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Összefoglalás: 
 
2004-ben a L’Instruments Financiers pour 
l’Environnement (LIFE) Európai Uniós 
támogatással megkezdődött a Tisza ma-
gyarországi szakaszán egy hullámtéri 
tájrehabilitáció, melyben a vízvissza-
tartáson és az árvízi levezetésen túl kiemelt 
cél volt a fokozottan védett természeti ér-
tékek fenntartása és a vizes élőhelyek jó 
állapotának elérése. 
 
A projekt kivitelezése során megoldotta: 
• a hullámtér vízgazdálkodási problémá-

it, 
• az ökológiaiai igényeket kielégítő víz-

mennyiség biztosítását, 
• a kubikgödrök vízlevezetését, 
• a hullámtéri élőhely rehabilitációt, 
• a tájidegen fajok visszaszorítását, 
• a természeti, gazdasági igényeket ki-

elégítő gazdálkodási és területhasznála-
ti formák kialakítását, 

• és a gazdálkodók, illetve a lakosság 
bevonását a természetpolitikai elvek 
megvalósításába. 

 

 
 

Előzmények: 
 
Az EU Víz Keretirányelve (2000/60/EK) a 
vizek és az ezekhez kapcsolódó vizes élő-
helyek "jó állapotát" kívánja elérni 2015-
ig. Ez állapotfelmérések és konkrét állapot-
javító/megőrző stratégiák kialakítását je-
lenti. 
 
A minta terület egy sok szempontból hát-
rányos helyzetű régióban fekszik, az inf-
rastruktúra, a munkahelyek és szolgáltatá-
sok hiánya, valamint az árvízi fenyegetett-
ség a fejlődés akadályát jelentik. A terület 
természeti értékei és potenciálja azonban 
vitathatatlanok, az itt élők bevonásával, 
ismereteik bővítésével élhetőbb környeze-
tet lehet teremteni. 
 

 
 
A projekt területe védett természeti értéket 
képvisel, a Közép-Tiszai tájvédelmi körzet 
része. A Tisza középső szakaszán található 
szakadópartok és homoktalajok olyan élő-
hely típust képviselnek, amelyek jellegük-



ből és egyediségükből fakadóan fokozott 
védelemre szorulnak. 
A hullámtéri táj egyedülálló jellegze-
tességének, a folyó dinamikájának köszön-
hetően olyan élőhelyek és mikro-élőhelyek 
sokasága keletkezhet, amelyek kedveznek  
a fajszám növekedésének, az időszakos 
elöntések és a szélsőséges események pe-
dig az egészséges hullámtéri ökoszisztémát 
tartják fiatalon.  
A minta területen a vizes élőhelyek hul-
lámtéri terület rehabilitációján túl kiemelt 
szerepet kapott a vízvisszatartás növelése 
az árvízi kockázatok csökkentése érdeké-
ben.  
A munka során meg kellett vizsgálni, hogy 
a folyócsatornázás milyen változásokat 
okozott a területen található élőhelyek mű-
ködésében, és alternatívákat kellett kidol-
gozni a problémák megoldására. A vízszál-
lító képesség növelését hullámtéri beavat-
kozások végrehajtásával, a hullámtér ren-
dezésével kívánta megoldani a projekt. Az 
ilyen beavatkozásoknál a környezeti-, ter-
mészet-védelmi és társadalmi érdekeket 
szem előtt kell tartani, ezért a környezet-  
és természetvédelmi szervezettekkel 
együttműködve alakítottuk ki a terveket.  
Az elmúlt évek árvízi tapasztalatai rávilá-
gítottak arra, hogy a hullámterek használa-
tát, kezelését új szemléletnek kell áthatni, 
ezért a projekt intézkedéseinek lényege, 
hogy biztosítsuk a hullámterek természeti 
rendszereinek megőrzését, és a természeti 
rendszerekhez kötődő ökológiai folyama-
tok sértetlenségét. 
 

