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A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési 
és környezetgazdálkodási koncepciójának elkészítése ré-
sze a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
vállalkozásnak, amely úttörő mind a döntéshozók, az 
ezt elrendelő Kormány, a Vásárhelyi terv (VTT) Tár-
caközi Bizottsága és a Megbízó OVF részéről, mind az 
érintett lakosság és szakemberek részéről. A VTT para-
digmaváltó koncepció árvízvédelmi és térségfejlesztési, 
tájhasználati szempontból egyaránt1. 

A kitűzött feladat, az integrált koncepcióra vonatkozó 
tervezői javaslat – a Tisza-völgy árvízi biztonságának 
növelését, valamint az érintett térség terület és vidékfej-
lesztését szolgáló programról szóló 1107/2003. (XI. 5.) 
sz. Kormányhatározat 1. számú melléklet szerinti – alap-
elveknek2 megfelelő tartalommal való kidolgozása. 

A tervezési terület3 – a területrendezési tervezéssel egye-
zően – a Tisza problematika természeti összefüggései és 
a megoldás területigénye miatt a folyó teljes hazai ár-
terét magábafoglalja. 443 településre terjed ki, 1 millió 
754 ezer fő lakosú, az ország negyedét kitevő (2.272,5 
ezer hektár) területű, 9 megyét, 51 statisztikai kistérsé-
get érint részben vagy egészben. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvény szerint a területfejlesztési koncepció az 
ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését meg-
alapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatá-
rozza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, to-
vábbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges 
irányelveket illetve információkat biztosít a kapcsolódó 
tervezés és a területfejlesztés szereplői számára. 

A fejlesztési dokumentumok készítésének célja, hogy
•  biztosítsanak kiszámítható jövőképet az érintett 

térség lakossága, gazdasági szereplői és (köz)in-
tézményei számára,

•  segítsék elő a térségi kohézió és identitás kialaku-
lását,

•  ösztönözzék a térség szereplőit, döntéshozóit 
partnerségi szervezetek, együttműködések kiala-
kítására,

•  segítsék a külső források megszerzésében a térség-
ben élőket. 

A Tisza-mente integrált terület- és vidékfejlesztési prog-
ramja az előkészítő fázist (helyzetelemzést) követően a 
javaslattévő fázisba került, azaz aktuálissá vált a hosszú 
távon legkedvezőbb fejlesztési irányok részletes kidolgo-
zása, a fejlődéshez szükséges feltételek meghatározása, 
a fejlesztési program legfontosabb irányelveinek kije-
lölése. 

A területfejlesztés az egyes térségek, régiók fejlettsége 
közötti különbségek mérséklését, fokozatos kiegyenlí-
tését tartja szem előtt. Ennek érdekében összefüggései-
ben koordinálja a területet érintő fejlesztési terveket. A 
vidékfejlesztés e térségeken belül a rurális térségekben 
élők életminőségének javításán dolgozik, a hangsúlyt 
a vidéki és városi területek közötti különbségek mér-
séklésére, a kiegyensúlyozottságra helyezve, mivel az itt 
megmutatkozó aránytalanság akadálya lehet az egész 
térség fejlődésének. A környezetgazdálkodás tárgya a 
helyi erőforrások fenntartható hasznosítása, amely te-
kintettel van arra, hogy a gazdálkodás ökológiai alapjai 
embertől független létükben is megmaradjanak a gene-
rációs felelősség alapján.

1 A Kormány szándéka szerint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) a Tisza térség komplex árvízvédelmi, terület- és vidékfejlesztési programja: 
árvízvédelmi oldalról a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelését, az árvízszintek csökkenését célozza, a nagyvízi meder vízszállító 
képességének javításával és hazai árapasztó tározásos rendszer megvalósításával. A komplex, terület- és vidékfejlesztéssel kiegészülő program 
célja, hogy az árapasztás

• együtt járjon az ártér szabályozott vízkivezetéssel történő reaktiválásával,
• segítse a térség adottságaihoz igazodó tájhasználatváltását,
• szolgálja a folyó és ártere közötti kapcsolat szabályozott, társadalom által ellenőrzött helyreállítását,
• növelje az ökológiai és gazdasági potenciált, és nem utolsósorban mindezek alapján
• serkentse az érintett vidéki térség fejlődését, az életkörülményeik és gazdálkodási feltételek javulását.

2 A koncepció alapelvek 10.1 és a tervezés elvi alapjai a 10.2 mellékletben találhatók.
3 A lehatárolást a (10.7 mellékelet) térképe mutatja.

1.   BEVEZETÉS:   A MUNKA ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, FELADATA
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A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési 
és környezetgazdálkodási kezelésére azért van szükség, 
mert – a munka előzményei4 alapján – a térség legé-
getőbb problémái föld- és vízközeliek (árvíz-, belvíz-, 
aszálykárok, éghajlatváltozás, sivatagosodás, negatív 
vízháztartás, vízjárás, stratégiai vízkészletek, illetve 
ezekkel összefüggésben talajminőség, termékenység, a 
föld- és vízhasználat hatásfoka, a vidéki lakosság meg-
élhetése). E problémák – figyelmen kívül nem hagy-
ható, veszélyeztető és összefüggő jellegüknél fogva – az 
egész ártér fejlődése szempontjából meghatározók, 
felismerésük és megoldásuk is csak integrált módon 
lehetséges, mégpedig átfogóan és mégis megfelelően 
földközeli léptékben, az érintettek részvételével, kor-
mányzati és interdiszciplináris-, illetve a természeti és 
társadalmi, gazdasági együttműködésben megtalált ren-
dezőelv alapján.

A feltárt összefüggések, a problémák mélysége miatt 
olyan távlatú jövőképet kellett kialakítanunk, amely 
másképp felel meg a tervezési rend időtávlatainak. Tel-
jesen nem valósítható meg 2, 7, vagy 15 év alatt, viszont 
tekintettel van e tervezési, költségvetési ciklusokra is. 
Ugyanakkor figyelembe veszi a térség sajátos szerepét 
a Kárpát-medencében, a tiszai vízrendszer, a földhasz-
nálat és a társadalom szerepét a folyó vízgyűjtőjének 

rendszerműködésében, életlehetőségeiben, valamint az 
ennek megfelelő ökológiai és társadalmi, emberi, generá-
ciós ciklusok természettől fogva meghatározott, kompe-
tenciánkon kívül eső hosszait is.

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) prioritásaihoz igazodó 
rendben kialakított koncepció elfogadása után ezév szep-
temberére kerül kidolgozásra – a VTT árvízvédelmi üte-
mezésével és az EU ciklusokkal is összehangolt – hosszú 
távú program, és első üteme, a forrásokat is részletesen 
megjelölő 2005-2006-ra javasolt rövid távú program. 
A Tisza-mente integrált terület- és vidékfejlesztési, kör-
nyezetgazdálkodási koncepciója az alábbi, a tartalmi 
követelményekről szóló 18/1998.(VI. 25.) KTM rende-
let elvárásainak is eleget tevő fejezetekből áll:

•  a területi egység külső környezetének, fő jelleg-
zetességeinek, meghatározó folyamatainak, fej-
lődési lehetőségeinek bemutatatását tartalmazó 
összefoglalás, diagnózis,

•  a tervezők által végiggondolt feltételekkel és kö-
rülményekkel leírt fejlődési pályák, azaz a forga-
tókönyvek ismertetése,

• SWOT – analízis, 
• a jövőkép értelmezése,
• a célpiramis,

4 A Tiszához kapcsolódó térségi kutatási, tervezési munkák jegyzéke:
•  A Tisza-mente területrendezési tervének programja, egyeztetési anyag – KTM megbízásból VÁTI, 1999. Egyeztetése után a folyóval 

érintkező településsávra készült munka tervtanulmányként zárult.
•  A Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program - FVM megbízásból MTA RKK ATI, 2001. A folyóval érintkező kistérségekre készült 

munka akadémiai programként is folytatódott
• A Tisza mente területfejlesztési és vidékfejlesztési dokumentum előkészítése - FVM megbízásból VÁTI 2001.
• A Tisza mente vidékfejlesztési koncepciójának tézisei – FVM megbízásból VÁTI, 2002.
•  A Tisza térség területrendezési tanulmánytervének programja – FVM megbízásból VÁTI 2002. június, a Tisza ártér területére. Két 

utóbbi területrendezési és vidékfejlesztési munka együttesen került szakmai egyeztetésre 2002 nyarán, kedvező fogadtatással. 
•  A Tisza térség területrendezési tanulmányterve – Az ártéri tájgazdálkodás potenciális területeinek kijelölése és jellemzése – FVM 

megbízásból VÁTI, 2002. november hó
•  A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében az előkészítő munkák öt téma köré rendeződnek: megalapozó kutatások, az 

árapasztó tározók illetve a hullámtér műszaki és térségi táj- és földhasználatváltást előkészítő tervezési feladatai, stratégiai és előzetes 
hatáselemzések, valamint a kommunikációs feladatok. A VTT második tendere keretében a VÁTI-ban 2003-ban elkészült térségi 
munkák:
• A Tisza-térség fejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciójának alapelvei
• Javaslat a VTT első ütemével érintett területekre és az ártéri tájgazdálkodás mintaterületeire
• Kistérségi programok EU-konform metodikája
•  Az ártéri tájgazdálkodási területek víz-, ökológiai és gazdálkodási rendszereinek, illetve a megvalósítás feltételeinek, követelményeinek 

tervezésére alkalmas metodika
•  A tájhasználat-váltás alapelvei és lehetséges támogatási rendszere összhangban a készülő Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel (NVT) és 

az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programmal (AVOP)
• A művelésiág-változtatás állami felvállalásának jogi háttere
•  Az árapasztó tározókhoz kapcsolódó vidékfejlesztési programjavaslat a 2004-2007 évekre (beépült a VTT 130 milliárd forintos 

program javaslatába)
• A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója - Helyzetfeltárás.
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•  a társadalmi, gazdasági és környezeti hatások fel-
vázolása,

•  a megvalósítás mechanizmusának eszközei és in-
tézményei,

•  az intézkedések megvalósításának tervezett üte-
mezése.

E – területi egyeztetésre, elfogadásra és Kormány-jóvá-
hagyásra szánt – Tisza menti területfejlesztési, vidékfej-
lesztési és környezetgazdálkodási koncepció és program 
kidolgozásával járulunk hozzá az érintett területeket 

szolgáló árvízvédelmi fejlesztések mellett megvalósuló 
természeti- és épített környezeti, valamint infrastruktú-
ra, ipar, mezőgazdaság és humán ágazatok összehangolt 
térségi fejlesztéséhez. A koncepció egy tudatos jövőkép 
megvalósítása érdekében integrálja a tényezőket, keze-
li a városok és vidéki térségek eltérő fejlesztési igényeit. 
Különösen fontosnak tartjuk az Európai Területfejlesztés 
Perspektívái (ESDP) által is hangsúlyozott új vidék-város 
kapcsolat megteremtését, a vidék és a város térségi szerepeiket 
betöltő partnerségének elősegítését. 
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Az alábbiakban a helyzetelemzés összefoglalóját, mint a 
Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési 
és környezetgazdálkodási koncepciót megalapozó diag-
nózist ismertetjük. Röviden összefoglaljuk a térség hely-
zetét, azokat a folyamatokat, melyek a megállíthatatlan-
nak látszó leszakadáshoz vezettek, és azt, hogy milyen 
lehetőségeket látunk a gyógyulás elősegítésére.

Az alföldi táj a Tiszával és vízrendszerével együtt min-
dig meghatározó szerepet játszott az ott élők és az egész 
magyarság életében. E vízrendszerrel harmóniában élő 
ember gazdálkodásával is környezetének része volt, 
természeti erőforrásait ugyanúgy óvta, karbantartot-
ta (tájgazdálkodott), mint bármelyik munkaeszközét, 
vagy környezetének művi elemeit. Az adottságok sok-
rétűségén alapuló gondoskodó tevékenysége a földek és 
felszíni vizek sokoldalú hasznosításával járó rentábilis 
gazdaságot, tisztességes megélhetést tett lehetővé, sőt 
magas szinten biztosította – az állattartás révén – a me-
zővárosok egyedülálló, autonóm fejlődését, kulturális 
virágzását, és nem utolsósorban kezében volt a vízszint-
szabályozás lehetősége is. 

A nagyszabású természetátalakítást előhívó (társadal-
mi, gazdasági és környezeti) folyamatok következté-
ben megváltozott az ember és gazdasága valamint a 
befoglaló természeti rendszerek viszonya. A kapcsolat 
gyengülését felborult gazdasági-társadalmi, urbanizá-
ciós arányok, természeti, környezetterhelési és egzisz-
tenciális szélsőségek, tartós egyensúlyvesztés jelzik. A 
kisebb-nagyobb mértékben globálisan jellemző folya-
mat hatásai a Tisza vízgyűjtő egyedülálló zártsága mi-
att a tervezési területen drámai mértékben és tovább 
nem háríthatóan érvényesülnek. A Tisza-mentére ezért 
különösen igaz, hogy saját természeti adottságai bázi-
sán kellene fejlődnie. Az adottságoktól való elrugaszkodás 
következtében viszont:

•  a magas szántóarányú, de relatíve alacsony átlagho-
zamú mezőgazdasági termelés legfőbb korlátozója 
már a számottevően növekvő tendenciájú vízhiány, 
amely öntözéssel csak töredékében pótolható,

•  az aszály mellett a térség mezőgazdasági területét 
nagy arányban érintik a belvíz, és a talajdegra-
dációs folyamatok (szikesedés, szerkezetromlás, 
vízháztartási és termőképességi gyengeségek, sa-
vanyosodás, a természetes talajerő regenerálódási 
képesség csökkenése),

•  a kialakult mező- és erdőgazdasági földhasználat 
mellett a vízgyűjtő vízháztartási viszonyai már 

tűrhetetlenül megváltoztak (hegyvidéki és alföldi 
területen egyaránt), 

•  a vízháztartás, vízjárás szabályozásában fontos 
szerepet játszó erdősültség alacsony mértékű, és 
e funkciója szempontjából rossz összetételű,

•  a tiszai tájnak eredetileg életadó folyó a pusztítás 
növekvő kockázatát hordozza, vízjárása egyre na-
gyobb szélsőségeket mutat: VTT árapasztást ki-
kényszerítő fenyegető árhullámok, és vegetációs 
periódusban, öntözési csúcsidényben kimerülő 
víztartalékok jellemzik.

Hangsúlyoznunk kell, hogy mindez nem tőlünk függetle-
nül alakult így, hanem a tájjal, a vízrendszerrel való hibás 
bánásmód következményeként, amely tükörképe a társa-
dalomban bekövetkezett torzulásoknak és hatásaiknak. A 
Tisza mente legfontosabb felismerése éppen e következmé-
nyek tartós válságot hozó jellege, fenntarthatatlan mi-
volta, és az, hogy a megoldást a természeti, társadalmi, 
gazdasági rendszerek együttműködésében lehet megta-
lálni. Ártér és vízrendszere egymás nélkül nem működ-
het egészségesen. Meg kell találni a területi és társadalmi 
kompromisszumot a fenntartható fejlődés érdekében.

A térségi gazdaság forrásait jelenti még ma is:
•  a táj, a Tisza vízrendszere, a mozaikos talajadott-

ságok, a megmaradt természetközeli területek, 
geológiai készletek és a fogyó és szennyeződő 
stratégiai jelentőségű felszíni és felszín alatti víz-
készletek,

•  a térség elhelyezkedése és ebből származó együtt-
működési predesztinációja, illetve infrastrukturá-
lis, társadalmi és gazdasági kapcsolatai,

•  az ezekre épülő és a táj működéséhez kapcsolódó 
gazdálkodási, kulturális és települési hagyomá-
nyok öröksége, beleértve az értékekkel és gyen-
geségekkel való helyénvaló és eltévedt bánásmód 
tudását is,

•  térségben gyökerező oktató-, kutató-, fejlesztő és 
alkotóközösségei, a régió tudástársadalmának bá-
zisai, melyek helyzetbe hozva a fejlődés szellemi 
motorjai lehetnek, valamint nem utolsósorban

•  a lakosság életereje, tettrekészsége, képzettsége, 
együttműködése, mindezek megkopásával és új-
raéledési képességével együtt.

E forrásokhoz megbecsülésük, a velük való humánus 
bánásmód és a ráfordított energia arányában lehet hoz-
zájutni. A hiány következményei a vidéki térségek sor-
sában láthatók be közvetlenül.

2.   DIAGNÓZIS
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A primer gazdasági tevékenységek (mezőgazdaság, erdé-
szet, halászat, bányászat) a vidéki társadalom számára a 
helyi természeti erőforrásokra épülnek, ebből tesznek 
lehetővé diverzifikációt, amennyiben méltányos arány-
ban épülnek rájuk helyben szekunder, tercier és kvater-
ner gazdasági folyamatok is. Csak így biztosíthatnak a 
természeti adottságok munkát és megélhetést a Tisza-
mentén élő ember számára, és ezen keresztül termelheti 
újra az érintett vidék gazdasági erejét, önrendelkezési 
jogát, fenntartható kapcsolatát környezetével. Ez a vi-
dék népességmegtartó képességének feltétele.

Az elmúlt évszázadokban felborult az együttműködés 
a vidék és a város között is: a termelő, feldolgozó és 
fogyasztó folyamatokhoz kapcsolt munkahelyek a váro-
sokba koncentrálódtak és elszívták a vidék erőforrásait, 
mint alacsony hozzáadott értékű alapanyagot. Senki 
sem fizetett viszont a vidék lakosságának a természeti 
erőforrások megújításában való közreműködéséért. Ez 
okozza a rurális területek gyenge gazdasági teljesítmé-
nyét és az ezzel összefüggő népességeróziót, valamint a 
folytatódó koncentrációval a városi centrumok túlné-
pesedését és a mindezzel összefüggő környezeti problé-
mákat, végül e rendszer fenntartásának magas és egyre 
növekvő társadalmi költségeit.

E globálisan is megmutatkozó folyamatok kedvezőtlen 
hatásainak felismerése hívta életre az EU agrár- és vidék-
politikáját, egy új többfunkciós európai agrármodellt, 
amely az első, termeléspolitikai pillért kiegészíti egy 
második, környezeti, társadalmi, regionális, szociális 
és foglalkoztatási elemeket tartalmazó vidékpolitikai 
(ökoszociális) pillérrel. Erre az Unió által is támogatott 
lehetőségre a Tisza-mentének nagy szüksége van, amit a 
helyzetelemzés adatai is alátámasztanak: 

•  A szántóknak csak harmada jó adottságú, har-
mada gazdaságosan nem művelhető a jelenlegi 
módon. A népesség megélhetése ugyanakkor jel-
lemzően a termőföldhöz, vízhez kötődik. 

•  A lakónépesség közel 40%-a, 720 ezer fő tartozik 
itt egyéni gazdaságokhoz.

