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A leginkább akadályozó hatású hullám-
téri növényzet alatt a vízügy a különbö-
zõ erdei fa- és cserjefajokból álló fás szá-
rú vegetációt érti.  Ezen hanyagul meg-
határozott fogalomkörbe a gazdálkodás-
ba vont erdõállományok, a gazdálkodást
nélkülözõ erdõállományok, fásítások,
szabadrendelkezésû erdõk, a mezõgaz-
dasági mûvelés hiánya miatt kialakuló
cserjések, önvetényülések tartoznak. 

A vízügy kezdeményezésére az er-
dészeti ágazat érintett szereplõinek je-
lentõs közremûködésével rendezték
meg június 30-án a II. ERDÕ – VÍZ kon-
ferenciát, a Tisza-parti  Szolnokon. A
rendezvény célja a hullámtéren találha-
tó erdõállományokkal kapcsolatos vizs-
gálati eredmények, elvárások, a bizton-
ság javításához szükséges feladatok is-
mertetése, a társadalmi hatásokat is fi-
gyelembe vevõ lehetõségek, feltételek
megvitatása, a felelõs döntéshozók tájé-
koztatása volt. A konferencia elnevezé-
sének, számozásának az apropóját az
az érdekesség szolgálta, hogy az 1970-
80-as idõszak árvizes éveit követõen
hasonló indíttatásból tartottak Sopron-
ban egy rendkívül részletes munkaérte-
kezletet.  

A szolnoki tanácskozás két fõbb rész-
re tagolódott: a délelõtti elõadásokat a

hallottak elfogadását, megértését segítõ
délutáni terepi program követte. A ren-
dezvényt dr. Kállai Mária kormánymeg-
bízott, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Kormányhivatal vezetõje nyitotta meg. 

Szalay Ferenc, Szolnok polgármes-
tere öt rendkívüli tiszai és zagyvai árvi-
zet átélõ felelõs városi vezetõként osz-
totta meg tapasztalatait, árvízi történé-
seit, és a veszélyben forgó lakosoktól
érkezõ elvárásokat, tévhiteket, pánik-
helyzeteket a résztvevõkkel.

Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára a hullámtéri
haszonvételek mikro- és makrogazda-
sági hatásairól tartott rövid ismertetõt. A
hullámtéri területeken folytatott mezõ-
gazdasági termelés biztonságát az árvízi
elöntések idõtartama, idõszaka, alapve-
tõen meghatározza. A termesztésbe
vont növények között a fás szárúak ter-
mesztése alacsonyabb kockázatú, ezért
erdõsült be a hullámtér. Erre az alap-
anyagbázisra fafeldolgozó üzemeket lé-
tesítettek, illetve bõvítettek a távoli és
közeli múltban. Idén már érezhetõ az
idegenhonos fafajok szerkezetátalakítá-
sának hatása, és a vágásterületek mére-
tének korlátozása a fafeldolgozó üze-
mek faanyagellátásában, mely a 10 éves
jövõképben még erõteljesebbé válik.
További vizsgálatokat igényel, hogy mi-
ként lehet önfenntartó erdõgazdálko-
dást folytatni a hullámtéri területeken a
vízügyi, természetvédelmi és gazdálko-
dási környezet elvárásait egyszerre fi-
gyelembe véve. Feltehetõen sorrendi-
ség felállítására lesz szükség.

Dr. Bitay Márton, a Földmûvelésügyi
Minisztérium államtitkára az erdõ-, vad-
és a vízgazdálkodás egymásrautaltságát
hangsúlyozta a folyók nagyvízi medré-
ben és a környezõ hatással érintett terü-
leteken. Az állampolgárok anyagi és sze-
mélyi biztonsága elsõdleges szerepet
kell, hogy kapjon az ártéri erdõk gazdál-
kodási elõírásaiban, továbbá felül kell
vizsgálni az itt tapasztalható erdõszerke-
zet-átalakítás jelenlegi gyakorlatát.