 
 
 
 
 

A projekt célja: 
 
A Vásárhelyi tervvel együttműködve, de 
önálló projektként, Európai Uniós LIFE 
támogatással 2004 és 2007 között a Tisza 
319-323 fkm közötti szakaszán között 
meg-valósult egy 1,4 millió EUR összérté-
kű hullámtéri tájrehabilitáció. A szakmai 
feladatokat hattagú konzorcium látta el 
(Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság /Szolnok/, VITUKI 
CONSULT Zrt. /Budapest/, Károly Róbert 
Főiskola /Gyöngyös/, Hortobágyi Nemzeti 
Park /Debrecen/, VIZITERV Consult Kft. 
/Budapest/, Eurosense Kft. /Budapest/), az 
érintett négy Polgármesteri Hivatal támo-
gatásával és közreműködésével (Tiszavár-
konyi Polgármesteri Hivatal, Vezsenyi 
Polgármesteri Hivatal, Rákóczifalvi Pol-
gármesteri Hivatal, Jász-Nagykun-
Szolnok-megyei Önkormányzat). 
Az elvégzendő feladatok között, a tényle-
ges kivitelezési munkán túl, a projekt fon-
tos részét képezte a mintaterület előzetes 
felmérése és vizsgálata (dom-borzati, öko-
lógiai, vízrajzi, szocio- és agrárökonómiai, 
és történeti felmérések). 
 

 
 
A hullámtéri táj-rehabilitáció során három 
célparaméter került a munkák közép-
pontjába: 
• Élőhely-rehabilitáció, melynek részét 

képezi az ökológiai folyosó biztosítása, 
a gyep és erdő-rehabilitáció, a táj-
idegen fajok visszaszorítása az őshonos 
fajok javára, és az extenzív növény-
termesztés, állattenyésztés ki-alakítása. 



• Vízvisszatartás az árvízi kockázatok 
csökkentése érdekében, melynek kere-
tében kubikgödör rendezés, fok-
gazdálkodás, erdő-rehabilitáció, és a le-
folyási sávok rendezése valósult meg. 

• Munkahelyteremtés, a terület lakos-
ság megtartó képességének növelése 
melyet az előzőekben felsorolt fokgaz-
dálkodás, extenzív növény-termesztés 
és állattenyésztés kialakítása segít elő. 

 
A célok megvalósításához a projekt három 
feladatcsoport köré összpontosult: 
1. Előkészítő tanulmányok 
2. Stratégiai terv a hullámtér jövőjéről 
3. A hullámtéri rehabilitáció kivitelezése 

az előzetes tervek alapján 
 
 
A projekt célkitűzései a következők voltak: 
• Élőhely-rehabilitáció, által biodiver-

zitás növelése a próba területen. 
• A hullámtéri természet megőrzése egy 

ökológiai folyosó biztosításával. 
• A fokgazdálkodás, mint alternatív 

földhasználati mód, új halászati- mun-
kalehetőséget teremt, és a fokok, mint 
természetes víztározók halas tavakként 
működhetnek. 

• Az erdő-rehabilitáció során a nem kí-
vánatos társulások (Amorpha 
Fruticosa) jelentős ritkítása. 

• A kubikgödör rendezéssel a változatos 
tájszerkezet fenntartása valósul meg, és 
vizes élőhelyeket tart fent gazdag hal-, 
kétéltű-, és madárvilággal 

• A hullámtér módosult állapota az árvízi 
levezetést javítja, ezáltal a helyi lakos-
ság árvízi kockázatát csökkenti. 

• A korszerű hullámtéri tájgazdálkodás 
feltételeinek megvalósítása a próbate-
rületen (319,27 fkm-323,36 fkm). 

• A hullámtéri tanösvény a lakosság 
számára információkat nyújt a hullám-
tér jellegzetességeiről, termé-
szetvédelmi értékeiről. 

 

Megvalósítás: 
 
A projekt megvalósítása (2003. 12. 01. - 
2007. 03. 31.) során számos előtanulmány 
és egy stratégiai terv készült, amelyek 
alapján a hullámtéri rehabilitáció kivitele-
zése megtörtént. 
 
