi partnereink a rendezvényen kiváló alkalmat látnak a nyilvá-
nosság tájékoztatására.

ELLA
A nyertes SUMAD pályázat alapján kaptunk felkérést a nemzetközi együtt-

működésre. A projekt segítségével nemzetközileg egyeztetett intézkedéseket kell
kidolgozni a megelőző árvízvédelmet támogató területrendezés eszközeire. A részletes
digitális modellek alapján meg kell állapítani az ártereket, ki kell jelölni, illetve felül
kell vizsgálni az árvízvédelemmel érintett területeket, tározótereket kell kijelölni,
vízvisszatartó intézkedéseket megállapítani, és egyéb árvízvédelmi intézkedéseket kell
foganatosítani. A program magyar céljai közé tartozik a Vásárhelyi Terv Tovább-
fejlesztése tapasztalatainak megosztása a partnerekkel.

E nemzetközi együttműködés szükségességére a 2002. augusztusi elbai árvíz
világított rá, mely leginkább Szászországot és Csehországot érintette és kikény-
szerítette az árvízvédelmi intézkedések konzekvens keresztülvitelét és a terület-
rendezés eszközeinek felhasználását. A vezető partner a program formába öntését és
megvalósítását több, az árvízvédelem területén sokoldalú tapasztalattal és referen-
ciával rendelkező nemzetközi partnerrel folytatott intenzív együttműködés keretében
képzeli el.

A projektben a Szász Tartományi Belügyminisztérium a vezető partner,
emellett Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából vannak partnerek, összesen
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22-en. A projekt összege mintegy 2.5 millió euró, amiből a magyar projektrész 75.808
euró. (Ebből támogatás 63.308 euró.)

A projekt súlypontjának a partnerek a területrendezést tekintik. Segítségével
nemzetközileg egyeztetett intézkedéseket kell kidolgozni a megelőző árvízvédelmet
támogató területrendezés módszereire.

A magyar fél feladata az együttműködésben a hullámterek árvízlevonulásra
gyakorolt hatásának vizsgálati módszere, a hullámterek fenntartható használata,
árterek reaktiválása, PR és PP módszerek, és a területrendezési tervek kialakítása.

A nemzetközi projekt, és a hazai pályázat jóváhagyása az EU részéről
áprilisban megtörtént, a nyitó konferenciát április végén tartották Berlinben. A
program előkészítő munkálatai folyamatban vannak.

LIFE ENVIROMENT, SUMAR

A projektet a KÖTIKÖVIZIG által vezetett magyar konzorcium adta be,
melynek tagjai: VITUKI Consult Rt.; Budapest, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös;
Hortobágyi Nemzeti Park, Debrecen; VIZITERV Consult Kft., Budapest; Eurosense
Kft., Budapest; Tiszavárkonyi Önkormányzat, Vezsenyi Önkormányzat, Rákóczifalvi
Önkormányazat; Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata.

Az összege 1.399.116 euró, amiből 691.508 euró a támogatás. A KÖTIKÖ-
VIZIG közigazgatási államtitkári jóváhagyással 534.424 euró saját erővel vesz részt
a munkában, ami hasonló nagyságrendű EU-támogatást jelent.

Tavaly novemberben a Nimfea Természetvédelmi Egyesület panaszt tett
Brüsszelben, kifogásolva az Igazgatóság és partnerei által kezdeményezett LIFE
program eszközeit és projekt területét. Az Európai Bizottság a program felfüggesztését
kérte az ügy tisztázásáig.  A válaszlevél és az érintettek nyilatkozatainak értékelése
után a Bizottság 2004. január 7-én megadta az engedélyt a munkálatok folytatására,
de a hatékony munka érdekében javasolta a Nimfea Természetvédelmi Egyesület
tájékoztatását. Ez márciusban megtörtént.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal Magyarország kiemelkedő
természeti adottságaival gazdagítja az unió természeti erőforrásait, melyek meg-
őrzése, védelme és fejlesztése nemzetközi feladat. Az EU Víz Keretirányelve a vizek
és az ezekhez kapcsolódó vizes élőhelyek felmérésének minél korábbi megkezdését
sürgeti.