•  Az egész térség országos vidéki átlagnál is rosszabb 
mutatói bizonyítottan korellálnak a vízmentesítés 
túlzásaival: a leszakadás éppen azokban a térsé-
gekben a legnagyobb, ahol az adottságok kevéssé 
alkalmasak a kialakított feltételek szerinti mező-
gazdálkodásra, viszont – más munkalehetőség hí-
ján is – fontosabb az ebből származó jövedelem (a 
felső- és közép-tiszai kistérségekben). 

•  A természetes terepmélyedések a jobb adottságú 
nagytáblákon belül is veszteséget „termelnek”, 
míg a víznek visszaadva a jövedelemtermelés terei 
lehetnének, közvetlenül és a környezetük vízház-
tartásának javulása révén is.

A VTT-vel tehát kétszeres az esély, amennyiben szabá-
lyozott vízkivezetési koncepciója, valamint a hazai és 
EU költségvetési támogatás függvényében a vízrend-
szer- és ökológiai rehabilitáción, tájhasználat-váltáson, 
korszerű ártéri tájgazdálkodáson alapuló vidékfejlesztés 
előrehaladhat.

Az általános vidék-város egyensúlybomlás és a lokális 
(de egész vízgyűjtőt, illetve árteret érintő) környezet-
gazdálkodási-tájhasználati zavarodottság együttesen már 
igen nehezen tolerálható tüneteket okoz a térségben:

Az ország területének egynegyedét, népességének 17 
%-át kitevő, 1 millió 754 ezer fő lakosú Tisza-mente 
a gazdaságának fejlettségi szintjét jelző egy lakosra jutó 
GDP tekintetében az országos érték kétharmadán áll, 
s nagyvárosaival együtt is elmarad a vidéki átlagtól 20 
%-kal. Városaiban ez az arány 76 %, községeiben pedig 
nem éri el az országos átlag felét sem (45 %, a Tisza-
mente lakosságának 36%-át érintően).

Demográfiai összegzésként elmondható, hogy a vizsgált 
területen élők száma az elmúlt évtizedben az országos-
nál mérsékeltebben fogyott. Ez annak ellenére van így, 
hogy az 1990-2001 közötti évek halandósága 10 %-kal 
magasabb előző tíz év átlagánál, a természetes fogyás-
ból keletkező népességcsökkenés több mint négyszerese 
az előző népszámlálási ciklusénak. A fogyást mérséklő 
tényező az, hogy a települések több mint negyedében 
nőtt a népesség. Ez azért figyelemre méltó, mert kö-
zülük csupán 5 %-a dinamikus, prosperáló, szubur-
banizálódó település (illetve betelepült üdülőhely), a 
fennmaradó rész a roma lakosság produktivitása révén 
gyarapszik. Így a pozitívummal együtt növekednek a 
szegénységgel együtt járó problémák is. Súlyos gond az 
elöregedő, legelmaradottabb aprófalvas településeken 
a lakosság etnikai kicserélődése és visszafordíthatatlan 
bomlási-sorvadási folyamatok elindulása: önszervező-
désre képtelen csonka helyi társadalmak létrejötte hal-
mozott kulturális, iskolázottsági, szakképzettségi, tele-
pülési, szociális hátrányokkal.

A lakásviszonyok mutatói kedvezőtlenebbek az országos 
átlagnál: száz szobára 100 lakó, száz lakásra pedig 271 ott 
élő jut, mindkettő 4-gyel több, mint az országos jellem-
ző. Kényelmi és higiéniai szempontból egyaránt hiányos-
nak minősíthető a térségben a lakásállomány majdnem 
egynegyede, melyekben nem volt vízöblítéses WC, és a 
részben ebből a körből kikerülő 130 ezer meleg vízzel el-
látatlan lakás. A térség lakásainak alig több mint egyhar-
mada összkomfortos, egyharmada komfortos, miközben 
országosan a komfortos lakások megegyező részaránya 
mellett a lakások közel fele már a legmagasabb komfort-
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fokozatú kategóriába sorolható. 2001-ben hozzávetőle-
gesen félmillió ember (a lakosság 29 %-a) élt igen ala-
csony komfortfokozatú lakásokban. 

A foglalkoztatottság alacsony szintű a Tisza-mentén, az 
országos 36%-kal szemben összességében is csak 31%. 
Az alacsony aktivitás a térség legsúlyosabb gyengesége. 
Magasabb viszont az átlagnál a munkanélküliek, inak-
tív keresők, eltartottak aránya. Mindez az alacsonyabb 
jövedelmi színvonal mellett nagyobb fokú eltartási kötele-
zettséget, alacsony egy főre jutó lakossági jövedelmet jelent. 
A regionális szintű, és ezért éppen a legrosszabb helyzet-
ben levő vidék helyzetét csak áttételesen tükröző adatok 
szerint Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak-Magyarország 
háztartásaiban, ahol a Tisza-menti települések zöme ta-
lálható, az egy főre jutó személyes jövedelem 2002-ben 
az országos átlag 85-88 %-a volt. Az adatok szerint: a 
Tisza-menti falvak vannak a legjobban lemaradva a fal-
vak országos jövedelmi átlagától, a nem-megyeszékhely 
városok relatív lemaradása csak alig kisebb, a megye-
székhelyek jövedelmi pozíciója ellenben nem rosszabb 
lényegesen a megyeszékhelyek országos átlagánál. 

A munkajövedelmeket tekintve ennél is nagyobb a lema-
radás (65-67 %, az országos 71%-kal szemben. A tér-
ségben a jövedelem-nivellálódást segítő társadalmi jut-
tatások szerepe nagyobb. (Az országos 28%-kal szemben 
régiótól függően 29-35%.) A megélhetési gondokon a 
termőföld saját ellátásra történő igénybevétele némileg 
segítséget jelent, abban a mértékben, amennyire ezt a 
birtokkoncentráció folyamata ezt megengedi. A kedve-
zőtlen jövedelmi és feszült szociális helyzet miatt nagy 
szerepe van az önkormányzatok segélyezési tevékenységé-
nek. A rendszeres szociális segélyben részesülők 31 %-a él 
a térségben, ami a népességi arány közel kétszerese.

A munkanélküliség mértéke a térségben jelentős. A mun-
kavállalási korú népesség 8 százaléka regisztráltatta magát 
munkanélküliként 2002-ben, ami az országosnál közel 3 
százalékponttal nagyobb. Nehéz helyzetüket jelzi, hogy 
közel felük tartósan van munka nélkül. A munkanélkü-
liség mértékeinek térségen belüli különbségei nagyok, a 
munkalehetőségekhez és a roma lakosság számarányaihoz 
illeszkedően. A cigány lakosság körében a munkanélkü-
liség 4-5-szöröse a nem cigány lakosságénak, s előbbiek 
a munkaerőpiaci visszakerülésben is hátrányt szenved-
nek. A roma lakosság pályakezdő segélyekre való esélyei 
is rosszabbak, az érettségihez kötött kitétel miatt.

A Tisza- mente szegényeinek, marginalizált helyzetben 
élő lakóinak nagy része tartós szegénységgel küszkö-
dő, társadalmilag kirekesztett helyzetben van. Ez a réteg 
nemcsak azért szegény, mert nem rendelkezik megfelelő 
nagyságú jövedelemmel. A kirekesztettség sokkal súlyo-

sabb állapot, a szegénység az érintett társadalmi csopor-
tot alkotó emberek körében egyfajta létforma. A térség 
lakóinak marginalizált helyzete egyrészt a rendszerváltás 
terméke, nagy részük szegénysége viszont több évtizedre 
nyúlik vissza.

A térség gazdaságfejlődésében a transzformációs válság 
hosszabb volt, a visszaesés pedig nagyobb mértékű volt 
az országos átlagnál. A rendszerváltást követően a Tisza-
mente településeinek jelentős része összeomlott gazda-
sággal, definiált munkapiaci-szociális státusszal került 
ki a kaotikus piacgazdaság körülményei közé.

Az átalakulás legnagyobb vesztesei – a tiszai ártér területén 
sokkal inkább, mint az országban másutt – a falusi térsé-
gek. A vizsgált terület növekvő lemaradása elsősorban a 
kisvárosok és a falvak, vagyis a vidék lemaradását jelenti. 
A szigetszerűen kiemelkedő fejlődési-növekedési cent-
rumok (megyeszékhelyek, Tiszaújváros, Martfű, Szen-
tes, Hódmezővásárhely, Mátészalka) kivételével a vidéki 
térségek továbbra is súlyos, sőt egyre mélyülő társadal-
mi és gazdasági elmaradottsággal küzdenek. A település-
rendszeren belüli fejlettségi különbségek tekintetében az 
Alföldön a megyeszékhelyek előnye nőtt a környező kis-
városokhoz, falvakhoz képest, a foglalkoztatási szerepü-
ket leginkább megőrző közszolgáltatások és a növekvő 
jelentőségű pénzügyi-, üzleti szolgáltatások révén.

Az átalakulásban eddig meghatározott fejlődési pályák, 
tőke preferenciák szempontjából a térség adottságai 
nem bizonyultak versenyképesnek. A külső gazdasági 
szereplők számára a Tisza-mente relatív komparatív elő-
nye pillanatnyilag pusztán a térségi fejlődés szempont-
jából ellentmondásos bérelőny. 

A mezőgazdaság csökkenő súlya a gazdaság teljesítmé-
nyében nagymértékben érinti a Tisza-mente térségét, 
hiszen a népesség megélhetése, túlélése itt az önellátás 
forrását is jelentő termőföldhöz kapcsolódik. A mező-
gazdaságban működő (99,25 % reprezentációjú) egyéni 
gazdaságok több mint kilenctizede vagy kizárólag, vagy 
elsősorban saját fogyasztásra termel. A gazdaságokhoz 
tartozó népesség 61 %-a nem végez más területen aktív 
jövedelemszerző tevékenységet.

A mezőgazdasági földhasználat ugyanakkor az eredeti-
leg mozaikos természeti adottságokkal szemben túlsá-
gosan kiszárított és felszántott. A gazdaságok termés-
eredményeit a szélsőséges helyzetek termésvesztesége 
rendszeresen és nagymértékben korlátozza.

Az iparosodottság – a szocialista decentralizált, telep-
hely-jellegű ipar összeomlását követően – alacsony 
maradt a tervezési területen. Az élelmiszer-feldolgozó 
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ágazat megújítása főleg a külföldi tőkéből történt. A 
hazai részvétel korlátozott a tőkehiány, illetve az uniós 
élelmiszerbiztonsági, környezet- és állatvédelmi feltéte-
lek részleges vagy teljes hiánya miatt.

Néhány külföldiek által megvett és fejlesztett korszerű 
nagyvállalat szerepe ugyanakkor jelentősnek bizonyult 
majd mindegyik megyeszékhely, és kulcsfontosságú egyes 
kis- és középvárosok (pl. Tiszaújváros, Martfű, Szentes, 
Hódmezővásárhely, Mátészalka) stabilitásában. 

A térség turizmusára nagy volumen és szerény jövede-
lem jellemző. A rendszerváltás óta nem változott meg az 
alapvető irányzat: a kiemelkedően magas turistaforga-
lomban rejlő gazdasági lehetőségeket a térség kis része, 
néhány települése tudja csak megfelelően kihasználni. 
A szerényebb bevételi részesedés okai elsősorban az el-
maradott infrastruktúrában, az alacsony színvonalú 
szolgáltatásban, illetve a turizmus kedvezőtlen szerke-
zetében keresendők.
A meglévő lakásállomány – életminőséget javító szere-
pén túl - alapját képezi a falusi turizmus infrastruktú-
rájának. E szolgáltatás a viszonylag könnyen elindítható 
vállalkozások közé tartozik. A jelzett – szegénységgel 
összefüggő – problémák viszont ott adódnak éppen, 
ahol a legnagyobb szükség és legjobb természeti lehe-
tőség lenne arra, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek 
talaján elindulhasson a fejlődés. Ezért tehát a turizmus-
fejlesztés is csak az integrált fejlesztés része lehet.

Az információ-érzékeny gazdasági vállalkozások aránya 
– 2002-ben, ha megyénként különböző mértékben is, 
de – elmarad az országos átlagtól (45,3%). Ezért az in-
formációkat mind intenzívebben igénylő, s azzal gaz-
dálkodó tevékenységi területek és vállalkozások erősíté-
se a Tisza-mente gazdasági szerkezetében az információs 
társadalom kiépítése szempontjából stratégiai fontossá-
gú feladat lehet.

A felsőoktatási kínálat – hasonlóan az ország más ré-
szeihez – e térségben is a munkaerőpiac igényeihez iga-
zodva alakul. A képzési szerkezet és a szakmai kínálat 
megfelel az életen át tartó tanulás követelményeinek. 
A Tisza-mente integrált fejlesztésének erőforrása lehet, 
hogy az elmúlt évtizedben a térségben szaporodtak és 
megerősödtek a környezetvédelmi és tájgazdálkodási 
szakok, kutatások.

A Tisza-menti településkörben aktívabbak a városok, 
ami a helyi értelmiségi koncentráció mértékével is ma-
gyarázható. Veszély, hogy már a városokban is egyre ne-
hezebb az elhelyezkedés, a térségből származó fiatalok 
növekvő része felsősokú tanulmányai után a Dunán-
túlon vagy a fővárosban vállal munkát. E trend is alá-

támasztja, miért elengedhetetlenül szükséges a képzett, 
fiatal és munkaképes lakosság térségben maradását, tar-
tós építő tevékenységét elősegítő programok és egyéb 
eszközök mielőbbi gyakorlati megvalósítása. 

A környezeti állapoton belül: a talajvizek, főként a réteg-
vizek veszélyeztetettsége, szennyeződése a közcsatorna-
hálózat, illetve a közműpótló megoldások térhódítása 
nélkül állandósuló probléma. Ez befolyásolja a felszíni 
vizek állapotát, teljes mértékben korlátozza a talajvi-
zek-, és költségessé teszi a rétegvizek hasznosítását. Az 
ivóvízellátást biztosító rétegvízkészletek jelentős részben 
veszélyeztetettek. A felszíni vízfolyások csak korlátozot-
tan hasznosíthatók, bár az igénybevétel mértéke eseten-
ként teljesen fedi - néhol meg is haladja - a megengedett 
értékeket. A beavatkozást igénylő szennyezett ivóvizű 
települések esetében az arzénnal terhelt rétegvizek a 
vizsgált térség Csongrád megyei és Békés megyei te-
rületein koncentrálódnak legnagyobb mértékben, vala-
mint Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben vannak ilyen, 10-12 településből álló terü-
letek. A közműolló nyílása tekintetében csupán néhány 
nagyváros közelíti meg a mindkét közműre arányos rá-
kapcsoltság optimális értékét. 

Lokálisan számottevőek a nem megfelelően kivitelezett 
kommunális hulladéklerakó környéki talajszennyező-
dések, valamint a talaj növekvő közlekedésből és ipari 
levegőszennyezésből adódó terhelése.

A koncepcióalkotás során tekintettel kell lennünk arra, 
hogy ez a környezettel való bánásmód nemcsak a társa-
dalomban, gazdaságban, emberi életkörülményekben és 
jövőben okoz károkat, hanem ugyanúgy szenved ettől 
az élővilág is, amely még így is számtalan megoldást kí-
nál az állapotjavításra.

A Tisza-mente egyik legégetőbb környezeti problémája 
a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban képződő - bio-
lógiai úton lebontható - növényi és állati hulladékok le-
rakásának, hasznosításának kérdése. Kevés a komposz-
táló, biogáz-előállító és felhasználó, illetve bioenergia 
hasznosító létesítmény. A biomassza, a kommunális 
hulladékok, a nap, szél, víz, a geotermia a bennük rej-
lő energia és tápanyag felhasználásával helyben történő 
energiaellátást és hasznosítást tesznek lehetővé, modern 
környezetvédelmi ipar, a természetközeli szennyvíztisz-
títási eljárások elterjesztésével.

Közlekedés-földrajzi szempontból vizsgált nagy kiter-
jedésű terület kedvező fekvésű, határa részben meg-
egyezik az ország szlovák, ukrán, román, szerb határ-
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szakaszaival, két helyen hármas határ is adódik. A tér-
séget több jelentős közlekedési forgalmi irány érinti 
és metszi.

A transzeurópai hálózatok hazai szakaszainak kialaku-
lásával a Tisza térség elérhetősége jelentősen javul. A 
vizsgált térséget feltáró számos I. és II. rendű főúthá-
lózatát korrekciók, településelkerülő szakaszok építésé-
vel, rehabilitációval, illetve egyes irányokban új főúti 
szakaszokkal kiegészítve lehet és szükséges kedvezőbbé 
tenni. Fontos a jól felépített hálózati hierarchia, a jól 
kialakított hálózati kapcsolatrendszer. Előbbiek kiegé-
szítéséhez jól kiépített, kedvező mellékúthálózat szük-
séges. Ezeknek az utaknak nagyon nagy szerepe van a 
kistérségek, települések együttműködésen alapuló fej-
lődése, és a gazdasági munkamegosztás szempontjából. 
A vizsgált terület vasúthálózata megfelelően sűrű, de a 
vasútvonalak fejlesztése elmaradt.

A Tisza hajózási szempontból a példátlan méretű be-
avatkozások ellenére is Európában egyedülálló termé-
szetes állapotú folyó, amely pontosan ezen adottságai 
miatt igen jelentős bel- és külföldi érdeklődésre tarthat 
számot. A táji értékhez illeszkedő személyhajózás és ví-
ziturizmus fejlesztése lehetséges. A tiszai áruszállítás vo-
lumene lényegében változatlan, 0,5 millió tonna szint 
alatt van.

Jelenleg főleg jelentős gépjármű forgalmú főutak bel-
területi szakaszai mentén találhatók önálló, kiépített 
kerékpáros nyomvonalak, melyek főleg belterületi és 
turisztikai forgalmi igényt elégítenek ki, illetve a ke-
rékpárosok biztonságát szolgálják. Folyamatban van a 
tiszai gátakon haladó Eurovelo hálózat kiépítése.

Az intézményrendszer tekintetében fejlesztési tervek or-
szágos, ágazati és területi szinten rendelkezésre állnak. 
Kevés a hosszú távra szóló fejlesztés, a komplexitás és az 
összekapcsolásra törekvés. Szükséges a tervek társadal-
masítása. Hiányzik a visszacsatolás, a tervek frissessége, 
ismertsége sem kielégítő. A területi lefedettség nem je-
lenti azt, hogy az önálló tervek egységes egésszé állná-
nak össze.

A feltárt ártéri összefüggések szempontjából gyengeség 
a tiszai, térségi szemlélet hiánya. A tiszai problémák sú-
lyát és az oktató, kutató-fejlesztő bázisok létét tekintve 
leginkább a folyamatos összefogott műhelymunka, és az 
eredmények gyakorlati fejlesztésekben való érvényesíté-
si lehetősége hiányzik.