Somlyódy Balázs, az Országos Víz-
ügyi Fõigazgatóság vezetõjeként rövi-
den ismertette a rekordmagasságokat
döntõ folyók (Bodrog 2010, Duna

II. ERDÕ – VÍZ konferencia Szolnokon
A magyarországi folyókon 1998-tól tapasztalt rekord méretû árvizek a vízügyi
ágazatot az árhullámok kialakulásának és levonulásuk sajátosságainak a fe-
lülvizsgálatára késztette. A vizsgálatok eredménye alapján az egyre magaso-
dó árhullámok okai között fontos szerepet játszik a nagyvízi meder (hullám-
tér) növényzetbõl, a földterület hasznosítási módjaiból, egyes hasznosítási
módok technológiai sajátosságaiból, urbanizációból-beépítettségbõl adódó,
lefolyási szempontból kedvezõtlen állapotváltozása. Az árvízvédelmi töltések
fejlesztése és az árapasztó tározók építése mellett a hullámtéri területekre a
korábbi gyakorlattól eltérõen lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani. 
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2013, Hernád 2010, Mura 2014, Rába
2013, Sajó 2010, Tisza 2000, Zagyva
2010) árvízi tanulságait, a befejezett
vizsgálatok eredményeit, és a hullámte-
reket érintõ vízügyi fejlesztési elképzelé-
seket. A folyók vízrajzi adatainak, a hul-
lámtér térszínének, állapotának, lefolyá-
si viszonyainak, múltbéli árvízi adatai-
nak elemzésével, modellezésével ismé-
telten meghatározták a vízfolyások mér-
tékadó árvízszintjét, mely többek között
befolyásolja az árvízvédelmi töltések
magasságát és keresztmetszetét, a híd és
úthálózat építésére irányuló, valamint a
vasúti és ipari beruházások fejlesztéseit.
A magasodó árvizek miatt, a biztonság
megõrzése érdekében, az árvízvédelmi
töltések fejlesztése mellett a hullámtér
bõvítése (töltés áthelyezés), árapasztó
tározók építése (szabályozott vízkiveze-
tés rendkívüli árvizek idején), valamint a
meglévõ nagyvízi meder szabályozott
használata is a terv részét képezi.

Lovas Attlia, a Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) igaz-
gatója nemzetközi példákat ismertetett
a nagyvízi meder használatának a sza-
bályozásra. Hollandiában általános is-
kolai oktatási anyag az ország tengerár
és belvízi veszélyeztetettsége, az állam-
polgárok által befizetett adó nevesített
hányadát pedig csak ezen védmûvek
állagmegõrzésére fordíthatja a kor-
mányzat. A folyók hullámterének
hosszú távú fenntarthatóságára a KÖTI-
VIZIG 2006-ban több európai partner-
rel egy kézi könyvet készített. Ennek
fõbb iránymutatásai: A gátak közé szo-
rított folyók hullámtere mesterséges
rendszer. E terület elsõdleges célja a
mértékadó vízhozam károkozás nélküli
levezetése. A tervezhetõség érdekében
a hullámtereket zónákra kell felosztani.

Az egyes partnerek, országok külön-
bözõ szintû megvalósításig jutottak el a
kézikönyv alapján. A bajor tartomány a
tettek mezejére lépett, s 2013-ra már je-
lentõs kivitelezést végzett. Az árvízi biz-
tonság érdekében mezõgazdasági kor-
látozást (2008-tól tilos a kukoricaterme-
lés a hullámtérben), és a természetvé-
delmet érintõ tevékenységeket vezettek
be (a parti növényzet eltávolítása; az er-
dõ, faállomány átalakítása gyeppé; in-
tenzívebb erdõhasználat, cserjeszint
nélküli erdõszerkezet), továbbá töltést
fejlesztettek. Ezen beavatkozások együt-
tes hatására a Duna 2013. júniusi rekord
méretû áradásának árvízszintje körül-
belül 35 centiméterrel alacsonyabban
vonult le, így is jelentõs károkat okoz-
va. Magyarország ez ideig az árapasztó
tározók kivitelezésében és töltések épí-

tésében tevékenykedett, a többi részte-
rületen csak a tervezésig jutott.

Ficzere András erdõmérnök röviden
ismertette a KÖTIVIZIG mûködési terü-
letén a hullámtéri növényzet fejlõdési
folyamatait, az erdõállományokban
végzett vízrajzi mérések eredményeit, a
javasolt erdészeti beavatkozások mód-
szereit, lehetséges hatásait. A Kiskörei
Vízlépcsõ és a Hármas-Körös torkolata
közötti Tisza folyószakaszon az 1930-as
évektõl a hullámtéri területeken 10-11-
szeresére növekedett a fás szárú vege-
táció aránya. Az erdõ a szántó, gyep,
gyümölcsös, vízállás, holtág, folyóme-
der rovására hódított. Jelentõs részük
mesterséges erdõtelepítés (nyár cellu-
lózprogram, nemzeti és EU-s erdõtele-

pítési támogatás), de nagy kiterjedésû a
többéves árvízi elöntés miatt a gazdál-
kodás elhagyásával keletkezett önerdõ-
sülés is. 