Az érintett projekt a hullámtér fenntartható használatának és menedzse-
lésének programja. A Tisza völgyi árvízbiztonság megteremtésének új – ökológiai
szemléletű – kezelését a Magyar Köztársaság kormánya kormányhatározatban mondta
ki, elfogadva a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése elnevezésű tervet. A jelen projekt
keretében készülnek el a hullámtér rehabilitációjához nélkülözhetetlen környezeti
hatásvizsgálatok és kirajzolódik a hullámtér stratégiai jövőképe.
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Területe – a Vezsenyi kanyar hullámtere – fokozottan védett természeti érték,
a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része. A Vezsenyi kanyar esetén a vizes élőhelyek
hullámtéri rehabilitációján túl kiemelt szerepet kap a vízvisszatartás növelése az árvízi
kockázatok csökkentése érdekében. Ezt hullámtéri beavatkozások végrehajtásával, a
hullámtér rendezésével kívánjuk megoldani. A hullámterek használatát, kezelését új
szemléletnek kell áthatni. Lényege, hogy biztosítsuk a hullámterek természeti rend-
szereinek megőrzését, és a természeti rendszerekhez kötődő ökológiai folyamatok
sérthetetlenségét.

Az a feladat, hogy a hullámtér jellemző szakaszán mintaként bizonyítsuk, hogy
az ökológiai szemléletű hullámtér-rehabilitáció megvalósítható, úgy hogy a
természeti értékek megőrzésével, illetve növelésével mind a lakosságmegtartó ké-
pesség, mind az árvízvédelmi biztonság nő.

A környezeti hatásvizsgálat és a jövőkép elkészülte után lehet a projekt kiviteli
terveit elkészíteni, mivel azok jóváhagyásának feltétele az említettek megléte. A
programot állami tulajdonú területeken valósítjuk meg. A projekt a Tisza középső
szaka-szán elterülő Vezsenyi kanyarban egy viszonylag kis – négy kilométer –
hullámtér szakaszon mutatja meg a hullámtér-rehabilitáció lehetőségeit, hogy a
különböző érdekek összehangolásával készült koncepció megvalósítása milyen
eredményeket hoz a hullámtér természeti értékeinek megőrzésében, az ökológia és
értelemszerűen az árvízvédelem területén, illetve hogy az érintett lakosság bevonása,
információval történő ellátása milyen hatékonysággal történhet meg.

Tevékenységek és eszközök:

A tervezett hullámtéri tájrehabilitáció során három cél kerül a munkák kö-
zéppontjába:

élőhely-rehabilitáció,
vízvisszatartás,
munkahelyteremtés, a terület lakosságmegtartó képességének növelése.

A célok megvalósításához a projekt három feladatcsoport köré összpontosul:
előkészítő tanulmányok,
stratégiai terv a hullámtér jövőjéről,
a hullámtéri rehabilitáció kivitelezése az előzetes tervek alapján.

Várt eredmények:

élőhely-rehabilitáció, biodiverzitás (a biológiai sokféleség) növelése a próbate-
rületen,

az ökológiai folyosó a hullámtéri természetes rendszerek megőrzését segíti,
a fokgazdálkodás, mint alternatív földhasználati mód új – halászati – mun-

kalehetőséget teremt és a fokok, mint természetes víztározók halastavakként mű-
ködhetnének,
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az erdő-rehabilitáció során a nemkívánatos társulások (Amorpha Fruticosa)
energiaerdőként hasznosulhatnának, illetve a vízborítást jól tűrő gyümölcsfajtáink
(alma, körte, szilva, dió) termése biotermékként jövedelmet biztosíthat,

a kubikgödör-rendezéssel a változatos tájszerkezet fenntartása valósul meg,
az érintett hullámtérszakaszon az árvíz-levezetési képesség javítása,
az árvíz kockázatának csökkentése,
korszerű hullámtéri tájgazdálkodás,
a hullámtéri tanösvény információkat nyújt a hullámtér jellegzetességeiről,

természetvédelmi értékeiről.
A projekt területe szorosan kapcsolódik a bivalytói öblözet Vásárhelyi Terv

Továbbfejlesztése forrásból finanszírozott rendezéséhez, és az ott kialakítandó
hullámtéri mintaterülethez, így a források hatékony felhasználására és a szinergikus
hatások kihasználására is mód nyílik. A munka eredménye mintául szolgálhat majd
a Tisza vízgyűjtő számos, hasonló adottságokkal rendelkező hullámtéri területén.

2004. február 5-én a programban résztvevő partnerek aláírták a konzorciumi
szerződést. Az igazgatóság és partnerei eleget tettek első jelentési kötelezettségüknek.
A projekt honlapja megtekinthető a www.vituki-consult.hu/sumar címen.

Lovas Attila mezőgazdasági és vízgazdálkodási mérnök, marketing-kommuniká-
ciós szaküzemgazdász, építőmérnök 1965-ben született Szolnokon. A tiszakécskei
gyerekkort, a kecskeméti gimnáziumi és a bajai főiskolai éveket követően került
Szolnokra. Mindmáig első munkahelye a vízügyi igazgatóság. 2004. április 15. óta az
igazgatóság műszaki igazgatóhelyettes főmérnöke.