A terület- és vidékfejlesztés intézményrendszere kiépült, 
bár továbbra is központilag vezérelt, mozaikos felépí-
tésű. Az érdekképviselet és érdekérvényesítés szintje 
alacsony. A térség gyengesége az intézmények összetett 
problémák integrált kezelésére való felkészületlensége, és 
az abszorpciós képesség viszonylag alacsony foka. Szük-
séges és lehetséges az EU csatlakozás kapcsán többlet-
források bevonása, valamint a nemzetközi kapcsolatok 
ütemesebb fejlesztése. A forrásbevonásokat akadályozza 
a saját erő és a költségvetési részvétel hiánya.

A kiút eddigi lehetőségeit tekintve az új viszonyok kö-
zött Magyarország számára kínálkozó fejlődési pályák 
szempontjából az Alföld, és a Tisza-mente adottságai 
kedvezőtlenek. A hazai növekedés legfőbb forrásai a 
külföldi, túlnyomórészt multinacionális tőkebefektetők 
voltak, melyek területi preferenciáinak korlát nélkü-
li érvényesülése az Alföld hátrányára történt. A tőke-
befektetési szempont egyre inkább elszakadt a térség 
szerepétől és adottságaitól, lakosságának életlehetőségi 
szempontjától.

A befektetők mellett összességükben kevéssé érték el a 
térséget a területi kiegyenlítést befolyásoló állami pénz-
alapok is. A területfejlesztési, és egyéb, pl. agrár-, út, 
munkaerőpiaci alapok, illetve címzett és céltámogatá-
sok egy lakosra jutó országos átlagértékét csak Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Békés megye haladta meg a térségben. 
A gáz, csatorna és helyi úthálózat fejlesztése a lakosság 
életminőségét javította (az igénybevétel anyagi lehetősé-
gének függvényében), de alig tudott hozzájárulni a helyi 
gazdaságok dinamizálásához, a munkahelyteremtéshez.

A magánbefektetők érdeklődését leginkább vonzó nagy 
közlekedési beruházások, gazdaságfejlesztési alap, a nagy 
összegű állami kedvezmények (mint például a nagyberu-
házóknak nyújtott adókedvezmények, vámszabadterü-
leti, ipari parki kedvezmények) az átlagnál lényegesen 
kisebb mértékben érintették térségünket. Az Alföld te-
lepüléseinek többsége az önkormányzati finanszírozás 
tekintetében is hátrányos helyzetbe került.

Az integrált, területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel és 
környezetgazdálkodással kiegészülő árvízvédelem, a 
VTT terület- és vidékfejlesztési programként való ke-
zelése új esélyt teremt a lakosság számára. A Tisza-men-
te integrált fejlesztési koncepciójának és programjának 
megalkotásával és megvalósításával végre találkozik a 
kormányzati, parlamenti és EU támogatás, valamint a 
helyi kezdeményezés.
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A Tisza-mente távlati fejlesztési céljait, prioritásait, majd 
megvalósítható konkrét programjait csak abban az eset-
ben tudjuk meghatározni, ha kiválasztásra kerül az a leg-
kedvezőbb fejlődési irány, amely a térség erősségeit és le-
hetőségeit maximálisan kiteljesítve hasznosítja, s egyben 
tekintettel van a gyengeségekre és veszélyekre is, ezzel 
elősegítve a negatív folyamatok megfordulását.

A napjainkban erőteljesen jelentkező globális folyama-
tok, a küszöbön álló EU csatlakozás miatt a jövőben 
a mai elvárásoknál magasabb követelményeknek kell 
megfelelnie hazánkkal együtt e térségnek is. Az álta-
lános kihívás mellett a Tisza-mente minden lakosától 
ennél lényegesen nagyobb alkalmazkodást igényel a tér-
ség speciális helyzete (működési zavarai, egyre nagyobb 
mértékű társadalmi gazdasági leszakadása, vízkárai és az 
ezek elhárítását célzó beavatkozások).

A változásoknak való megfelelés szándéka, valamint 
a térségi felzárkózás és a táji rendszerek működéséhez 
szükséges víz- és területhasználat-váltás igénye külö-
nösen indokolttá teszi egy a Tisza-mente integrált fej-
lesztését szolgáló - állami és EU támogatással, térségi 
partnerséggel megvalósítandó - hosszú távú, tervszerű 
beavatkozásrendszer kialakítását és működtetését.

Az integrált program figyelmen kívül hagyása, illetve a 
komplex elképzelések sikertelen vagy részleges megvaló-
sítása esetére két forgatókönyvet vázolunk fel a diagnózis 
felállítása után. A kiegyenlített fejlődés forgatókönyve 
(a harmadik), maga a kidolgozott koncepció javaslat.

1. F O RG A T Ó KÖ N Y V:  
AZ EGYÜ T T MŰKÖDÉS ÉS RENDSZER-

SZEMLÉLET HIÁNYÁT T ÜKRÖZŐ,  
A  T ÉRSÉGI ADOT TSÁGOKAT ÉS  

SZEREPEKET FIGYELMEN KÍVÜL  
HAGYÓ, EZ ÁLTAL ÚJABB EGYENLŐT LEN-

SÉGEKET ÉS SZÉLSŐSÉGEKET  
GENERÁLÓ FEJLŐDÉSI  ALT ERNAT ÍVA

A változat lényege hogy a térség az elhatározott nemzeti 
és ágazati fejlesztések mentén, de leszakadó helyzetében 
való védelem és sajátos feladataira való tekintet nélkül 
kerül szembe a nemzetközi szintű gazdasági, megélhetési 
kihívásokkal. E forgatókönyvben térünk ki 

•  a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának nö-
velésére vonatkozó VTT koncepcióról szóló és 

a lakosság életfeltételeit javító fejlesztési tervek 
kidolgozásáról intézkedő 1022/2003. (III. 27.), 
illetve 

•  a Tisza völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését 
szolgáló programról szóló 1107/2003. (XI. 5.) 

Kormányhatározatokból származó feladatok, illetve a 
költségvetési és egyéb feltételek késlekedése, hiánya kö-
zötti feszültség következményeire is.

A kívánt szinergikus, hálózatokon és partneri kapcso-
latokon nyugvó területi fejlődés elmaradása esetén va-
lószínűsíthető, hogy egy drágább, ad hoc jellegű és a 
területi különbségeket növelő fejlődésnek leszünk tanúi, a 
rendszerszerűségből származó előnyök nélkül. A fejlő-
dés üteme messze elmaradhat a kívánatostól és – a je-
lenlegi tendenciának megfelelően, a fejlesztések ellenére 
– fokozódhat a térség egészének leszakadása. A növekvő 
külső források sem generálhatnak felzárkózást elérő fej-
lődést, hiszen 

•  egyrészt a gazdaság fejlődését leginkább elősegítő 
állami eszközök továbbra is kisebb arányban és 
lassabban érnek e területre,

•  másrészt a tiszai szempontokat nélkülöző pályá-
zati kiírásokhoz igazodó beruházások nem gene-
rálhatnak a helyi adottságokhoz és szerepekhez 
illeszkedő, szerves fejlődést.

Így önfenntartásra kevésbé képes, rövidtávon érvénye-
sülő, ellentmondásokkal fékezett növekedés valósul 
meg. Térségi integráltság helyett továbbra is az ágazati 
jelleg dominál, esetleg a szándékoktól eltérő, egymást 
gyengítő hatások, elszigetelt, egyéni kezdeményezések.

Térségen belül is kiegyenlítetlen fejlődés következhet be, 
amelyet a szélsőségesség jellemez. A globális tőkehaté-
konyság és koncentráció szabályait követve néhány szi-
getszerűen kiemelkedő, dinamikusan fejlődő központ 
mellett – az ágazati fejlesztések ellenére – fokozódhat a 
gyengébbek, a vidéki térségek leszakadása. A nagyobb 
fejlettségi különbségek csökkentik a különböző telepü-
lési szintek közötti együttműködés lehetőségeit, a térsé-
gi gondolkodás és kohézió alapjainak megteremtését. A 
Tisza-mente jelentős részét kitevő külső- és belső perifé-
ria településeknek koordinált fejlesztés híján nincs esé-
lyük a felzárkózásra. A központi szerepkörrel rendelkező 
településekkel így egyre kevésbé alakulhat ki megfelelő 
munkamegosztásuk. Ezért a vidéki települések éltető 
gazdasági kapcsolatok, a városok együttműködő von-
záskörzet nélkül maradhatnak, és méginkább a térségtől 

3.   FORGATÓKÖNYVEK
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kifelé keresnek partnereket. A kisvárosok középfokú el-
látásban betöltött szerepe leépül az intézményrendszer 
jelenlegi normatív rendszerének fennmaradása esetén. 
További koncentrálódás következik be az alapfokú ok-
tatás és az egészségügy területén is, mivel a leosztott 
pénzeszközök egyre kevésbé fedezik a közintézmények 
fenntartását.

A fenntartható, saját erőforrásokon, tradíciókon, kul-
turális örökségeken alapuló és globális feltételekhez is 
alkalmazkodó, versenyképes térségi gazdaság kialakulásá-
nak kevés a valószínűsége a sajátosságok ellenében is 
egyoldalú kifelé igazodással. E forgatókönyvben a táji-
természeti rendszerek működési törvényeinek figyel-
men kívül hagyása, a belső kohézió és együttműködés 
hiányosságai, a multiplikatív hatások, valamint a meg-
felelő egyedi arculatokat képviselő marketing elmara-
dása egyaránt gyengíti a térségi gazdaság pozícióit és 
kilátásait, növeli a társadalom terheit.

Feltételezhető, hogy a külföldi tőke számára továbbra 
sem lesz kedvező befektetési terület a Tisza-mente. Ez 
kényszerítő erőként hathat arra, hogy a térség önma-
ga keressen lehetőségeket a gazdasági elmozdulásra. A 
hátrányos helyzetből következő kiútkeresés erősítheti 
a saját erőforrások számbavételét, a kistérségi és regio-
nális összefogásokat és egyben a térség identitástudatát. 
A már megindult folyamat esélye nagymértékben 
függ a terület- és vidékfejlesztési intézményrendszer 
továbbfejlesztési céljaitól és módjától, valamint a tér-
ségi abszorbciós képesség növelő intézkedések ered-
ményeitől, a helyi kezdeményező képesség és ambíció 
mértékétől.

A gazdasági növekedés jellegét egyértelműen meg-
határozzák a térségbe érkező agrár-és vidékfejlesztési 
támogatások. Döntő, hogy az Európai Unió agrártá-
mogatásai közül a tájműködtetést szolgáló ökoszociális 
támogatások miként terjednek el a termelési dominan-
ciát hirdető szemlélettel és támogatásokkal szemben 
(mely utóbbiban a Tisza-mente jelentős része - adottsá-
gai miatt - csak vesztes lehet). Az első pilléres és erdő-
gazdálkodási támogatások mentén kevéssé valószínű a 
vízkár elleni védekezés terheit csökkentő földhasználat 
terjedése, összefüggések köztudatba kerülése. A máso-
dik pilléres támogatások jelentőségét és alternatíváját a 
2. forgatókönyvben fejtjük ki. 

Az EU tagországok folyamatait figyelembe véve va-
lószínű, hogy a támogatás ellenére a mezőgazdasági jel-
legű gazdálkodással foglalkozó egyéni gazdálkodók egy 
része tönkremegy. Ez a már meglévő vidéki megélhetési 
és egészségi gondokat tovább növeli, és egyben indo-
kolttá teszi az integrált fejlesztési megoldást.

A térségi hozzáadott érték valószínűleg továbbra is vi-
szonylag alacsony marad, a helyi termékek feldolgozása 
a megindult pályázati lehetőségek és a tőkekoncentráció 
szabályai szerint változik, ezért a szükségesnél kevésbé 
szolgálja a vidék fejlődését. A modernizációs szakadékot 
mélyíti többek között az is, hogy a térség lemarad az info-
kommunikációs technológiák használatában.

Az alacsony gazdasági aktivitás és humán potenciál 
miatt valószínű, hogy összességében is tovább csökken 
a térség megtartóereje, ami fokozza a területi és társadal-
mi polarizációt.

Ezen belül háromfajta fejlődési irány rajzolódik ki: 
a meglévő siker-centrumok még erősebbekké válnak, új 
szigetszerű sikerterületek jönnek létre, illetve egyre in-
kább számolnunk kell a külső és főleg a belső perifériák 
konzerválódásával, további leszakadásával. Várhatóan a 
migráció is e szerint alakul: a klasszikus térségi migrá-
ciós tendenciákon túl új, a (belső) centrumterületekre 
és siker-központokba irányuló vándorlás indulhat el a 
leszakadó térségekből.

A Tisza-mente felső kétharmadán jellemző elmaradott 
vidéki területekre vegyesen érvényes az elöregedésből, 
elvándorlásból eredő népesség erózió. Súlyosbodó gond 
a legelmaradottabb települések lakosságának felgyorsuló 
etnikai kicserélődése, és a bomlás, sorvadás halmozott 
kulturális, iskolázottsági, szakképzettségi, települési, szo-
ciális hátrányaival. A mélyszegénység és kirekesztettség 
problémája tovább fokozódik. A társadalmi feszültségek 
nem csökkennek. A területi-társadalmi hátrányok foko-
zódása miatt az ágazati társadalmi integrációs programok 
magasabb költségével kell számolnunk a térségben.

A kis településeken állandósulnak a humánerőforrás hi-
ányosságai („kovász” emberek, helyi kezdeményezések, 
képzések, a képzett emberek társadalma nem tud meg-
települni). Emiatt súlyosan sérül az esélyegyenlőség és 
tovább csökken az abszorbciós képesség, aminek pedig 
kulcsszerepe lenne a kívülről jövő innovációs megoldá-
sok befogadásában, társadalmasításában, illetve a helyi 
igények és kezdeményezések összefogásában, megfogal-
mazásában.

Térségi szempontból átgondolt és összehangolt hu-
mán-erőforrásfejlesztés hiányában a NFT és NVT ilyen 
célú eszközei a szükségesnél és lehetségesnél kevésbé ér-
hetnek célba, holott ez volna az egyik jó adottságokkal 
rendelkező kitörési pont.

A Tisza-mente környezetileg fokozottan érzékeny terü-
leten fekszik, ahol az infrastrukturális fejlesztések el-
maradása és az erre kellően nem tekintettel levő vegy-
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szerhasználatú gazdálkodás különösen súlyos környezeti 
problémákat okozhat. 

A környezetvédelemben a szigorodó EU előírások 
miatt bizonyos kötelezettségeknek meg kell felelni. A 
víziközmű-, illetve hulladékgazdálkodási fejlesztés ezt 
célzó ágazati támogatásai miatt várhatóak pozitív válto-
zások a környezeti jellemzőkben. Ez feltétlenül javítja a 
térségi fejlődés esélyeit, elsősorban a közérzetjavulás, és 
kevésbé a gazdaság terén. 

A települési infrastruktúra-hálózatok kialakulásakor a 
fogyasztói hozzáférés anyagi feltételei nem lesznek min-
denki számára adottak. Ezért az infrastruktúra-fejlesztés 
segíti a felzárkózást, de a belső elzárt, periférikus helyze-
teken nem változtat, sőt, a vidéki és szegény területeken 
a szociális helyzet önmagában is korlátja lehet már a 
kötelezettség-teljesítésnek, állapotjavulásnak.

Az integrált térségi fejlesztést, táj- és vízhasználatváltást 
nélkülöző ágazati vízkárelhárítási fejlesztések a Tisza-
mentén jelentős változást, de csak részleges, és hosszú 
távon kevéssé fenntartható megoldást jelentenének. A 
jelenlegi vízlevezetésen alapuló gazdálkodási rendszer-
ben az ár- és belvízvédelmi, öntözési intézkedések célja, 
hogy felelősségi- és hatáskörükben külön-külön javítsák 
ágazati infrastruktúráik (rendszerváltás idején gyakorta 
előforduló alacsonyabb szintű költségvetési támogatá-
sával, és emiatt gondozatlanságával is összefüggő) ál-
lapotát, működőképességét. A legfeltűnőbb – kataszt-
rófával fenyegető – az árvízvédelem VTT programot 
kiváltó helyzete, de ugyanilyen nehéz a mindennapi 
megélhetési gondok állandósulásában nagyjelentőségű 
(eddig egyenként is nagyobb összegű kárt okozó) bel-
víz-, öntözés- és aszály probléma is, amelyek a termés 
nagy részét rendszeresen elviszik.

A szabályozott vízkivezetés paradigmaváltó koncep-
ciója új lehetőségeket nyit a vidéki fejlődés, vidékgaz-
daság, környezetgazdálkodás, az ártér sajátosságaihoz 
és szerepeihez újra igazodó tájgazdálkodás számára. 
Ugyanakkor amennyiben az ár- és belvízveszély megol-
dás csak az ágazattól jelenleg tervezett árapasztó tározók 
területére korlátozódik, és nem következik be jelentő-
sebb szemlélet-, gazdálkodás- és területhasználat-váltás, 
annyiban nagy valószínűséggel újra nő az árvízveszély, 
és 30 (esetleg 10-20) év múlva újra kell gondolni az ár-
vízvédelmi beavatkozásokat.

A jelenlegi táj- és vízhasználat konzerválódása ese-
tén tovább romlik a térség vízháztartása, stratégiai 
vízkészlete fogy, korlátozódnak a különböző lakossá-
gi és gazdasági vízhasználatok, romlik a táj ökológiai 
státusa. Fokozódik a termőterületek elsivatagosodá-
sa, a talajdegradáció, és mindezek által egyre kevésbé 
tartható fenn a jelenlegi mező- és erdőgazdálkodási 
struktúra. Ebből következik, hogy a rurális térség po-

tenciálja csökken, amivel tovább romlik belső periféria 
helyzete.

Az aszály a lakosság egészségi állapotát, aktivitását 
is károsan befolyásolja. Ez és az árvízi kockázat újra 
növekedése nem kíméli a vidék mellett a nagyvárosok 
lakosságát sem. A csak az árapasztó tározók által érin-
tett településekre korlátozott kommunikációs stratégia 
késlelteti az ártérműködési összefüggések köztudatba 
kerülését és ezáltal az együttműködés előrehaladását.

A tervezett gyorsforgalmi utak kiépülése pozitív válto-
zást hozhat a gazdaság térszerkezetében, és a térség eu-
rópai gazdasági térbe illeszkedésében. A belső kapcsola-
tok hiánya azonban akadálya lehet a kibontakozásnak, 
hiszen így csak a közvetlenül érintett sávban javul – és 
máshol nem – a piacra jutás és az együttműködés esé-
lye. A nemzetközi közlekedési folyosók a ráhordó bel-
ső hálózat hiányában csak tranzit folyosóként tudnak 
működni, így nem járulhatnak hozzá eléggé a térség 
gazdasági potenciáljának jobb kiaknázásához. 