Az erdõállományok vízáramlásra
gyakorolt hatása nem elhanyagolható.
A nedvesített 4-6 méter magas kereszt-
szelvényben a fiatalos állományok, a
cserjeszint és a cserjések 0,0 m/s-ra ké-
pesek lecsökkenteni a vízáramlást.
2010-ben a Tiszán két téli (január, de-
cember) és egy nyári (július) árhullám
is levonult. A zöld lombtömeg miatt a
szolnoki folyószakaszon azonos vízho-
zamok mellett 27-38 centiméterrel ma-
gasabb vízszint társult a nyári árhullám-
hoz. Mérések is alátámasztják, hogy az
intenzíven ápolt középkorú, és annál
idõsebb, alacsonyabb tõszámú erdõál-
lományé alig marad el a mûvelt gyepek
vízlevezetõ képességétõl. Az igazgató-
ság vizsgálatokat végzett a különbözõ
állományokban eltávolítandó bio-
masszatömeg meghatározására, és a be-

avatkozások hatásainak idõbeni tarta-
mosságára is. 

Dunai Ferenc, az ÉDUVIZIG osz-
tályvezetõje, a Duna magyarországi fel-
sõ szakaszán a nagyvízi mederben ta-
pasztalt változásokat foglalta össze.
Ezen a nagyvízi mederszakaszon is ha-
sonlóak a gondok, mint a Tiszán és más
folyókon: a levezetõ mederszelvény fel-
töltõdik, lefolyást akadályozó létesítmé-
nyek épülnek, keletkeznek, a fás szárú
növényzet térhódításával az érdesség
növekszik. A Duna ezen szakaszán a
feltöltõdés folyamata 2-2,5 cm/év. A
probléma kezelésére a növényzet sza-
bályozása, eltávolítása mellett a legelte-
tés visszaállítása, a lerakódott hordalék
eltávolítása, kotrása, az övzátonyok el-

távolítása, a holtágak, vizes élõhelyek
rehabilitációja a javaslat.

Wisnovszky Károly, a NÉBIH Erdésze-
ti Igazgatóságának vezetõje a nagyvízi
mederben lévõ erdõállományokra vonat-
kozó hatósági szabályozás szerepét és le-
hetõségeit vázolta föl. Az ország jogsza-
bály által kijelölt nagyvízi mederterülete
308 000 hektár, amelybõl 92 500 hektár
üzemtervezett erdõ (ebbõl rendezetlen
12 000 hektár). A tulajdoni viszonyokat
tekintve 65% állami tulajdonú, 33% ma-
gántulajdonú, a maradék 2% vegyes vagy
közösségi tulajdoni megoszlású. A terület
52%-a természetvédelmi oltalom alatt áll,
míg a Natura 2000 oltalom a 85%-át fedi
le. A hullámtéren az üres területek ará-
nya a magas árvizekkel változik az évek
során. Az árvízi elöntések, területi korlá-
tozások, rendezetlen gazdálkodási viszo-
nyok miatt az élõfakészlet folyamatosan
emelkedik ezen erdõállományokban. A
hullámtéri erdõállományoknak az 1/3-a
nemesnyáras és nemesfüzes, melyekkel
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a jövõbeni gazdálkodás (intenzív gazdál-
kodás) a természetvédelmi és vízügyi köz-
érdekek közötti elsõbbség meghatározá-
sát követõen törvénymódosítással meg-
valósítható. A többi erdõállományban és
fásításban is megteremthetõ a vízügyi cé-
lú beavatkozások jogalapja a prioritások
meghatározásával és az erdészeti és ter-
mészetvédelmi jogszabályokba történõ
beillesztéssel.

Dr. Borovics Attila, a NAIK Erdészeti
Tudományos Intézet vezetõje a hullám-
téri termõhelyi potenciál kihasználásá-
nak lehetõségeirõl beszélt. Elõadásá-
ban ismertette a hullámtéren található
fõbb fafajcsoportok térmérték- és fatér-
fogatarányát, Natura 2000 és azon kívü-
li területek szerinti bontásban. A ren-
delkezésre álló rövid idõ miatt a termé-
szetvédelmi és a vízügyi elvárásból ere-
dõ gazdasági következményeket csak
felsorolta. A lefolyási sávokban a víz-
ügyi elvárásoknak megfelelõ tág háló-
zatú erdõállomány kialakítása ellenté-
tes a természetvédelmi irányelvekkel.
Az idegenhonos (de intenzív gazdálko-
dásra alkalmas) faállományok õshonos-
sá történõ szerkezetátalakítása azonban
ellentétes az árvízi biztonsággal, mert a
még kedvezõbb lefolyási képességûvé
alakítható területek mértéke csökken.
Az elõadó a Duna-Rába ártér és a Han-
ságban folytatott nemesnyár-szerkezet-
átalakítás gazdasági kutatásainak az
eredményeit is bemutatta..  