Az előkészítő tanulmányok során digitális 
terepmodell készült, amely a védelmi ter-
vek előkészítéséhez szükséges. A hullám-
tér morfológiai változásának vizsgálata a 
folyó hordalékképződését, a feltöltődést, 
kimélyülést, parteróziót, medervándorlást 
vizsgálja. Ugyancsak az előkészítő tanul-
mány részét képezi a területhasználati mó-
dok feltérképezése, az erdők állapotának, 
az energiaerdők lehetőségeinek, illetve a 
terület szocioökonómiai és agrárökonómiai 
potenciáljainak a felmérése. 
A "zöld" értékelés (természetvédelmi ha-
tástanulmány) a terület értékeit, védendő 
elemeit összegezte. 
 

 
 
A stratégiai hullámtéri jövőkép kialakí-
tása az előkészítő tanulmányok összegzése 
alapján jött létre. Célja olyan hullámtéri 
rehabilitációs terv elkészítése volt, ahol a 
vízgazdálkodási, természetvédelmi, erdé-
szeti és társadalmi érdekek összhangja ér-
vényesült. Tartalmazta a terület ökonómiai 
értékelését, az alkalmazható területhaszná-
lati módokat, és az integrált hullámtéri 
gazdálkodás előkészítését, valamint lehet-
séges fejlesztési alternatívákat kínál a há-
rom érintett település számára, hiszen a 
koncepció kidolgozásában a települések 
prominens személyiségei is részt vettek. 



A harmadik célfeladat a kivitelezés a kije-
lölt 4 km-es próbaterületen, a Tisza bal 
partján 319,27 -323,36 fkm közötti szaka-
szon. 
A hullámtéri tájrehabilitáció során összeg-
zésre kerülnek a környezet, természetvé-
delmi, vízgazdálkodási, területfejlesztési és 
társadalmi szempontok, az 54 ha-t érintő 
kivitelezés pedig a következő feladatokra 
terjedt ki: 
a) árvízi mederrendezés: árvízi levezetési 

sáv rendezése,foknyitás, kubikgödör 
rendezés 

b) hullámtéri tájrehabilitáció: extenzív 
gazdálkodási formák kialakítása, er-
dő/gyeprehabilitáció, hullámtéri tanös-
vény kialakítás  

 
A projekt keretén belül, a minta területen 
megvalósításra került egy tanösvény, 
amely a tiszai hullámterekre jellemző 
egyedülálló természeti értékeket, a műsza-
ki megoldásokat és a terület-gazdálkodási 
és -használati módokat mutatja be a látoga-
tók számára. 
A projekt eredményeként létrejött tanös-
vény és minta terület Rákóczifalva fejlődé-
sének egyik rugója lehet, az átalakított hul-
lámtér gazdasági és társadalmi hasznosítá-
sa az itt élő közösség együttes érdeke. Le-
hetőség nyílt a vegyszerektől mentes, ex-
tenzív gazdálkodás folytatására, az új föld-
használati módszerek a hagyományos gaz-
dálkodás felelevenítését szolgálják, 
természetközeli állapotot biztosítva az itt 
élő életközösségeknek.   
Az oktatási és ismeretterjesztési célokat 
szolgáló információs táblák felhívják a 
figyelmet a terület értékeire, a jellegzetes-
ségből fakadó kihívásokra és lehetőségek-
re, tájékoztatást adnak a projekt megvalósí-
tásáról, célkitűzéseiről és eredményeiről. 