E forgatókönyv szerint a törvényi előírásoknak megfele-
lő térségi fejlesztési intézményrendszer minimuma való-
sul meg, így a térséget továbbra is szükségleteinél kevés-
bé érik el az állami kiegyenlítő eszközök. Az alulról jövő 
szerveződések hiánya, rendszermentessége, a különböző 
társadalmi csoportok (települési önkormányzatok, gazda-
sági társaságok, közintézmények, civil szervezetek) közötti 
együttműködés hiánya miatt sérül a partnerség elve. 

2. F O RG A T Ó KÖ N Y V: 
A RÉSZLEGES MEGVALÓSUL ÁS 

FORGAT ÓKÖNY VE

A változat lényege, hogy a javasolt integrált fejlődé-
si irány elvileg elfogadást nyer, a gyakorlati lépések 
azonban – a célként kitűzött szerves fejlődés ellenére 
– kiegyensúlyozatlanná válnak, a költségvetés erre szánt 
eszközeinek csekély mértéke, egy-egy ágazat némely 
előreszaladó, vagy elmaradó intézkedése, illetve a tér-
ségi fogadókészség és partnerség hiánya miatt. Ezáltal 
a fejlődés több ponton elakadhat, lelassulhat, arányta-
lanná válhat, a kiegyenlítési cél felé haladás helyett a 
szélsőségek növekedése valószínű.

A térség alapvető és egyszerre, egyaránt fontos szükséglete 
a vízkároktól való és a megélhetési biztonság. A javasolt 
komplex beavatkozásrendszer részleges megvalósulása 
többféle módon és különböző hatásokkal következhet 
be, közös vonásként mégis minden variáció a kiegyen-
súlyozatlanság növekedését hozza magával. Ezek közül 
a következőket javasoljuk végiggondolni, különös te-
kintettel a kialakult fejlesztési környezetre:



a)  A VTT szűken értelmezett műszaki beruházásként 
való megvalósulásának hatásait az 1. forgatókönyv 
tartalmazza. A VTT árvízvédelmi beruházásai által 
érintett területekre 2003. szeptemberben készült 
– infrastrukturális és tájgazdálkodási feladatokra 
koncentráló – Vidékfejlesztési programja megvaló-
sulásának5 elmaradása több szempontból aggályos 
mindezek mellett:
•  Az árapasztó tározó funkció tájgazdálkodási gon-

doskodás nélkül valószínűleg rövidebb ideig tart-
ható fenn az érintett területeken, mint az árvize-
ket jobban toleráló, gazdálkodói érdekből és cél-
irányos kifizetések eredményeként is gondozott 
ökológiai rendszer működése esetén.

•  Vidékfejlesztési szempontból alapvető, hogy a tá-
rozóterek a települések földterületének átlag 20-
30%-át, esetenként azonban több mint 60%–át 
érintik. A föld e települések jórészt egyetlen gaz-
dasági erőforrása, más helybeli megélhetési lehe-
tőség nincsen. Ezért fontos követelmény, hogy az 
egyes tározók területén élő és gazdálkodó embe-
rek felkészülhessenek a víztározás következtében 
módosuló adottságokra, illetve a tájhasználatot 
megvalósíthatósági tanulmányokban nyílt terve-
zési eljárás keretében, és az új befogadását segí-
tő állami partnerség mellett kidolgozásra kerü-
lő programcsomagok alapján változtathassűk. E 
folyamat bizonytalansága illetve késlekedése a 
lakossági befogadás és felkészülés esélyeit rontja 
és növeli az árapasztás gazdasági társadalmi koc-
kázatát. Az ezévben építeni tervezett árapasztók te-
rületén érintett lakosság szempontjából a következő 
változások valószínűek:
-  A kijelölt területeken bizonyos mértékben 

megváltozik (már megváltozott) a földtulajdon 
forgalmi helyzete és ára, illetve területhasznála-
ti korlátozás lép életbe. Ezt az előkészítés alatt 
álló egyszeri kompenzációval a Kormány ellen-
tételezni tervezi. A lakosság szempontjűból az 
ellentételezés arányossága és a megélhetési fel-
tételek javulása alapvető.

-  Megváltozik, árvízvédelmi szereppel egészül ki 
az árapasztással érintett termőföldek funkciója 
is. Ennek elismerése és akár jelképes összegű 
rendszeres kifizetéssel ellentételezése jelenleg 
nincs tervezve, pedig kulcsfontosságú volna az 
árvízvédelem és az ártéri lakosság együttműkö-
désében, valamint az ártér-tudat helyreállítása 
szempontjából. E javasolt kifizetési rendszer-
ben támogatási feltételként lehetne megszabni 

az árvízvédelmi funkcióban tartó művelési ágat 
és gondozást is, nemcsak az árapasztók, hanem 
a hullámtéri földek esetében is.

-  A kifizetés feltétlenül összehangolandó, eset-
leg összevonandó az analóg NVT agrár-kör-
nyezetgazdálkodási kifizetésekkel, melyek közé 
szükséges támogatási célként és pályázható le-
hetőségként fölvenni a tiszai ártér sajátossá-
gainak megfelelő gazdálkodást. (Az ártéri táj-
gazdálkodás a gazdálkodás és az alapját képező 
ökológiai rendszerek kialakítása, működésben 
tartása mellett segítené az árvízvédelmi funk-
ció ellátását is.) Ez jelenleg csak az ÉTT terü-
letek közé kijelölt és meghirdetett területen és 
a következő korlátokkal lehetséges.

-  Az ártéri jellegnek megfelelő gazdálkodás to-
vábbi feltétele a vízrendszer kialakítása és mű-
ködésben tartása. Az ehhez szükséges szerveze-
ti, költségvetési és jogi feltételek jelenleg nem 
állnak rendelkezésre, kialakításuk a VTT üte-
mezésétől kissé lemaradva folyamatban van. 

-  Az árapasztásra igénybevett területek tényle-
ges kárainak megtérítése jelenleg a vésztározási 
gyakorlatnak megfelelő lehet. Az új árvízi kate-
góriának megfelelő jogi szabályozás még nem 
ismeretes. 

•  A programban javasolt vízi–közmű fejlesztések 
késlekedése nyilvánvaló környezeti kockázat nö-
velő tényező.

•  Az árvízvédelmi, ökológiai értéknövelő funkció-
kat befogadó lakosság állami közfeladatot vállal 
át. Ebben a helyzetben a közérzetjavító hatású 
infrastrukturális beruházások elmaradása a part-
nerség sérülését hozza magával.

b)  A járulékos térségi fejlesztés hiánya mellett a közvet-
lenül érintett térségre szűkített Vidékfejlesztési program 
megvalósítása maga is fölvethet néhány problémát:
•  A Vidékfejlesztési program megvalósítása az ár-

vízvédelmi intézkedések által érintett települések 
számára pozitív, a beruházás elfogadását segítő 
intézkedés lenne. A VTT által érintett térség te-
rület- és vidékfejlesztését szolgáló programról szóló 
1107/2003. (XI. 5.) Kormányhatározat 3. pontja 
azonban nem biztosít költségvetési forrást a kap-
csolódó fejlesztések számára, hanem csak NFT 
KIOP-ban átcsoportosítható források felhaszná-
lásáról intézkedik, és a NFT AVOP és a NVT 
általános pályázati lehetőségeihez viszonyított 
érintettségi prioritásokat javasol. Ez a fejlesztések 
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5 Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint az életfeltételeket javító 
földhasználati és fejlesztési program a kapcsolódó kistérségekben  (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, I/a ütem), Összefoglaló, Vidékfejlesztési 
programjavaslat – VÁTI-VIZITERV, Budapest, 2003. szeptember
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esetlegességét, részleges lehetőségét és a vízügyi 
beruházáshoz viszonyított lemaradását jelenti, 
különösen, ha figyelembe vesszük az érintettek 
forráshiányos voltát is. Víz jelenlétében való gaz-
dálkodás, az árapasztás befogadása és a területek 
gondozása viszont hosszú távon garantált feltéte-
lek biztosítását teszik szükségessé.

•  Az egész ártérre készülő integrált területfejlesztési, 
vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncep-
ció VTT árapasztók és hullámtéri beavatkozások 
által érintett térségekre való területi leszűkítése 
ugyanakkor hátráltatja az ártéri identitás és együtt-
működés erősödését, nem segíti elő a tiszai ártér 
egészséges rendszerműködését szolgáló társadal-
mi-gazdasági együttműködést, ami pedig kardi-
nális feltétele a vízkárelhárítás és a gazdálkodás 
távlatban is fenntartható módjai kialakításának.

•  A szűkített vidékfejlesztési program nem elegen-
dő a mind jobban lemaradó térség felzárkózásá-
hoz.

c)  Egy egész ártérre vonatkozó komplex, integrált prog-
ram részben sikeres, közepesen koncentrált megvalósí-
tása esetén a következő területi-gazdasági, környezeti 
és társadalmi döntési helyzetek és hatásmechaniz-
musok vázolhatók fel a víz- és tájhasználat váltással 
kapcsolatban:
•  A Tisza-mente vízgazdálkodással összefüggő tér-

ségi tervezésében – sajátosságaiból következően 
– a föld- és vízhasználat, a mezőgazdaság, a vidéki 
megélhetés és életmód kulcskérdés. E terület az, 
amely nem vonhatja ki magát a természeti erők 
hatása alól, itt határozza meg leginkább a gaz-
dálkodás esélyét a táji adottságokhoz való alkal-
mazkodás módja és mértéke. Ezért és a globális 
verseny feltételei miatt is a térségi gazdasági növe-
kedés jellegét egyértelműen meghatározzák a tér-
ségbe érkező agrár-és vidékfejlesztési támogatások. 
Döntő, hogy az Európai Unió agrártámogatásai 
közül a tájműködtetést, és itt kifejezetten az ártér 
egészséges működését szolgáló ökoszociális támo-
gatások milyen mértékben terjednek el. 

•  A részleges megvalósulás kockázata, hogy a kor-
mányzat és az érintettek döntéseit meghatározó 
iteratív együttműködés elakad, a logikai sorrend 
megbicsaklik. Kockázat ez éppúgy, mint a nehéz-
ségek okozta késlekedés. 

•  Távlatosan biztonságos feltételek, árapasztási és 
tájgazdálkodási kifizetési, illetve vízrendszer in-
formációk, ajánlat, kommunikáció és állami ga-
ranciák nélkül az önkormányzatok és gazdák nem 
hozhatnak megalapozott döntéseket az állami 
közfeladatok – saját és környezetük életkörülmé-
nyeit és a jövő nemzedékek sorsát meghatározó 

– átvállalásáról. Így nem lehetnek saját hatáskö-
rükben felelős partnerek.

•  A Tisza-mente speciális helyzetében, mestersége-
sen kialakított természeti és használati feltételei-
ben minden új változtatás különösen nagy körül-
tekintést, összefüggés-ismeretet és együttműkö-
dést igényel a különböző helyzetű partnerektől. 

•  Az árvízvédelmi beavatkozás, vagy területren-
dezési szabályozás a területhasználaton alapuló 
megélhetést, tájhasználatváltást elősegítő felté-
telek biztosítása nélkül az érintetteket lehetetlen 
helyzetbe hozza, ezért elsődleges feladat az ágazati 
lépések összehangolása és a lakossággal való part-
nerség kialakítása. Az árvízvédelmi lépéskényszer 
kényszerítő erővel hat az együttműködés maga-
sabb szervezettségi szintre emelésére is.

•  A táji adottságokhoz alkalmazkodást elősegítő 
második pilléres támogatások valódi céljukat itt 
csak az ártéri sajátosságokhoz igazodva érik el. 
Emiatt a kiszáradó ártéren – vízrendszer rehabi-
litáció nélkül – csak korlátozottan lehet sikeres a 
szántó-gyep illetve -erdő konverzió. 

•  Az intenzív gazdálkodás eredményessége is javul-
hat a jelenleg veszteséges területek használatának 
átalakításával, ami segíthet a csatlakozás kapcsán 
nehéz helyzetbe kerülő gazdák EU alkalmazkodá-
sában.

A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesz-
tési és környezetgazdálkodási koncepciójának részleges 
megvalósulása esetén az innovációs képességgel rendel-
kező néhány nagyobb üzem többlet forrásokhoz jut-
hat, megerősödik, piacot szerez és termékskálát bővít. 
Néhány egyedi, tájspecifikus mezőgazdasági termék is 
forgalomba kerül. A gazdasági kapcsolatok részleges bő-
vülése elsősorban a gyorsforgalmi ut(ak), illetve a siker-
centrumok térségében várható.

A kis- és középvállalkozások közül nem mindegyik-
nek sikerül megerősödni, csak részben lesznek képesek 
arra, hogy az ágazati és horizontális beszállítói prog-
ramokba bekapcsolódjanak. Néhány termelési klaszter 
kialakul és jól működik. A logisztikai és a kereskedelmi 
szerepkör megerősödése várható.

A turizmus területén a kínálat bővülésének lehetünk 
szemtanúi, amely egyaránt vonatkozik a szolgáltatá-
sokra, a kereskedelmi lehetőségekre és a programokra. 
Részleges megvalósulás esetén a kívánalmaktól elma-
radhat viszont az összefogás és marketing, és ennek 
következtében a hatékonyság alacsonyabb marad tér-
ségi programkínálat híján. A fejlesztési támogatások 
bővülésével tovább nőhet a különleges, minőségi igé-
nyeket kielégítő szigetszerű „turisztikai paradicsomok” 
száma. A fejlesztésre leginkább rászoruló elmaradott 
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térségek vidéki kínálata viszont valószínűleg korláto-
zott marad a lakás-, szociális és felkészültségi körül-
mények miatt.

A jelenlegi gazdasági aktivitási ráta, innovációs poten-
ciál, humán kapacitás kismértékű emelkedése mellett 
is valószínű, hogy tovább csökken a térség megtartóere-
je, ami fokozza a területi és társadalmi polarizációt. A 
Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési 
és környezetgazdálkodási programjának részleges meg-
valósulása társadalmi, humán erőforrás-fejlesztési szem-
pontból szintén többféle kockázatot hordoz. A legna-
gyobbnak ezek közül a roma integrációs programok el-
maradása illetve kudarca értékelhető, amely elsősorban 
az etnikai váltás közép- és felső-tiszai térségeiben illetve 
környezetükben tisztázatlan hatásmechanizmusokkal 
fenyeget. Valószínű ugyanakkor, hogy az ártéri tájgaz-
dálkodás ilyen célú elemei elő is segíthetik az integrá-
ciós folyamatot.

A Tisza-mente valószínű részleges népességcseréje 
szelektív, a nyugati területek, valamint jelentősebb tér-
ségi centrumok felé irányuló elvándorlással párosul. A 
területi-társadalmi hátrányok fokozódása miatt a társa-
dalmi integrációs programok magasabb költségével kell 
számolnunk a térségben.

Az általános iskolázottsági-képzettségi színvonalemelési 
igényen belül különösen nagy jelentősége van az új gaz-
dálkodási formákra való felkészülésnek, illetve annak, 
hogy legyen elegendő tér a különböző generációk és 
rétegek munkaerőpiacra, vállalkozásépítésbe való belé-
pése számára. Az ebben való késlekedés növeli a már ma 
is súlyos strukturális problémákat. A belső szakadékot 
fokozhatja még az is, ha a Tisza-mente továbbra is le-
marad az info-kommunikációs technológiák használa-
tában, a kívánt szinttől elmaradnak az információs-tár-
sadalom fejlesztések.

Várhatóan egyre több települési önkormányzat felismeri 
szükségességét és erőfeszítéseket tesz a fiatal diplomások 
megtartása érdekében (bérlakásépítés, ösztöndíjrendszer). 
Ennek ellenére tényleges megvalósulás esetén térségi 
szinten nem tud meggyökeresedni a képzett társadalom, 
aminek pedig kulcsszerepe lenne a kívülről jövő inno-
vációs megoldások befogadásában, társadalmasításában, 
illetve a helyi igények, kezdeményezések összefogásában, 
megfogalmazásában és artikulálásában. 

A környezetvédelmi fejlesztésre megnyíló lehetőségek 
mellett is gondot jelenthet az ártéri sajátosságok figye-
lembevétele, hiszen a jelenlegi nemzeti és ágazati fej-
lesztési tervek e tényre és az árapasztás által bekövetkező 
környezeti kockázatnövekedésre csak kis részben van-
nak tekintettel. A részleges megvalósulás további kocká-

zata, hogy a műszaki létesítmények és a területhasználat 
nem az ártéri működésnek és mozaikos szerkezetnek 
megfelelő – fenntartható – formában és helyen valósul 
meg, hanem továbbra is a veszélyeztetett, majd nagy 
erőfeszítéssel védendő módon.

A részleges megvalósulás fékező erőt jelent a környezet 
1. forgatókönyvben említett érzékenysége mellett azért 
is, mert így kieshetnek az ökológiai szolgáltatások je-
lentős hasznai (pl. víztisztító-, fémtelenítő hatások, a 
mesterséges technológiával előállított szolgáltatásoknál 
nagyságrenddel kisebb ráfordítással). Kellő motiváció 
hiányában fékeződhet az alternatív, környezeti sajátos-
ságokhoz illeszkedő és költségkímélő szennyvíztisztítási 
módszerek bevezetése, és ugyanígy a megújuló energia-
források számottevő használata is.

Települések összefogásával új regionális hulladéklerakók 
épülnek. Kockázatot jelent a szállítás és a lakosság fizető-
képessége mellett az, hogy a régi, bezárásra ítélt lerakók 
rekultivációja forráshiány miatt elmarad, és így a környezeti 
állapot nem javulhat a kívánt és lehetséges mértékben. 

A gyorsforgalmi út fejlesztések jelenleg is változó üteme-
zése miatt területi súlypontváltozás nem várható, in-
kább a jelenlegi sikercentrumok közül néhány erősödé-
se gyorsulhat, pl. Szeged illetve Tiszaújváros környékén. 
A gazdasági kapcsolatok élénkülése nemzetközi cégek 
megtelepedése mellett elősegíti a beszállító cégek illetve 
a turizmus lehetőségeit. (például: Tiszaújváros esetében 
azonban akadály az alsóbbrendű kapcsolatok bonyo-
lultsága, gyengesége, és Tiszavasvárinál a közlekedés 
biztonságát súlyosan veszélyezteti az autópálya végpont 
után következő településekre rázúduló forgalom.)

A Tisza-mente integrált fejlesztése az EU csatlakozással 
egyidőben kerül napirendre, ezért különös fontosságú a 
fejlesztési ciklusokhoz való alkalmazkodás az intézmény-
fejlesztésben. Az eddigi folyamatok alapján kockázati té-
nyezőként kell számolni azzal, hogy kormányzati felté-
telekben és térségi összefogásban is csak részben sikerül 
a következő ciklusra felkészülni. Ezért – bár az integrált 
program kifejezetten EU céloknak és nemzeti fejlesztési 
terveknek megfelelően készül –, a bonyolult és részben 
sajátosságainál fogva új feltételrendszer késlekedő ki-
alakítása a potenciálisan jelentős mértékű forrásbevonás 
komoly akadálya lehet.