Luzsi József, az Ártéri Erdõbirtokos-
ság elnöke közeli hullámtéri erdõgaz-
dálkodóként foglalta össze a Tisza
menti erdõgazdálkodás elõnyeit, hátrá-
nyait, kockázatait.  A vetített képeken
éppúgy szerepeltek a 37 méter magas
nyárasok, sûrû fiatalosok, mint a rekord
magasságú 2000. évi árvíz idején az
épületbontással járó ideiglenes töltés
építésének a pillanatképei, a jégpáncél

által borotvált befejezett korú nyárasok,
a nyári árvízkor befulladt többéves er-
dõsítések. A hullámtéri gazdálkodás ré-
szeinek bemutatásakor felhívta a jelen-
lévõk figyelmét, hogy a konferenciát
követõen van feladata az erdészszak-
mának az árvízi biztonság szavatolásá-
ban. Gazdálkodással, megfelelõ gazdál-
kodási szabályzókkal meg lehet terem-
teni a víz levezetését kevésbé akadályo-
zó erdõállományokat. Ne az erdész le-
gyen az Alföld, Kisalföld, árvízi kata-
sztrófájának oka!

A konferencia elõadásait Gyõrffy Ba-
lázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke foglalta össze, majd Kovács Sán-
dor, a megyei Védelmi Bizottság elnöke
fogalmazta meg az ajánlásokat a dön-
téshozók és alkotók irányába.

A konferencia második felvonásá-
ban gépjármûbe szálltak az érdeklõdõk
és a Tisza szolnoki hullámterét szemlél-
ték meg. Bemutatták a szolnoki ára-
pasztó vápát, melyen egy talajszelvény-
gödörben a hullámtéri hordalék kiüle-
pedését lehetett megfigyelni. 

2010 õsze óta mintegy 70 centimétert
emelkedett az övzátony, melyrõl kettõ
fokozati szintet elérõ és kettõ fokozati
szint alatti árhullám gondoskodott. A
folyópart menti területeken szélsõséges
esetben (sûrû növényzet) akár 15-30
centiméter vastagságú hordalék is kira-
kódik, melynek hatására a folyómeder-
bõl az árvíz egyre magasabban tud ki-
lépni a hullámtérre, azaz egyre késõbb
kapcsolódik bele az árvízi szállításba. A
vápában maradva, a következõ helyszí-
nen a NEFAG Zrt. kezelésében lévõ in-
tenzívebben mûvelt olasznyáras erdõál-
lományokat tekintettük meg.  A nemes-
nyáras szomszédságában az egykori víz-
állás helyén felnõtt nyárelegyes füzest
láttuk, melynek eltávolítása állandó fe-
ladata a fenntartó vízügyi szervezetnek.
A terület vízállásossága miatt kézi erõ-
vel kell végezni, s ebbõl eredõen a
vegyszerhasználat is tiltott. A város fö-
lötti folyószakaszon a Bárkány neveze-
tû hullámtéri területen a NEFAG Zrt. ne-
mesnyár-gazdálkodását, szerkezetátala-
kítását, a 2010. évi jég- és árvízkár hely-
reállítását mutatta be Donkó Károly er-
dészetigazgató. 

A napi program zárásaként egy tiszai
holtág szukcessziós befejezõ állapotát
mutatta be a szervezõ, a Feketevárosi
holtág kiszáradó és feltöltõdõ medrében
található önerdõsült fehér füzes, és a
mesterségesen létesített hazai nyáras és
nemesnyáras erdõállomány képében.

A hallottak és látottak remélhetõen
minden résztvevõben oly mértékû nyo-
mot hagytak, hogy lehetõségéhez ké-
pest segíteni fogja a hullámtéri erdõállo-
mányokkal történõ gazdálkodás gyakor-
latának az átalakítását, mely a környezõ
lakosság árvízi biztonságát növeli. 

Ficzere András 
fõerdész, KÖTIVIZIG