 
Disszemináció 
 
A Tisza mentén élő emberek életét jelentő-
sen befolyásolja a folyó és hullámterének 
állapota, az életterüket érintő kérdések 
megvitatásában ezért nekik is részt kell 
venniük.  A projekt során elsődleges szem-
pont volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a 
tevékenységünkre és az érdekelt csopor-
tokkal, szervezetekkel együttműködve ala-
kítsuk ki a terveket és bonyolítsuk le a ki-
vitelezést.  Workshopok, lakossági fóru-
mok és megbeszélések jelentették a partne-
rek és a lakosság közötti párbeszéd plat-
formját, a projekt weboldalán 
(www.vituki-consult.hu/sumar) pedig ak-
tuális információkat találhattak az érdeklő-
ők. 

 
d

 
 
A projekt területi jelentőségét bizonyítja, 
hogy számos megkeresést kaptunk a pro-
jekt során megszerzett ismeretanyag to-
vábbi felhasználására, bővítésére szakdol-
gozatok, disszertációk, szakmai előadások 

rmájában. 

 

fo
 
 

http://www.vituki-consult.hu/sumar


Eredmények: 
 
A SUMAR projekt Magyarországon egye-
dülálló mintaprogram, amely egy rövid 
hullámtéri szakaszon, a sajátosságai által 
meghatározott lehetőségek keretein belül 
olyan hullámtéri tájrehabilitációt valósított 
meg, mely figyelembe vette az árvízvé-
delmi, környezet- és természetvédelmi, 
valamint társadalmi-ökonómiai érdekeket. 
Az itt szerzett tapasztalatok a későbbiek-
ben felhasználhatók lesznek a Tisza teljes 
szakaszához tartozó hullámtér új szemléle-
tű területgazdálkodási formáinak kialakítá-
sában, eredményei, tapasztalatai iránymu-
tatásul szolgálhatnak a későbbi beavatko-
zások tervezéséhez, kivitelezéséhez. 
 

 
 
Különleges értéke a konzorcium munkájá-
nak, hogy már 2004-ben környezeti célki-
tűzést fogalmazott meg, alkalmazta a víz-
gyűjtő-gazdálkodási terv készítését egy 
speciális hullámtéri területre, amelyeket 
konkrét intézkedési programokkal meg is 
valósított. A Víz Keretirányelv elvárásai-
nak megfelelő feltáró monitorozás folyt 
egy éven keresztül a kijelölt mintaterüle-
ten, melynek különös jelentősége, hogy 
Magyarországon nincs kijelölt referencia 
hely, amihez a kubikgödrök állapotát ha-
sonlítani lehetne. A négy tiszai hullámtéri 
kubikgödör és ezek kijelölt referenciahe-
lyének moni-torozási eredményeinek ösz-

szevetése lehetőséget teremtett arra, hogy a 
helyi vízügyi hatóság a szükséges beavat-
kozásokat meghatározza. A beavatkozás 
során a fokok kialakításával megte-
remtették a mögöttük levő terület vízbizto-
sításának lehetőségét, így a lefolyástalan 
kubikgödör rendszer rehabilitációjával, 
kimélyítésével és vízkormányzó kisműtár-
gyakkal ellátott csatornarendszer kiépíté-
sével jelentős természeti értéket képviselő 
vizes élőhely típusokat, ívó- és ivadékne-
velő helyeket alakítottak ki a Tisza termé-
szetes halpopulációja számára. A fokgaz-
dálkodás, mint alternatív földhasználati 
mód, nemcsak ökológiai, de gazdasági 
szempontból is kedvező változásokat hoz, 
elősegítve a munkahelyteremtés lehetősé-
gét. A hullámtéri erdők rehabilitációja kü-
lönlegesen fontos és kényes feladat. Olyan 
erdőgazdálkodási formát kellett kialakítani 
szakemberek bevonásával, mely nagy 
hangsúlyt fektet a tiszai puha- és kemény-
fás ligeterdők természetes fajállományának 
megőrzésére és helyreállítására, eltávolítva 
a tájidegen fajokat. 
A projekt keretén belül kialakításra került 
egy tanösvény, mely a tiszai hullámterekre 
jellemző egyedülálló természeti értékeket, 
a műszaki megoldásokat és a gazdálkodási 
és területhasználati módikat mutatja be a 
látogatók számára. 
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Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és 
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