A nagyobb fejlettségi különbségek csökkentik a külön-
böző települési szintek közötti munkamegosztás lehető-
ségeit, a térségi gondolkodás alapjainak megteremtését, 
a városok és a falvak közötti együttműködést. A hátrá-
nyos helyzetből következő összefogási szükséglet ugyan-
akkor erősítheti is a tényleges térségi együttműködést 
és identitás tudatot.
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A civil szervezetek további erősödése figyelhető meg. 
Várhatóan mind nagyobb számban találunk majd olyan 
szervezeteket, amelyek állami és önkormányzati felada-
tokat vállalnak át.

Részleges megvalósulás esetén a területi programok 
ismertsége, elfogadottsága elmaradhat a célirányos 
cselekvéshez szükségestől. Az információ nem jut el 
a leginkább rászorulókhoz, illetve ha eljut is, nem 
válhat hatóerővé a fogadási feltételek hiánya miatt. 
Kockázati tényező, hogy a kistérségek továbbra sem 
rendelkeznek megfelelő humán fejlesztési kapacitással. 
Hiányoznak a projektötletek és a saját erő, nem alakul 
ki a partnerség. Mindezek együttesen azt eredményez-
hetik, hogy a térség abszorpciós képességének nagy 
része kihasználatlan marad. Amennyiben nem lesz a 
területnek továbbra sem „gazdája”, nem tud megvaló-
sulni az érdekérvényesítés, nem lesz megfelelő helye a 
kooperációnak.

3. F O RG A T Ó KÖ N Y V: 
AZ EGYÜ T T MŰKÖDÉSEN ÉS RENDSZER-

SZEMLÉLET EN AL APULÓ, KIEGYENLÍ-
T ET T, SZERVES FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ 

IN T EGRÁLT T ERÜLET FEJLESZT ÉS,  
VIDÉKFEJLESZT ÉS ÉS KÖRNYEZET GAZ-

D ÁLKOD ÁS FORGAT ÓKÖNY VE

A fent ismertetett fejlesztési irányok, forgatókönyvek 
egyike sem elegendő a Tisza-mente problémáinak ol-
dásához, a környezetgazdálkodási szempontú térség- és 
vidékfejlődés számára. Ezen belül különösen a vidéki 
térségek számára elfogadhatatlanok, és nem alkalma-
sak az országos jelentőségű fenyegető vízháztartási és 
komplex vízkárproblémák kezelésére sem.

Ezért a tervezés során a továbbiakban egy kiegyen-
lített fejlődést ígérő koncepció kidolgozására koncent-
ráltunk, melyet – hatásával együtt – a következőkben 
részletesebben kifejtünk.
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A helyzetelemzés készítését, valamint a nem kívánt álla-
potokat felvázoló forgatókönyvek készítését és elemzé-
sét követően meghatározásra került az a többrétegű cél-
rendszer, amely alapján felépül az integrált koncepció 
célpiramisa, elkészül a koncepció, s megteremtődnek a 
programkészítés feltételei. Ehhez a munkához az Euró-
pai Unióban kialakított és régóta használatos, az utób-
bi évtizedben a magyar területpolitikai tervezésben is 
elterjedt Swot-analízis módszere kínálkozott megfelelő 
eszköznek.

A Swot-elemzés összekapcsolja a helyzetelemzést a cé-
lok, prioritások rendszerével, egyúttal összefoglaló, sú-
lyozó rendszerként is működik, mivel komoly segítséget 
nyújt a megállapítások szelektálásában és rendszerezésé-

ben, valamint az adott terület (esetünkben a Tisza-men-
te) főbb jellemzőit kiemelő leírás, komplex diagnózis 
készítésére is alkalmat ad.

A Tisza-mente fejlesztésének belső tényezői (erősségei, 
gyengeségei), illetve külső tényezői (lehetőségei, veszé-
lyei), valamint ezen tényezők szinkronizálása, szinergi-
ájának biztosítása, s mindezek révén az integrált fejlesz-
tési program célpiramisa a teljes tervezői kör részvételé-
vel, többlépcsős, összehangolt műhelymunka keretében 
– az alábbi csoportosítás szerint – készült el:

• környezet és infrastruktúra,
• humán erőforrás,
• gazdaság,
• intézményrendszer.

4.   SWOT-ANALÍZIS
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KÖ RN Y EZ ET V É D E L E M
É S

I N F R A ST RU K T Ú R A

Erősségek:
• termál-, szénhidrogén készlet
• jó termőtalajok
• stratégiai vízkészlet
• természeti erőforrások 
•  természetközeli tájrészek, a Tiszára felfűzött 

ökológia hálózat rendszere
• sűrű felszíni vízhálózat
• csökkenő vízhasználat
• közlekedési szempontból kedvező fekvés
• sűrű vasúthálózat
• kiépített közüzemi vízellátó rendszer
• ár és belvízvédelmi rendszer

Gyengeségek:
• talajdegradációra érzékeny talajok
• lesüllyedt talajvízszint
• ár-, belvízveszély, aszályhajlam
• szélsőséges vízjárás
• kifogásolható ivóvízminőség
•  alacsony szennyvíz-csatornázottság, szenny-

víztisztító kapacitás hiány
• hulladék gazdálkodás megoldatlansága
•  vasúti mellékvonalak gyenge állapota, hiá-

nyos kapcsolatok az alsórendű útvonalak-
ban (kistérségi szervezőközpontok gyenge 
elérhetősége)

• hiányos közúti főhálózat (gyors, főút)
•  folyóátkelések alacsony száma, gyenge mi-

nősége., kapacitás hiánya 
•  árvízvédelmi rendszer gyenge kiépítettsége, 

belvízrendszer gyenge állapota

Lehetőségek:
•  megújuló energiaforrások használata, decent-

ralizált energiagazdálkodás
•  termálvíz környezetkímélő, racionális haszná-

lata
•  biodiverzitás fokozása (vízrendszerek vagy vi-

zes élőhelyek)
• környezettudatos mezőgazdaság 
• EU természetvédelmi intézkedései 
• egészségesen működő tájrendszerek 
•  szelektív hulladék gyűjtés-hasznosítás, plaz-

maégetők, hulladékgazdélkodás
•  szennyvíz kezelés, tisztítás alternatív szenny-

víztisztítók
• nemzetközi közlekedési folyosók kiépítése
• vasúthálózat korszerűsítése
•  Tisza nemzetközi viziúttá minősítése, hajózá-

si lehetőségek kihasználása
• főúthálózat és alsórendű utak bővítése
•  települési és turisztikai kerékpárút hálózat bő-

vítése
•  racionális belvízgazdálkodás (tájhasználat vál-

tás, vízvisszatartás, többcélú vízkormányzás, 
tározás és csatorna-karbantartás)

Lehetőség-erősség stratégiák:
•  környezetkímélő, az adottságokhoz alkal-

mazkodó termelési szerkezetváltás
•  stratégiai vízkészletek minőségi és mennyi-

ségi megőrzése, bővítése
•  természetközeli, diverz, mozaikos tájszerke-

zet kialakítása az ártéri vízrendszer rehabili-
tására alapozva

•  decentralizált megújuló energiagazdálkodá-
si önfenntartó rendszerek kiépítése

•  a térség külső elérhetőségének javítása a 
nemzetközi közlekedési folyosók kiépítésé-
vel (gyorsforgalmi utak, nagysebességű vas-
út)

•  a Tisza turisztikai és személyhajózási lehető-
ségeinek megteremtése a kapcsolódó infra-
struktúra hátterével együtt

•  a térség belső kapcsolatainak javítása a vas-
úti mellékhálózatok korszerűsítésével és 
működtetésével (regionális társaságok létre-
hozása) 

Lehetőség-gyengeség stratégiák
•  degradációra érzékeny talajokon tájhasználat 

váltás (extenzifikáció, erdősítés gyepesítés)
•  ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatar-

tás, a vízjárás szélsőségeinek csökkentése
•  közműolló zárása és az alternatív szennyvíz-

tisztító programok bevezetése a kis lélekszá-
mú településeken (prioritás a VTT-vel érin-
tett településekre)

•  jól kidolgozott hulladékgazdálkodási ter-
vekre épülő programok elindítása

•  a térség belső kapcsolatainak javítása a fő-
úthálózat, alsórendű közúthálózat, kerék-
párutak és a folyami átkelések bővítésével, 
fejlesztésével

Fenyegetések:
• környezeti állapot romlása
• táji rendszerek degradációja 
• talaj pusztulása
•  forráshiány – környezetvédelmi beruházások 

elmaradása
•  külső forrásbevonás: a térségi értékeket rom-

boló beruházások
• külföldről érkező szennyezések
• ár- belvízveszély fokozódása
• elsivatagosodás, biodiverzitás csökkenése
• perifériális helyzet erősödése

Fenyegetés-erősség stratégiák:
•  kedvező fekvés kihasználása a Helsinki fo-

lyosókhoz kapcsolódó belső úthálózatok ki-
alakításával, határátkelők kapacitásának és 
számának növelésével

•  természetközeli tájrészek fenntartása és 
növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, mező-
gazdasági területek extenzifikációja, erdők 
természeti funkciójának visszaállítása, erdő-
stratégia kidolgozása

Fenyegetés-gyengeség stratégiák:
•  komplex megoldás az ár és belvízvédelmi 

veszélyeztetettség kezelésére (jelenlegi rend-
szer + VTT + tájhasználatváltás)

•  források biztosítása a környezetvédelmi be-
ruházásokra (hulladék-gazdálkodás, szenny-
vízkezelés, ivóvízminősé javítás)

•  környezetvédelmi nemzetközi egyezmények 
felülvizsgálata, monitoring, információs 
rendszer kiépítése



24

H U M Á N -  
E RŐ F O RR Á S

Erősségek:
• környezet- és természetvédő civil szervezetek
• rurális tradíciók
• identitás
• felsőoktatási kínálat

Gyengeségek:
• mélyszegénység
• roma probléma
• „kovász” emberek hiánya
• kedvezőtlen településszerkezet
• felsőoktatási hozzáférés
• hálózatosodottság hiánya
• tartós, magas munkanélküliség
• digitális szakadék
• az általános és a speciális képzési szint alacsony

Lehetőségek:
• hálózatok fejlesztése
• rurális tradíciók kiterjesztése
• foglalkoztatottság növelése
• emberek, modellek „sztárolása”
• a képzési szintek növelése

Lehetőség-erősség stratégiák:
•  civil hálózatok fejlesztése (modell környezet- és 

természetvédő szervezetek)
•  szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a 

mindennapok világába
• lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése

Lehetőség-gyengeség stratégiák
• társadalmi és innovációs hálózatok fejlesztése
•  hátrányos helyzetű munkaerő tartalékok foglal-

koztatási lehetőségeinek bővítése
•  sikeres modellek, példaértékű teljesítmények tá-

mogatása, elterjesztése
•  a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjeszté-

sével a digitális hátrányok csökkentése
•  az általános és a speciális képzettségi szint növe-

lése

Fenyegetések:
• felsőoktatási hozzáférés romlása
• kirekesztettségek
• kistelepülések kiüresedése, „gettóso-
dása”

Fenyegetés-erősség stratégiák:
• a  felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők 

mérséklése
•  a rurális tradíciók és az identitás erősítésével a 

kistelepülések kiüresedésének, gettósodásának 
mérséklése

Fenyegetés-gyengeség stratégiák:
•  a mélyszegénységet és a roma problémát kezelő 

integrált programokkal a kirekesztettség veszé-
lyének mérséklése

•  az esélyegyenlőség biztosításával a térségi fiatalok 
diplomaszerzési feltételeinek javítása

•  mikrotérségi összefogásokkal, a szolgáltatások, 
az alapellátások biztosításával a kistelepülések 
megtartó képességének fokozása
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G A Z DA S Á G

Erősségek:
• széleskörű termelési adottságok
•  hagyományokon alapuló gazdálkodás 

szigetszerű megléte
• agrártérségi hagyományok
• vízkivezetés lehetősége
•  nagy gyakorlatú erdőgazdasági szakem-

bergárda és tudományos-kutató háttér
•  erdős-pusztához kötődő gazdálkodási 

hagyományok
•  élelmiszergazdasági, kézműipari  

tradíciók
• munkaerő–tartalék
• meglévő ipari centrumok
•  a turizmusnak kedvező természeti, kul-

turális adottságok
• relatív olcsó turisztikai lehetőségek
•  meglévő, működő idegenforgalmi cent-

rumok
• meglévő fejlett tudás centrumok 

Gyengeségek:
• iparszerű mezőgazdaság
•  az adottságoktól eltérő termelés és terü-

lethasználat
• alacsony multiplikációs szint
•  hiányzik a szakértelem a fenntartható 

gazdálkodáshoz
•  alacsony erdősültség, rossz összetételű 

erdőállomány
•  rendezetlen erdő tulajdonviszonyok, 

elaprózott birtokszerkezet 
•  kis- és középvállalkozások és önkor-

mányzatok tőkehiánya
• integráció és kapcsolatrendszer hiánya
•  a lakosság alacsony gazdasági és pályázá-

si aktivitása
•  alacsony minőségű szolgáltatások, sze-

mély, üzleti szolgáltatások elmaradása
•  kiépítetlen idegenforgalmi infrastruktú-

ra, helytelen turisztikai szemlélet
• szélsőséges informatikai ellátottság

Lehetőségek:
•  EU–s vidékfejlesztési támogatások, erdő-támogatási 

rendszer bevezetése
•  területhasználat váltással megvalósítható diverzifi-

kált mezőgazdaság
•  a speciális és egészséges termékek piacának bővülése
• természeti erőforrások felértékelődése
• a vízháztartás javulása
• kapcsolatrendszer, infrastruktúra fejlesztése
•  egyedi, jó minőségű élelmiszeripari és kézműves ter-

mékek előállítása
•  helyi erőforrásokra támaszkodó zárt gazdálkodási 

rendszer kialakítása
•  EU–s és hazai források kihasználása, pályázati akti-

vitás növekedése
• szolgáltatások minőségbeli javulása
• üzleti szolgáltatások erősödése
•  logisztikai és kereskedelmi szerepkör erősödése
•  idegenforgalmi együttműködés, munkamegosztás
•  idegenforgalmi infrastruktúra, intézmény és szemlé-

let javulása
•  informatika térbeli terjedése, az iránta való fogadó-

készség javulása

Lehetőség-erősség stratégiák:
•  rurális tradíciókon és adottságokon ala-

puló, a piaci feltételekhez alkalmazkodó 
speciális termékek előállítása

•  a mezőgazdaság jövedelmezőségének 
növelése, gazdasági munkamegosztás az 
EU–s vidékfejlesztési források bevoná-
sával

• ártéri tájgazdálkodás
•  egyedi arculatú tradicionális vidékipar 

és környezetvédelmi-ipar kialakítása
• minőségi szolgáltató rendszer létrehozása
•  elérhető árú, sajátos, együttműködésen 

alapuló, a termelhetőségnek megfelelő, 
a turisztikai arculattal harmonizáló 
termékcsomagok kialakítása

Lehetőség-gyengeség stratégiák
•  a változó adottságoknak megfelelő terü-

lethasználat kialakítása az agrár–környe-
zetvédelmi program alapján

• ökológiai gazdálkodás elterjesztése
•  a logisztikai és kereskedelmi szerepkör 

erősítése a szolgáltatások minőségi és 
mennyiségi fejlesztésével

•  az idegenforgalmi infrastruktúra kiépí-
tése

•  informatikai ellátottság kiegyenlített 
fejlesztése

•  a gazdasági szereplők és tudáscentru-
mok közös információs hálózatának 
kialakítása

Fenyegetések:
•  az EU–s támogatások nem jutnak el a térségbe
•  iparszerű mezőgazdaság dominanciájának fennma-

radása
• ökológiai adottságok felélése
•  a mezőgazdasági vízhasznosítás nem megfelelő 

módú fejlesztése
•  az erdősültség mennyiségi és minőségi stagnálása
•  természetvédelmi korlátozások differenciálatlansága 

okozta jövedelemkiesés az erdőbirtokosok számára
•  elmarad az alkalmazkodás a magas EU előírásokhoz
• állandósuló tőkehiány
•  szolgáltató ágazatok alacsony szinten maradnak
• az idegenforgalmi adottságok felélése
• idegen tőke és arculat térnyerése
• informatikai leszakadás

Fenyegetés-erősség stratégiák:
•  a mező- és erdőgazdaság vízigényének 

fenntartható kielégítése
•  a vízkivezetés lehetőségéhez alkalmazko-

dó erdő- és mezőgazdaság kialakítása
•  meglévő ipari centrumok EU–s nor-

máknak megfelelő fejlesztése és rész 
vállalása a térségi munkamegosztásba

• szelid– és ökoturizmus fejlesztése

Fenyegetés-gyengeség stratégiák:
•  természetközeli erdőgazdálkodás támo-

gatási hátterének megteremtése
• saját tőke pótlása központi forrásból
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I N T ÉZ M É N Y RE N D S Z E R

Erősségek:
• országos, ágazati, területi tervek
• főhatósági figyelem, helyi várakozás
• térségi együttműködések kezdeményei
• ágazati megújulási törekvések

Gyengeségek:
•  tervek szintézisének és ismertségének hiá-

nya
• mozaikos intézményrendszer
• érdekharmonizáció hiánya
• szervezeti és anyagi függőség
• tényleges decentralizáció hiányosságai
• hosszú távú tervezhetőség hiánya
• centrum-periféria problémák
• belső kapcsolatok hiánya
•  az intézmények felkészületlensége az össze-

tett problémák integrált kezelésére

Lehetőségek:
•  érdekharmonizáló és -érvényesítő szerveze-

tek
• horizontális szerveződések (speciális ártéri)
•  Tisza-mente térségi és kistérségi integrált 

programjának megvalósítása
• többletforrások bevonása
• a tervek társadalmasítása

Lehetőség-erősség stratégiák:
•  az országos, az ágazati és területi tervek ké-

szítésekor, felülvizsgálatakor az érdekharmo-
nizáció, érdekérvényesítő szervek szerepének 
hangsúlyosabbá tétele

• a tervek társadalmasításának erősítése
•  a Tisza-mente térségi és kistérségi integrált 

programok társadalmasítása és megvalósítá-
sa helyi támogatással

•  a szükséges horizontális szerveződések létre-
hozása a térségi együttműködésekkel

Lehetőség-gyengeség stratégiák
•  a Tisza-mente terület- és vidékfejlesztési, 

környezetgazdálkodási szervezetei szövetsé-
geinek létrehozása

Fenyegetések:
•  térségi szakértők és szervezetek ellehetetle-

nülése
• ágazatok és térségek közötti feszültségek
•  pénzügyi, jogi, szervezeti és személyi insta-

bilitás
•  centrum-vezérelt, globális növekedésköz-

pontú fejlesztések
• a térség abszorpciós képességének csökkenése

Fenyegetés-erősség stratégiák:
•  a térségi partnerségi szervezetek ágazati sze-

replőkkel való megerősítése

Fenyegetés-gyengeség stratégiák:
•  a pénzügyi, jogi, szervezeti, és személyi 

stabilitás biztosításával a térségi fejlesztő 
intézmények függőségének csökkentése, a 
decentralizáció és a hosszú távú tervehető-
ség követelményének megvalósítása

•  az intézmények felkészültségének foko-
zása, amellyel javul a térség abszorpciós 
képessége
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•  a természeti örökség megóvását, működésének elősegíté-
sét tekinti alapnak, mert a program középpontjába a 
táji rendszerek működési törvényeihez és sajátossá-
gaihoz való illeszkedést állítja, a természeti erőforrá-
sok gondoskodó, takarékos és fenntartható haszná-
latára int, a környezetbarát fejlesztéseket ösztönzi, 

•  hagyományokon, identitástudaton, a társadalmi örök-
ség ismeretén alapuló, 

 mert egyszerre elégíti ki a térség lakosságának hagyo-
mányokra épülő életmódbeli, gazdasági és társada-
lomszervezési értékőrző igényeit, érdekeit, valamint 
az új iránti innovációs és fejlesztési törekvéseket, il-
letve épít a már meglévő lokális, Tisza-, és Alföld tu-
datra, és annak bővítésére, kiterjesztésére törekszik,

•  a működésének elősegítésére, fokozatosságra int, szerves 
fejlődést javasol és lassúbb ütemű fejlődést ígér,

 mert a fejlesztési tapasztalatok és összefüggések alap-
ján nem határozhat meg egyetlen kitörési pontot a 
Tisza-mentére jellemző kényszerpályákról, hanem 

termelési lehetőség bővítést és kiegészítő tevékeny-
ségeket kínál a piaci lehetőségek jobb kihasználása 
érdekében, sikeres modellek, példaértékű teljesítmé-
nyek támogatásával, elterjesztésével,

•  a periferikus helyzet leküzdetését szolgálja,
 mert a közlekedési, információs és kommunikáci-

ós hálózatok, szolgáltatások illetve a szociális háló 
együttes fejlesztésével képes biztosítani, hogy a pe-
riferikus térségekben élők is bekapcsolódhassanak a 
társadalmi és gazdasági folyamatokba,

•  integrált,
 mert ötvözi a terület- és vidékfejlesztés, környezet-

gazdálkodás (kiemelten a táj- és vízgazdálkodás) ele-
meit, valamint a különböző területi egységek (régi-
ók, kistérségek, települések) kapcsolatainak fejlesz-
tésére törekszik, a feladatok közös, együttműködő 
és hálózatos megoldására épít, egyúttal támogatja a 
határok átjárhatóságát a természeti és társadalmi in-
tegritás egyidejű fenntartása mellett.

5.   JÖVŐKÉP

A Tisza-mente legfőbb küldetése, hogy váljon 

A Z  E G Y Ü T T M Ű KÖ D É S  T É R S É G ÉV É  

ahol a természet, társadalom és gazdaság együttműködésével, 
az árterek rehabilitációjával és a folyó egészséges rendszerműködésének helyreállításával, 

a diverzifikált és magas multiplikációjú vidékgazdaság kialakításával, 
a sajátos agrár, helyi ipari-, idegenforgalmi struktúra megteremtésével, 

a periferikus helyzetből adódó hátrányok leküzdésével, 
a szubszidiaritás elvének kiteljesedésével, 

a környezetbarát fejlesztések ösztönzésével, 
a tartamos vízkészlet-gazdálkodással, 

a tradíciók kiterjesztésével, az identitástudat erősítésével, 
a képzettségi szint növelésével, a foglalkoztatási helyzet javításával, 

valamint a hálózatok fejlesztésével, 
belső és külső együttműködésekkel 

megvalósul 

a fenntartható terület- és vidékfejlesztés, 
amely 
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•  a fejlesztés alapja a társadalom és gazdaság táji rend-
szerbe illesztése és az együttműködés;

•  az ártéri ökológiai rendszer szabályozott vízkiveze-
tésen és alföldi zöldfolyosó-hálózaton alapuló reha-
bilitálása, amely teret biztosít az új tájgazdálkodási 
formák és a természetvédelem számára egyaránt, nö-
veli a biodiverzitást és az élővilág mobilitását,

•  a Tisza vízrendszerének pulzáló áramlást segítő há-
lózati fejlesztése, amely magában foglalja az új táro-
zólebenyek kialakítását, valamint a nagyvizek szét-
terítését és a vízvisszatartást biztosító új hálózatok 
kialakítását, a mellékág- és érhálózat rehabilitálását, 
a belvíz- és csatornahálózat megújítását;

•  az ökológiai elveknek megfelelő regionális ivóvíz- és 
szennyvízkezelő kapacitások fejlesztése, valamint a 
környezet- és vízminőség-védelem tekintetében ki-
emelkedő hálózati típusú területi fejlesztési prioritás 
a hulladékkezelők és a hozzájuk szorosan kapcsoló-
dó kiszolgáló hálózatok fejlesztése; 

•  a műszaki infrastrukturális és kommunikációs há-
lózatok fejlesztése, különösen a belső közlekedési 
kapcsolatok javítása, illetve a tudás elérhetőségének 
biztosítása, amely a vidéki lakosságnak a gazdasági 
és társadalmi „vérkeringésbe” való bekapcsolását, a 
centrum-periféria együttműködések erősödését és a 
kirekesztődés mérséklését szolgálja;

•  a kistelepülések kiüresedésének, periferializálódásá-
nak megakadályozása a rurális térségek gazdasági és 
társadalmi újraszervezésével, mikro-térségi összefogá-
sokkal, az alapellátások, szolgáltatások biztosításával;

•  a gazdaság terén kitüntetett együttműködési típusú 
fejlesztési feladat a mezőgazdasági termelési, feldol-
gozási és értékesítési hálózatok létrehozása, vagyis a 
helyi multiplikáció megteremtése;

•  térségi együttműködéseken alapuló, a turisztikai 
arculatnak megfelelő termékcsomagok kialakítása, 
amely az idegenforgalom eredményességét alapozza 
meg;

•  a Tisza-mente területi szereplői számára gyorsabb 
– lehetőleg szélessávú – közösségi hozzáférést is je-
lentő Internet elérések biztosítása, amivel növelhető 
a kapcsolattartás, az információ áramlás, a társadal-
masítás hatékonysága, segíthető a távoktatás és a 
távmunka elterjesztése;

•  szükséges a társadalmi és innovációs hálózatok (fel-
sőoktatási intézmények, K+F vállalkozások, bel-és 
külföldi partnerek), civil szervezetek, valamint a 
gazdaság közötti intézményes együttműködések ki-
alakítása, ösztönzése;

•  az integráció biztosítása, amely a horizontális és a 
vertikális együttműködéseket, valamint a progra-
mok társadalmasítását jelenti.

A Z  E G Y Ü T T M Ű KÖ D É S  T É R S É G É B E N

a 1107/2003 (XI. 5) sz. Kormányhatározatban a koncepció számára meghatározott alapelvek értelmáben a fej-
lesztések jelentős részét a folyó és a hozzá kapcsolódó különböző táji, térbeli, gazdasági és társadalmi rendszerek 
kapcsolják, illetve kapcsolhatják össze. Ezért az integrált program jövőképe, alapvető filozófiája az együttműködés, 
a hálózatok és kapcsolatok létrehozása, az összehangolt fejlesztés biztosítása. A különböző fejlesztési kulcsterületek 
horizontális és vertikális együttműködései eltérő igényűek, viszont a közös cél és érdek egybekapcsolja őket. A 
kulcsterületek a következők:
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A Swot-analízis belső celláinak kialakítását követően, 
az alulról-felfelé való építkezés követelményéhez iga-
zodva a következő rendszerben állítottuk össze a cél-
piramist:

• jövőkép
• átfogó célok 
• prioritások
• specifikus célok 
• intézkedések 

A jövőkép hosszú távon értelmezhető állapotelemzés. 
Egy valószínűsített, kívánatos, és egyben lehetséges jö-
vőt ábrázol. Megfogalmazása szlogenszerű. A jövőkép 
elérése érdekében a Tisza-mentén két átfogó cél fogal-
mazható meg. A térség egészét átfogó célok nemcsak 
az integrált program céljai, hanem hosszú távon irányt 
mutatnak a kiemelt program térségében élők, illetve a 
befektetni, betelepülni szándékozók számára is. 

A társadalom és a gazdaság főbb területeit felölelő hosz-
szú távú célok elérését szolgálják a prioritások. A priori-

tások tovább bonthatók rövid- és középtávú, azaz spe-
cifikus célokra, melyek megvalósítását az intézkedések 
segítik.

Az integrált program prioritásai nem a hagyományos 
értelemben vett ágazatokat jelenítik meg, hanem új te-
rületeket, szektorokat határoznak meg. Az intézkedé-
sek azonban már kezelhetőek az ágazati rendszerben is. 
Ebből következően a végrehajtás során egyrészt a terü-
letiség és az ágazatiság közötti harmonizáció, másrészt 
az ágazatok közötti együttműködés is elengedhetetlen. 
A kiindulópont a területi egység, annak horizontális és 
vertikális kapcsolataival.

A munka későbbi szakaszában, a programozás időszaká-
ban a prioritások és az intézkedések – egységes szerkeze-
tű adatlapokon – kerülnek kibontásra, külön hangsúlyt 
helyezve a stratégiai-környezeti értékelésre.

A Tisza-mente integrált területfejlesztése, vidékfejlesz-
tési és környezetgazdálkodási koncepciójának célpira-
misa a következő:

6.   CÉLPIRAMIS
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C É L P I R A M I S

JÖVŐKÉP
A Tisza-mente az együttműködés térsége

ÁTFOGÓ CÉLOK
A Kárpát-medence természeti rendszerével együttműködő, társadalmilag is hatékony  

gazdálkodási struktúra kialakítása
A térség népességmegtartó képességét javító, a létbiztonságot garantáló, kiegyenlített  

és fenntartható társadalmi feltételrendszer biztosítása

PRIORITÁSOK
I.

Vízkészlet gazdálkodáson 
alapuló fenntartható táji 

rendszerek kialakítása

II.
Hagyományokon alapuló 
képzési és foglalkoztatási 
lehetőségek hálózatokra 
támaszkodó fejlesztése

III.
Periferikus helyzet 

leküzdése

IV.
A Tisza ökológiai 

rendszeréhez 
alkalmazkodó gazdasági 

struktúra létrehozása

V.
A térségi fejlesztési 

folyamatok 
demokratizálása és 
hatékonyságának 

növelése

SPECIFIKUS CÉLOK
I.1.

Ártéri tájrehabilitáció
II.1.

Hálózatok fejlesztése
III.1.

Belső-külső közlekedési 
kapcsolatok javítása

IV.1.
Magas multiplikációjú 

vidékgazdaság kialakítása

V.1
Partnerségi szervezetek 

megerősítése

INTÉZKEDÉSEK
I.1.1. Könyezetkímélő, az 
adottságokhoz alkalmaz-
kodó termelési szerkezet-
váltás

I.1.2. Természetközeli, di-
verz, mozaikos tájszerke-
zet kialakítása az ártéri víz-
rendszer rehabilitálására 
alapozva

I.1.3. Degradációra érzé-
keny talajokon tájhaszná-
lat váltás (extenzifikáció, 
erdősítés gyepesítés)

I.1.4. Természetközeli táj-
részek fenntartása és nö-
velése erdősítéssel, gyepe-
sítéssel, erdők természeti 
funkciójának visszaállítása, 
erdőstratégia kidolgozása

II.1.1. Civil hálózatok fej-
lesztése (modell környe-
zet –és természetvédő szer-
vezetek)

II.1.2. Társadalmi és inno-
vációs hálózatok fejlesztése

II.1.3. Mikrotérségi ösz-
szefogásokkal, a szolgálta-
tások, az alapellátások biz-
tosításával a kistelepülések 
megtartó képességének fo-
kozása

III.1.1. A térség külső el-
érhetőségének javítása a 
nemzetközi közlekedési fo-
lyosók kiépítésével (gyors-
forgalmi utak, nagysebes-
ségű vasút)

III.1.2. A Tisza turisztikai 
és személyhajózási lehető-
ségeinek megteremtése a 
kapcsolódó infrastruktúra 
hátterével együtt

III.1.3. A térség belső kap-
csolatainak javítása a vas-
úti mellékhálózatok kor-
szerűsítésével és működte-
tésével (regionális társasá-
gok létrehozása)

III.1.4. A térség belső kap-
csolatainak javítása a főút-
hálózat, alsórendű közút-
hálózat, kerékpárutak és a 
folyami átkelések bővítésé-
vel, fejlesztésével

III.1.5. Kedvező fekvés ki-
használása a Helsinki fo-
lyosókhoz kapcsolódó bel-
ső úthálózatok kialakítá-
sával, határátkelők kapa-
citásának és számának nö-
velésével

IV.1.1. A rurális tradíció-
kon és adottságokon ala-
puló, a piaci feltételekhez 
feltételekhez is alkalmaz-
kodó speciális termékek 
előállítása

IV.1.2. Egyedi arculatú 
tradicionális vidékipar és 
környezetvédelmi-ipar ki-
alakítása

IV.1.3. Meglévő ipari cent-
rumok EU–s normáknak 
megfelelő fejlesztése és rész 
vállalása a térségi munka-
megosztásban

IV.1.4. A hagyományos 
agrártérség mezőgazdaság 
jövedelmezőségének nö-
velése, gazdasági munka-
megosztás az EU–s vidék-
fejlesztési források bevo-
násával

V.1.1. A szükséges hori-
zontális szerveződések lét-
rehozása a térségi együtt-
működésekkel

V.1.2. A Tisza-mente te-
rület- és vidékfejleszté-
si, környezetgazdálkodási 
szervezetek szövetségeinek 
létrehozása

V.1.3. A térségi partner-
ségi szervezetek ágaza-
ti szereplőkkel való meg-
erősítése
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SPECIFIKUS CÉLOK
I.2.

Környezetbarát 
infrastruktúra rendszerek 

kialakítása

II.2..
Hagyományalapú 

innovációk ösztönzése

III.2
Tercier és kvaterner 
hálózatok fejlesztése

IV.2.
Széles körű 

adottságokhoz 
alkalmazkodó 
diverzifikált 

mezőgazdaság kialakítása

V.2.
Térségi tervezési 

folyamatok 
társadalmasítása

INTÉZKEDÉSEK
I.2.1. Decentralizált meg-
újuló energiagazdálkodá-
si önfenntartó rendszerek 
kiépítése

I.2.2. Közműolló zárása és 
az alternatív szennyvíztisz-
tító programok bevezetése 
a kis lélekszámú települé-
seken (prioritás a VTT-vel 
érintett településekre)

I.2.3. Jól kidolgozott hul-
ladékgazdálkodási tervek-
re épülő programok elin-
dítása

II.2.1. Szerepek, tradíciók 
kiterjesztése, integrálása a 
mindennapok világába

II.2.2. Lokális, Tisza és Al-
föld tudat erősítése

II.2.3. A rurális tradíciók 
és az identitás erősítésével 
a kistelepülések kiürese-
désének, „gettósodásának” 
mérséklése

II.2.4. Sikeres modellek, 
példaértékű teljesítmények 
támogatása, elterjesztése

III.2.1. Minőségi szolgál-
tató rendszer létrehozása

III.2.2. Gazdasági szerep-
lők és tudáscentrumok kö-
zös információs hálózatá-
nak kialakítása

III.2.3. A logisztikai és ke-
reskedelmi szerepkör erő-
sítése a szolgáltatások mi-
nőségi és mennyiségi fej-
lesztésével

III.2.4. Informatikai ellá-
tottság kiegyenlített fej-
lesztése

IV.2.1. A vízkivezetésen 
alapuló ártéri tájgazdál-
kodás 

IV.2.2. A változó adott-
ságoknak megfelelő terü-
lethasználat kialakítása az 
agrár–környezetvédelmi 
program alapján

IV.2.3. Ökológiai gazdál-
kodás és az alacsony bevi-
telű agrárgazdaság kiala-
kítása 

IV.2.4. A mező– és erdő-
gazdaság vízigényének 
fenntartható kielégítése 

V.2.1. Az országos, az 
ágazati és területi tervek 
készítésekor, felülvizsgála-
takor az érdekharmonizá-
ló, érdekérvényesítő szer-
vek szerepének hangsú-
lyosabbá tétele

V.2.2. A tervek társadal-
masításának erősítése

V.2.3. A Tisza-mente tér-
ségi és kistérségi integrált 
programok társadalmasí-
tása és megvalósítása helyi 
támogatással

SPECIFIKUS CÉLOK
I.3

Vízkészlet gazdálkodás
II.3.

Képzési potenciálok 
növelése, foglalkoztatási 

helyzet javítása

IV.3.
Térség adottságaihoz 
alkalmazkodó sajátos 

idegenforgalmi struktúra 
kialakítása

V.3.
A térség abszorpciós 

képességének növelése

INTÉZKEDÉSEK
I.3.1. Stratégiai vízkészle-
tek minőségi és mennyisé-
gi megőrzése, bővítése

I.3.2. Ártéri vízrendszer re-
habilitáció, vízvisszatartás, 
a vízjárás szélsőségeinek 
csökkentése

 

II.3.1. Hátrányos helyzetű 
munkaerő tartalékok fog-
lalkoztatási lehetőségeinek 
bővítése

II.3.2. A foglalkoztatás új 
típusú formáinak elterjesz-
tésével a digitális hátrá-
nyok csökkentése

II.3.3. Az általános és a 
speciális képzettségi szint 
növelése

II.3.4. A felsőoktatási hoz-
záférést akadályozó ténye-
zők mérséklése

IV.3.1. Elérhető árú, sajá-
tos, együttműködésen ala-
puló, terhelhetőségnek 
megfelelő, turisztikai ar-
culattal harmonizálónak 
megfelelő termékcsoma-
gok kialakítása

IV.3.2. Az idegenforgalmi 
infrastruktúra kiépítése

IV.3.3. Szelid– és ökotu-
rizmus fejlesztése

V.3.1. Az intézmények fel-
készültségének fokozása, 
amellyelásával javul a tér-
ség abszorpciós képessége



32

1.  A térséget érintő ár- és belvízvédelmi, valamint aszály 
stratégiák integrált kezelése, figyelembevéve a jelen 
koncepcióban feltárt összefüggéseket és javaslatokat 
is (jelenlegi rendszer + VTT + tájhasználat-váltás);

2.  Az EU társfinanszírozásra tervezett fejlesztésekhez 
forrás biztosítása (NFT, NVT érvényesítés, EU akk-
reditáció, Költségvetés);

3.  Környezetvédelmi, vízügyi, területfejlesztési, stb. 
nemzetközi egyezmények felülvizsgálata, az integrált 
szemlélet eredményeinek érvényesítése, többszintű 
monitoring és információs rendszer kiépítése (víz-
gyűjtő, hazai ártér, árapasztók, ártéri tájgazdálkodási 
munkaterületek, hullámtér);

4.  A mélyszegénységet és a roma problémát kezelő in-
tegrált programok megvalósításával a kirekesztettség 
veszélyének csökkentése;

5.  Esélyegyenlőség és térségi fejlődést szolgáló munka-
helyek biztosításával a térségben élő fiatalok diploma-
szerzési és helybenmaradási feltételeinek javítása;

6.  Az uniós és hazai pályázatokhoz szükséges önerő 
biztosítása központi forrásból;

7.  A terület- és vidékfejlesztés pénzügyi, jogi, szerveze-
ti és személyi stabilitásának megteremtése, amellyel 
csökkenthető a térségi fejlesztő intézmények függő-
sége, valamint a decentralizáció és a hosszú távú ter-
vezhetőség követelménye is megvalósulhat;

8.  A tájhasználat-váltás szervezeti intézményi működé-
si és financiális feltételeire, megvalósítására és tarta-
mos támogatására vonatkozó garanciák időben való 
megadása (ez feltétele az árapasztó tározók elfogadá-
sának és a vidékfejlesztés esélyének is);

9.  Tájgazdálkodást megalapozó vízrendezések kialakí-
tása, vízrendszer kiépítése, fenntartása;

10.  Tájgazdálkodás fenntartását megalapozó agrártámo-
gatási rendszer kialakítása;

11.  Az erdők ártéri funkciójának hangsúlyosabbá téte-
le, integrálása a Nemzeti Erdőstratégiába, valamint 
a természetközeli erdőgazdálkodás támogatási hát-
terének megteremtése. 

12.  Az EU támogatási alapok hazai felhasználásának 
szabályozását célzó programkiegészítő dokumentu-
mokban és lehatárolásokban a Tisza-menti eredmé-
nyek figyelembevétele.

A TISZA-MENTE INTEGRÁLT TERÜLET- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI  
PROGRAMJA SIKERES MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A KÖVETKEZŐ, TÉRSÉGI SZINTEN NEM MEGOLDHATÓ 

FELADATOK ELVÉGZÉSÉHEZ A KORMÁNYZAT RÉSZVÉTELE SZÜKSÉGES AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN:
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Az előbbiekben tehát egy kiegyenlített fejlődést biztosí-
tó irányt, a táj és ember harmonikus kapcsolatára épülő 
célpiramist javasolunk a térség számára, a megosztott, 
együttműködés és rendszerszemlélet hiányát, valamint 
a különféle módokon részleges, koncentrált fejlődést 
ígérő forgatókönyvek helyett. 

A koncepció lényege az együttműködésen és rendszer-
szemléleten alapuló, kiegyenlített, szerves fejlődést 
szolgáló integrált területfejlesztés, vidékfejlesztés és 
környezetgazdálkodás, amely a Tisza-mente fejlődési 
paradigmát váltó, és ezáltal teljesebb életét, valamint 
a rehabilitált természettel való együttműködés erején 
alapuló társadalmi-gazdasági fejlődést készíti elő. 

Javaslatai folyamatos hatáselemzésben alakultak, 
hiszen meghatározott hatások elérését célozzák, ame-
lyeket az előbbi strukturált keretbe foglalt célpiramis 
alapján fejtünk ki. Amennyiben tehát a koncepcióban 
felvázolt integrált program – azaz a kiegyenlített forga-
tókönyv – megvalósul, az alábbi társadalmi, gazdasági, 
környezeti változásokkal számolhatunk:

Az együttműködés térségében az egész tervezési terület 
fejlődése számára meghatározó változást várunk a köl-
csönös megbecsülésen alapuló együttműködés erejétől 
az élet minden területén. A természeti rendszerekkel 
való társadalmi együttműködés szintjén ennek megha-
tározó következménye a táj – szélsőségek felé kilendültségé-
ből – a kiegyenlítő, önmagát fenntartó rendszerműködése 
felé elindulás. A folyó és ártere közti kétirányú kapcsolat 
szabályozott létrejöttével mind a vízrendszer, a folyók, 
mind a földterület, mind az emberi társadalom és gaz-
daság betöltheti nélkülözhetetlen és kölcsönösen szük-
séges (ökológiai) szerepét. 

Ennek eredményeképpen közvetlen, pénzben kifejez-
hető és közvetett haszonként lehet értékelni a szélső-
ségesség csökkenését, a vízháztartási-, vízkár- és ezzel 
összefüggésben az ökológiai- és mezőgazdasági veszte-
ségek nyereségbe fordítását. A javaslat megvalósítása ter-
mészetesen lemondást igényel arról az elgondolásról, 
hogy az egész mozaikos adottságú ártér egyféleképpen, 
vízmentesítve gazdálkodjon.

Természetesen mindez a folyamatosan létrejövő területi 
kompromisszumok függvényében valósul meg, távlatát 
tekintve is elhúzódóan, figyelembevéve az ökológiai és 
társadalmi ciklusok tervezési időtávokon túlnyúló hosz-
szát, a kellő óvatosság elvét, a folyamatok megfigyelési 
igényét, a saját erőt, és a változó külső támogatási kere-
teket. Minél nagyobb arányú lesz a VTT által lehetővé 
váló ártér-rehabilitáció és az alkalmas területek – víz sza-
bályozott ki- és továbbvezetésén, pulzáló jelenlétén alapuló 
– tájgazdálkodásba vonása, annál kedvezőbb lesz a hatás 
az ár-, belvíz és aszály elleni védekezésben, az ártér víz-
háztartásában, vízkészlet-gazdálkodásában, valamint a 
földhasználat jövedelem termelő képpességében.

Ez nem azt jelenti, hogy minden ártéri terület bevon-
ható és bevonandó volna ebbe, hanem csak a víz ter-
mészet rendjében meghatározott helyei, az erre alkalmas 
(és szántóművelésre nem való), mélyfekvésű, belvizes, 
csekély termőképességű, vagy művelhetetlen, és ezért 
most veszteséges használatú területek. A víz természetest 
imitáló pulzáló jelenléte jellemzően itt sem állandó, ha-
nem rendszeresen visszatérő, időszakos vízborítást jelent, 
amelyet megfelelő vízkormányzási rendszer biztosít. A 
vízkivezetési lehetőség és a gazdálkodás időben változó 
igénye összhangjában alkalomról alkalomra változhat az 
árasztási szint, és területi kiterjedés is. Az egyes területe-
ken ezt a gazdálkodási programcsomagban, vízrendszer- 
és működtetési tervekben kell konkrétan meghatározni.

A különböző adottságú földterületek természeti megha-
tározottságához alkalmazkodva, öntözéssel, illetve sza-
bályozott vízkivezetéssel kiszámíthatóbb körülmények 
között lehet gazdálkodni. Az ártéri tájgazdálkodás kö-
vetkeztében javuló vízháztartás és klíma kedvező hatású 
a magasabb fekvésű, jó adottságú földek számára is.

Az ökológiai rendszerek rehabilitációján alapuló ártéri 
tájgazdálkodásban elérhető a bevont földek veszteséges-
sége helyett a jövedelemtermelés. A tájgazdálkodás gaz-
dasági haszonvételei1 mellett e területek legnagyobb, és 
a koncepcióban javasoltak szerint támogatandó haszna 
az árvízvédelmi, ökológiai állami közfeladatok ellátásá-
ban, a természeti rendszerek egészséges működésében 
való részvétel. 

1 Az ártéri tájgazdálkodás haszonvételi lehetőségeit a 10.3 mellékletben közöljük.

7.   TÁRSADALMI, GAZDASÁGI,   KÖRNYEZETI HATÁSOK
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Fentiek által javul az egész térségi mezőgazdaság jövedel-
mezősége. Az új típusú gazdasági munkamegosztás és a 
vidékfejlesztési források révén erősödik a Tisza-mente 
népesség-megtartó képessége. A termelésben előtérbe 
kerülnek a környezetkímélő, a tájjal együttműködő mód-
szerek, ezzel javul és fenntartható lesz a terület környe-
zeti állapota, javul a gazdálkodás és a térség turisztikai 
szempontból is vonzóbbá válik. 

A megcélzott, a mozaikos tájszerkezetnek megfele-
lő, ártéri adottságokhoz és szerepekhez alkalmazkodó 
földhasználat megvalósulásával nő a természetes erdők 
területe és egyben állandóságának jelentősége, melynek 
kulcsszerepe van a vízvisszatartásban, vízjárás szabályo-
zásban, az árvízvédelem nem szerkezeti módszereiben, 
a klimatikus szabályozásban, és nem utolsósorban a 
(környezettudatos) gazdálkodásban, szelíd turizmus-
ban. Előbbi funkciók méltányos ellentételezése társa-
dalmi és gazdasági érdek.

A koncepció szerinti gazdasági növekedés a helyi erő-
forrásokon és sajátosságokon alapul, természetesen szá-
mítva az EU belépéssel növekvő fejlesztési támogatá-
sokra is. Az előirányzott növekedés szerves, szerényebb, 
de kiegyenlített, fenntartható, sokszínű és nincsenek 
domináns húzóágazatai. Az egyedi arculatú, tradicio-
nális szerepekre és kapcsolatokra épülő korszerű vidék-
gazdaságban folyamatosan növekszik a termékek helyi 
hozzáadott értéke, feldolgozottsági foka, kialakulnak az 
info-kommunikációs technológiákat is alkalmazó mul-
tiplikációs hálózatok. A diverzifikált vidékgazdaság élel-
miszeripari, kézműves, könnyűipari, környezetvédelmi 
iparral kapcsolatos termékei elsősorban a helyi igénye-
ket elégítik ki, csökkentve ezzel a térség függőségét. 
Egyedi arculatú áruik, turisztikai és sportszolgáltatásaik 
a nemzetközi piacokon is versenyképesek, és lehetővé 
teszik a kiegyensúlyozott együttműködést a vidéki tér-
ségek és nagyvárosi központjaik között. A térségnek jó 
lehetőségei vannak a mezőgazdasági alapanyagok nem 
élelmiszer célú (pl. gyorsan lebomló csomagolóanyag- 
illetve energetikai) feldolgozásában, valamint a tudás-
centrumok és tudásipar fejlődésében.

A térség által – a tájhasználat váltásból – származó jöve-
delmek révén javul a Tisza-mente fejlődési potenciálja. A 
növekvő lakossági hozamok azonban feltehetően nem 
rögtön válnak innovációs tartalékká, hiszen a térségben 
élő népesség az első években feltehetően azokat a hiá-
nyait igyekszik majd pótolni, melyek az életminőség 
terén az elmúlt évtizedekben keletkeztek és halmozód-
tak fel.

A környezetbarát infrastruktúra-rendszerek alapvető ele-
mei a támogatások segítségével várhatóan már középtáv 
végére kiépülnek, mely következtében a környezeti álla-

pot minősége lényegesen javul. Minél inkább megvalósul 
a szerves fejlődés, annál kisebb ennek szociális kockázata. 
A térségi sajátosságoknak megfelelően komplex hulladék-
gazdálkodási program hatására a szennyezés csökken, az 
ökológiai rendszerek hatékonyan képesek közömbösíteni 
és hasznosítani a helyben keletkezett hulladékok jelentős 
részét. A megújuló energiaforrások lehetőségének példa-
értékű kiaknázásával a vidéki energiagazdálkodás jelentős 
részben önfenntartóvá válik. 

Amennyiben az éghajlatváltozással és a vízkészlet-gaz-
dálkodással kapcsolatos optimista scenariók valósulnak 
meg, akkor a térség számára lesz elégséges és egészséges 
stratégiai vízkészlet (ivóvíz, az élelmiszeripar számá-
ra alkalmas víz, mezőgazdasági vízkészlet), jelentősen 
csökken a térség ENSZ által is számontartott veszélyez-
tetettsége. Természetesen a vízgyűjtőben további nem-
zetközi együttműködés és erőfeszítések szükségesek a jó 
vízminőség érdekében. A víz szabályozott kieresztésén 
alapuló koncepció vízminőségi kockázatot hordoz, amit 
a szabályozhatóság és az ökológiai rendszer tisztító ha-
tása csökkenthet.

A vízkivezetés az invazív özöngyomok gyors terjedé-
sének veszélyével jár mind az árapasztás, mind a tájgaz-
dálkodás esetén. A kockázatot egyértelműen csökkenti 
az érintett területek gondozása, és az ökológiai rendsze-
rek stabilitásának növekedése.

A koncepció szerinti fejlődésben fokozatosan megválto-
zik a lakosság szemlélete, fejlődnek a hagyományalapú 
innovációk, a folyamatos képzési programok, erősöd-
nek a civil hálózatok. A mind szélesebb körű foglalkoz-
tatás és az együttműködési gyakorlat terjedése révén az 
életminőség jelentős javulása következik be. A térségben 
megvalósuló sikeres modellek, példaértékű teljesítmé-
nyek kisugárzása elősegíti az Alföld környezettudatos 
fejlődését. Az átlagosnál magasabb térségi népesség-
növekedés, ezen belül a roma lakosság számarányának 
jelentős növekedése továbbra is számos társadalmi, 
foglalkoztatási és adaptációs problémát jelez. A várható 
tendenciák kezelése az időben megkezdett, szisztemati-
kusan végzett, széles körben érvényesülő humán prog-
ramok megvalósításával valószínűsíthető.

Javul a térség külső elérhetősége és bővülnek a belső kap-
csolatok, és az info-kommunikáció lehetőségei. Ugyan-
akkor a kapcsolatrendszer átalakulása az ökológiai szisz-
témákkal ellentétes modernizációs invázió kockázatát 
hordozza.

E veszélyre megfontolt és összehangolt tervezéssel 
és engedélyezéssel, a környezeti és helyi értékek foko-
zott előtérbe helyezésével és védelmével, a Tisza- és 
környezettudatos gondolkodás, az ártéri identitás és 
kohézió szisztematikus erősítésével lehet felkészülni. 
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Az ártér tudat erősítésének óriási jelentősége van a 
földhasználati (építkezés, gazdálkodás, erdőfunkciók, 
üdülőterületek), a szennyvíz, hulladék, kemikáliák, va-
lamint a vízkár- és a megélhetési biztonsági kérdések 
helyes kezelésében, illetve a közigazgatás és a lakosság 
ebben való partnerségében.

A szolgáltatási infrastruktúra mennyiségi és minőségi 
fejlesztésével nő a települések komfortja. Vonzóvá vál-
nak a kistelepülések is. Az elvándorlási tendenciákkal 
szemben újraindul egy másik folyamat: az aktív lakosság 
helyben marad, és megerősödik a térség rekrutációs ké-
pessége. A minőségi, felkészült szakemberek térségi mig-
rációja és a cigány népesség már említett reprodukciós 
növekedése között modernizációs feszültség alakulhat ki. 
Éppen ezért már ma fel kell készülni az együttélésre, 
növelni a társadalmi befogadásra, a másság kölcsönös 
elfogadására való képességeket, s meg kell teremteni a 

roma-nem roma népesség közötti esélyegyenlőséget mi-
nél több területen.

A koncepció mind szélesebb körű elfogadásával és a sze-
repek tisztázásával várható, hogy az ökológiai rendezőelv 
érvényre jut, kiszélesedik és egyben összefogottabbá, cél-
irányosabbá válik a tiszai vízgyűjtő együttműködés, példa-
értékű nemzetközi komplex programok valósulnak meg.

A koncepció azon a feltételezésen alapul, hogy leg-
alább a következő (2007-ben kezdődő) EU ciklusra ki-
alakulnak és működőképesek lesznek az integrált prog-
ram megvalósítását biztosító szakmai, politikai és területi 
partnerségi szervezetek. Erősödik a térség érdekérvénye-
sítő képessége, általános a társadalmi részvétel. Többlet-
források érkeznek a térségbe, melyek az egyenlőtelensé-
geket a koncepció rendszerébe illeszkedően mérséklik, 
segítik a felzárkózást és a kiegyenlített együttműködő 
fejlődést a gazdagítva gazdagodás elve alapján.
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A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesz-
tési és környezetgazdálkodási koncepciója és program-
ja megvalósításának kulcsa az integrált szervezetfejlesztés. 
A komplex fejlesztési program megvalósítása többszintű 
együttműködéssel létrehozott, a működési és fejlesztési fel-
adatokra koncentráló, az erőforrásokat bevonó, koordináló 
térségi testület kialakítását teszi szükségessé. 

Ezt a különösen bonyolult koordinációs igény indokol-
ja, tekintve, hogy a célterület fejlesztése – jelentős és 
ugyanakkor statisztikai kategóriákkal nehezen körvona-
lazható területe (nem esik egybe a kistérségek, a megyék, 
régiók határaival), számos érintett települése (kistérség, 
megye, régió), szerteágazó ágazati, szakterületi igénye és 
integrált jellege miatt – tevékenységek sokaságát érintő 
feladatokat jelent.

Az intézménynek tehát a Tisza-mente integrált térségi 
fejlesztését és kohézióját kell szolgálnia és a terület érde-
kében ide irányítania a területfejlesztési vidékfejlesztési, 
vízügyi, környezet- és természetvédelmi, agrár-környe-
zetgazdálkodási és egyéb ágazati, valamint a befektetői 
és helyi eszközöket, az integrált koncepció és EU társ-
finanszírozású programja alapján.

8.   A MEGVALÓSÍTÁST SEGÍTŐ   ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

Az EU társfinanszírozás alapvető (jogi, szabályozá-
si, költségvetési, intézményi) feltételeinek biztosítása 
kormányzati hatáskörben van: a Tisza-mente integ-
rált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgaz-
dálkodási programjának elfogadása, érvényesítése az 
NFT-ben, NVT-ben és a támogatások igénybevételét 
szolgáló szabályozásokban, költségvetésben, valamint 
akkreditáltatás az EU Bizottsággal. Ennek feltétele 
mind a tárcaközi, mind a térségi együttműködés erősí-
tése és a mindkettő közös munkája a térség fejlesztése 
érdekében.

A térségi testület (fejlesztési tanács és ügynöksége, vagy 
más forma) létrehozása, és működési feltételeinek ki-
alakítása a térségi fejlesztés különböző helyi és ágazati 
szintjeinek, szereplőinek kommunikációjával és együtt-
működésével alakítandó ki a program megvalósítása 
érdekében. A testület(ek) létrehozása a közeljövőben 
szükséges, hiszen legalább a következő fejlesztési ciklus 
nemzeti terveinek kialakításában és a térségi fejlesztések 
menedzselésében már szerepet kellene vállaljon, lénye-
gében 2004. végétől.
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9.   ÜTEMEZÉS, KAPCSOLATRENDSZER,   BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

9.1. A Z  I N T ÉZ K E D É S E K  M E G VA LÓ S Í TÁ S Á N A K  T E RV EZ ET T  Ü T E M EZ É S E

Intézkedések/időtáv rövidtáv
2005-06

középtáv
2007-13

hosszútáv
2013-

I.1.1. Környezetkímélő, az adottságokhoz alkalmazkodó termelési szerkezetváltás * •
I.1.2.Természetközeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása az ártéri vízrendszer 
rehabilitálására alapozva

* •

I.1.3. Degradációra érzékeny talajokon tájhasználat váltás (extenzifikáció, erdősítés, 
gyepesítés)

* •

I.1.4. Természet közeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, az 
erdők természeti funkciójának visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása

* •

I.2.1. Decentralizált megújuló energiagazdálkodási önfenntartó rendszerek kiépítése * •
I.2.2. Közműolló zárása és az alternatív szennyvíztisztító programok bevezetése a kis 
lélekszámú településeken (prioritás a VTT-vel érintett településekre)

* •

I.2.3. Jól kidolgozott hulladékgazdálkodási tervekre épülő programok elindítása * •
I.3.1. Stratégiai vízkészletek minőségi és mennyiségi megőrzése, bővítése * •
I.3.2. Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a vízjárás szélsőségeinek 
csökkentése 

* •

II.1.1. Civil hálózatok fejlesztése (modell környezet- és természetvédő szervezetek) * •
II.1.2. Társadalmi és innovációs hálózatok fejlesztése * •
II.1.3. Mikrotérségi összefogásokkal, a szolgáltatások, az alapellátások biztosításával a 
kistelepülések megtartó képességének fokozása

* •

II.2.1. Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába * •
II.2.2. Lokális-, Tisza-, és Alföld-tudat erősítése * •
II.2.3. A rurális tradíciók és az identitás erősítésével a kistelepülések kiüresedésének, 
„gettósodásának” mérséklése

* •

II.2.4. Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása, elterjesztése * •
II.3.1. Hátrányos helyzetű munkaerő tartalékok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése *•
II.3.2. A foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztésével a digitális hátrányok 
csökkentése

* •

II.3.3. Az általános és a speciális képzettségi szint növelése * •
II.3.4. A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése * •
III.1.1 .A térség külső elérhetőségének javítása a nemzetközi közlekedési folyosók 
kiépítésével (gyorsforgalmi utak, nagysebességű vasút)

* •

III.1.2. A Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségeinek megteremtése a 
kapcsolódó infrastruktúra hátterével együtt

* •

III.1.3. A térség belső kapcsolatainak javítása a vasúti mellékhálózatok 
korszerűsítésével és működtetésével (regionális társaságok létrehozása)

* •

III.1.4. A térség belső kapcsolatainak javítása a főúthálózat, alsórendű közúthálózat, 
kerékpárutak és a folyami átkelések bővítésével, fejlesztésével

* •

III.1.5. Kedvező fekvés kihasználása a Helsinki folyosókhoz kapcsolódó belső 
úthálózatok kialakításával, határátkelők kapacitásának és számának növelésével

* •

III.2.1. Minőségi szolgáltató rendszer létrehozása *•
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* az intézkedés indítása
• a terület- és vidékfejlesztő hatás érvényesülésének kezdete

Intézkedések/időtáv rövidtáv
2005-06

középtáv
2007-13

hosszútáv
2013-

III.2.2. Gazdasági szereplők és tudáscentrumok közös információs hálózatának 
kialakítása

*•

III.2.3. A logisztikai és kereskedelmi szerepkör erősítése a szolgáltatások minőségi és 
mennyiségi fejlesztésével

*•

III.2.4. Informatikai ellátottság kiegyenlített fejlesztése *•
IV.1.1. A rurális tradíciókon és adottságokon alapuló, a piaci feltételekhez is 
alkalmazkodó speciális termékek előállítása

* •

IV.1.2. Egyedi arculatú tradicionális vidékipar és környezetvédelmi-ipar kialakítása * •
IV.1.3. Meglévő ipari centrumok EU–s normáknak megfelelő fejlesztése és rész 
vállalása a térségi munkamegosztásban

* •

IV.1.4. A mezőgazdaság jövedelmezőségének növelése, gazdasági munkamegosztás az 
EU–s vidékfejlesztési források bevonásával

* •

IV.2.1. A vízkivezetésen alapuló ártéri tájgazdálkodás * •
IV.2.2. A változó adottságoknak megfelelő területhasználat kialakítása az agrár–
környezetvédelmi program alapján

* •

IV.2.3. Ökológiai gazdálkodás és az alacsony bevitelű agrárgazdaság kialakítása * •
IV.2.4. A mező- és erdőgazdaság vízigényének fenntartható kielégítése * •
IV.3.1. Elérhető árú, sajátos, együttműködésen alapuló, a terhelhetőségnek megfelelő, 
a turisztikai arculattal harmonizáló termékcsomagok kialakítása

*•

IV.3.2. Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése * •
IV.3.3. Szelid– és ökoturizmus fejlesztése * •
V.1.1. A szükséges horizontális szerveződések létrehozása a térségi együttműködésekkel * •
V.1.2. A Tisza-mente terület- és vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási szervezetei 
szövetségének létrehozása

* •

V.1.3. A térségi partnerségi szervezetek ágazati szereplőkkel való megerősítése *•
V.2.1. Az országos, az ágazati és területi tervek készítésekor, felülvizsgálatakor az 
érdekharmonizáció, érdekérvényesítő szervek szerepének hangsúlyosabbá tétele

* •

V.2.3. A tervek társadalmasításának erősítése * •
V..2.4. A Tisza-mente térségi és kistérségi integrált programok társadalmasítása és 
megvalósítása helyi támogatással

* •

V.3.1. Az intézmények felkészültségének fokozása, amellyel javul a térség abszorpciós 
képessége

* •
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9.2. A  P RI O RI TÁ S O K  É S  A Z  I N T ÉZ K E D É S E K  KÖ ZÖT T I  K A P C S O L A T RE N D S Z E R

I.1.1. Környezetkímélő, az adottságokhoz alkalmazkodó 
termelési szerkezetváltás

I.1.2. Természetközeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása 
az ártéri vízrendszer rehabilitálására alapozva

I.1.3. Degradációra érzékeny talajokon tájhasználat váltás 
(extenzifikáció, erdősítés gyepesítés)

I.1.4. Természetközeli tájrészek fenntartása és növelése 
erdősítéssel, gyepesítéssel, az erdők természeti funkciójának 
visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása

I.2.1. Decentralizált megújuló energiagazdálkodási önfenntartó 
rendszerek kiépítése

I.2.2. Közműolló zárása és az alternatív szennyvíztisztító 
programok bevezetése a kis lélekszámú településeken (prioritás a 
VTT-vel érintett településekre)

I.2.3. Jól kidolgozott hulladékgazdálkodási tervekre épülő 
programok elindítása

I.3.1. Stratégiai vízkészletek minőségi és mennyiségi megőrzése, 
bővítése

I.3.2. Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a vízjárás 
szélsőségeinek csökkentése

II.1.1. Civil hálózatok fejlesztése (modell környezet- és 
természetvédő szervezetek)

II.1.2. Társadalmi és innovációs hálózatok fejlesztése

II.1.3. Mikrotérségi összefogásokkal, a szolgáltatások, 
az alapellátások biztosításával a kistelepülések megtartó 
képességének fokozása

II.2.1. Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a 
mindennapok világába

II.2.2. Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése

II.2.3. A rurális tradíciók és az identitás erősítésével a 
kistelepülések kiüresedésének, gettósodásának mérséklése

II.2.4. Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása, 
elterjesztése

II.3.1. Hátrányos helyzetű munkaerő tartalékok foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítése

II.3.2. A foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztésével a 
digitális hátrányok csökkentése

II.3.3. Az általános és a speciális képzettségi szint növelése

II.3.4. A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők 
mérséklése

Vízkészlet gazdálkodáson 
alapuló fenntartható táji 

rendszerek kialakítása

A Tisza ökológiai 
rendszeréhez alkalmazkodó 

gazdasági struktúra 
létrehozása
fejlesztése

Periférikus helyzet leküzdése

Hagyományo-kon alapuló 
képzési és foglalkoztatási 
lehetőségek hálózatokra 
támaszkodó fejlesztése

A térségi fejlesztési 
folyamatok demokratizálása 
és hatékonyságának növelése



III.1.1 .A térség külső elérhetőségének javítása a nemzetközi 
közlekedési folyosók kiépítésével (gyorsforgalmi utak, 
nagysebességű vasút) A térségi fejlesztési 

folyamatok demokratizálása 
és hatékonyságának növeléseIII.1.2. A Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségeinek 

megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével együtt

III.1.3. A térség belső kapcsolatainak javítása a vasúti 
mellékhálózatok korszerűsítésével és működtetésével (regionális 
társaságok létrehozása)

III.1.4. A térség belső kapcsolatainak javítása a főúthálózat, 
alsórendű közúthálózat, kerékpárutak és a folyami átkelések 
bővítésével, fejlesztésével

III.1.5. Kedvező fekvés kihasználása a Helsinki folyosókhoz 
kapcsolódó belső úthálózatok kialakításával, határátkelők 
kapacitásának és számának növelésével

III.2.1. Minőségi szolgáltató rendszer létrehozása

III.2.2. Gazdasági szereplők és tudáscentrumok közös 
információs hálózatának kialakítása

III.2.3. A logisztikai és kereskedelmi szerepkör erősítése a 
szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésével

III.2.4. Informatikai ellátottság kiegyenlített fejlesztése

IV.1.1. A rurális tradíciókon és adottságokon alapuló, a piaci 
feltételekhez  is alkalmazkodó speciális termékek előállítása

IV.1.2. Egyedi arculatú tradicionális vidékipar és 
környezetvédelmi-ipar kialakítása

IV.1.3. Meglévő ipari centrumok EU–s normáknak megfelelő 
fejlesztése és rész vállalása a térségi munkamegosztásban

IV.1.4. A mezőgazdaság jövedelmezőségének növelése, gazdasági 
munkamegosztás az EU–s vidékfejlesztési források bevonásával

IV.2.1. A vízkivezetésen alapuló ártéri tájgazdálkodás

IV.2.2. A változó adottságoknak megfelelő területhasználat 
kialakítása az agrár–környezetvédelmi program alapján 

IV.2.3. Ökológiai gazdálkodás és az alacsony bevitelű 
agrárgazdaság kialakítása

IV.2.4. A mező- és erdőgazdaság vízigényének fenntartható 
kielégítése

Periférikus helyzet leküzdése

A Tisza ökológiai 
rendszeréhez alkalmazkodó 

gazdasági struktúra 
létrehozása
fejlesztése

Vízkészlet gazdálkodáson 
alapuló fenntartható táji 

rendszerek kialakítása

Hagyományo-kon alapuló 
képzési és foglalkoztatási 
lehetőségek hálózatokra 
támaszkodó fejlesztése
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A térségi fejlesztési 
folyamatok demokratizálása 
és hatékonyságának növelése

Periférikus helyzet leküzdése

A Tisza ökológiai 
rendszeréhez alkalmazkodó 

gazdasági struktúra 
létrehozása
fejlesztése

Vízkészlet gazdálkodáson 
alapuló fenntartható táji 

rendszerek kialakítása

Hagyományo-kon alapuló 
képzési és foglalkoztatási 
lehetőségek hálózatokra 
támaszkodó fejlesztése

IV.3.1. Elérhető árú, sajátos, együttműködésen alapuló, 
terhelhetőségnek megfelelő, turisztikai arculattal harmonizáló 
termékcsomagok kialakítása

IV.3.2. Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése

IV.3.3. Szelíd– és ökoturizmus fejlesztése

V.1.1. A szükséges horizontális szerveződések létrehozása a térségi 
együttműködésekkel

V.1.2. A Tisza–mente terület– és vidékfejlesztési, 
környezetgazdálkodási szervezetek szövetségeinek létrehozása

V.1.3. A térségi partnerségi szervezetek ágazati szereplőkkel való 
megerősítése

V.2.1. Az országos, az ágazati és területi tervek készítésekor, 
felülvizsgálatakor az érdekharmonizáló, érdekérvényesítő szervek 
szerepének hangsúlyosabbá tétele

V.2.2. A tervek társadalmasításának erősítése

V.2.3. A tervek társadalmasításának erősítése

V.2.4. A Tisza-mente térségi és kistérségi integrált programok 
társadalmasítása és megvalósítása helyi támogatással

V.3.1. Az intézmények felkészültségének fokozása, amellyel javul 
a térség abszorpciós képessége
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9.2. A  P RI O RI TÁ S O K  É S  A Z  I N T ÉZ K E D É S E K  KÖ ZÖT T I  K A P C S O L A T RE N D S Z E R

Intézkedések/
Prioritások

Vízkészlet 
gazdálkodáson 

alapuló 
fenntartható 

táji rendszerek 
kialakítása

Hagyományokon 
alapuló képzési 

és foglalkoztatási 
lehetőségek 
hálózatokra 
támaszkodó 
fejlesztése

Periférikus 
helyzet 

leküzdése

A Tisza 
ökológiai 

rendszeréhez 
alkalmazkodó 

gazdasági 
struktúra 

létrehozása

A térségi fejlesztési 
folyamatok 

demokratizálása és 
hatékonyságának 

növelése

I.1.1. Környezetkímélő, az adottságokhoz alkalmazkodó 
termelési szerkezetváltás

* *
I.1.2. Természet közeli, diverz, mozaikos tájszerkezet ki-
alakítása az ártéri vízrendszer rehabilitálására alapozva

* *
I.1.3. Degradációra érzékeny talajokon tájhasználat váltás 
(extenzifikáció, erdősítés gyepesítés)

* *
I.1.4. Természet közeli tájrészek fenntartása és növelése 
erdősítéssel, gyepesítéssel, az erdők természeti funkciójá-
nak visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása

* *

I.2.1. Decentralizált megújuló energiagazdálkodási ön-
fenntartó rendszerek kiépítése

* * *
I.2.2. Közműolló zárása és az alternatív szennyvíztisztító 
programok bevezetése a kis lélekszámú településeken 
(prioritás a VTT-vel érintett településekre)

* *

I.2.3. Jól kidolgozott hulladékgazdálkodási tervekre épü-
lő programok elindítása

* * *
I.3.1. Stratégiai vízkészletek minőségi és mennyiségi 
megőrzése, bővítése

* *
I.3.2. Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a 
vízjárás szélsőségeinek csökkentése 

* *
II.1.1. Civil hálózatok fejlesztése (modell környezet- és 
természetvédő szervezetek)

* * *
II.1.2. Társadalmi és innovációs hálózatok fejlesztése * * *
II.1.3. Mikrotérségi összefogásokkal, a szolgáltatások, 
az alapellátások biztosításával a kistelepülések megtartó 
képességének fokozása

* *

II.2.1. Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a 
mindennapok világába

* *
II.2.2. Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése * *
II.2.3. A rurális tradíciók és az identitás erősítésével a kis-
települések kiüresedésének, „gettósodásának” mérséklése

* *
II.2.4. Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények tá-
mogatása, elterjesztése

* * *
II.3.1. Hátrányos helyzetű munkaerő tartalékok foglal-
koztatási lehetőségeinek bővítése

* * *
II.3.2. A foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztésé-
vel a digitális hátrányok csökkentése

* *
II.3.3. Az általános és a speciális képzettségi szint növe-
lése

* * * *
II.3.4. A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők 
mérséklése

* * *
III.1.1 .A térség külső elérhetőségének javítása a nem-
zetközi közlekedési folyosók kiépítésével (gyorsforgalmi 
utak, nagysebességű vasút)

*

III.1.2. A Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségei-
nek megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével 
együtt

* *
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III.1.3. A térség belső kapcsolatainak javítása a vasúti 
mellékhálózatok korszerűsítésével és működtetésével (re-
gionális társaságok létrehozása)

* *

III.1.4. A térség belső kapcsolatainak javítása a főúthá-
lózat, alsórendű közúthálózat, kerékpárutak és a folyami 
átkelések bővítésével, fejlesztésével

* *

III.1.5. Kedvező fekvés kihasználása a Helsinki folyosók-
hoz kapcsolódó belső úthálózatok kialakításával, határ-
átkelők kapacitásának és számának növelésével

* *

III.2.1. Minőségi szolgáltató rendszer létrehozása * * *
III.2.2. Gazdasági szereplők és tudáscentrumok közös 
információs hálózatának kialakítása

* * * *
III.2.3. A logisztikai és kereskedelmi szerepkör erősítése 
a szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésével

* * *
III.2.4. Informatikai ellátottság kiegyenlített fejlesztése * *
IV.1.1. A rurális tradíciókon és adottságokon alapuló, 
a piaci feltételekhez is alkalmazkodó speciális termékek 
előállítása

* *

IV.1.2. Egyedi arculatú tradicionális vidékipar és környe-
zetvédelmi-ipar kialakítása

* *
IV.1.3. Meglévő ipari centrumok EU–s normáknak 
megfelelő fejlesztése  és rész vállalása a térségi munka-
megosztásban

* *

IV.1.4. A mezőgazdaság jövedelmezőségének növelése, 
gazdasági munkamegosztás az EU–s vidékfejlesztési for-
rások bevonásával

* *

IV.2.1.A vízkivezetésen alapuló ártéri tájgazdálkodás * *
IV.2.2. A változó adottságoknak megfelelő területhasz-
nálat kialakítása az agrár–környezetvédelmi program 
alapján

* *

IV.2.3. Ökológiai gazdálkodás és az alacsony bevitelű 
agrárgazdaság kialakítása

* *
IV.2.4. A mező- és erdőgazdaság vízigényének fenntart-
ható kielégítése 

* *
IV.3.1. Elérhető árú, sajátos, együttműködésen alapuló, 
a terhelhetőségnek megfelelő, a turisztikai arculattal har-
monizáló termékcsomagok kialakítása

* *

IV.3.2. Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése * *
IV.3.3. Szelíd– és ökoturizmus fejlesztése * *
V.1.1. A szükséges horizontális szerveződések létrehozása 
a térségi együttműködésekkel

* * * * *
V.1.2. A Tisza-mente terület- és vidékfejlesztési, környe-
zetgazdálkodási szervezetei szövetségének létrehozása

* * * * *
V.1.3. A térségi partnerségi szervezetek ágazati szereplők-
kel való megerősítése

* * * * *
V.2.1. Az országos, az ágazati és területi tervek készítése-
kor, felülvizsgálatakor az érdekharmonizáció, érdekérvé-
nyesítő szervek szerepének hangsúlyosabbá tétele

* * * * *

V.2.3. A tervek társadalmasításának erősítése * * * * *
V..2.4. A Tisza-mente térségi és kistérségi integrált prog-
ramok társadalmasítása és megvalósítása helyi támoga-
tással

* * * * *

V.3.1. Az intézmények felkészültségének fokozása, 
amellyel javul a térség abszorpciós képessége

* * * * *



9.3. A Z  I N T ÉZ K E D É S E K  É S  A  B E A VA T KO Z Á S I  T E RÜ L ET E K  

Intézkedések/beavatkozási területek VTT által 
érintett 

települések

kistelepülések Tisza-mente 
teljes területe

I.1.1. Környezetkímélő, az adottságokhoz alkalmazkodó termelési szerkezetváltás *
I.1.2.Természetközeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása az ártéri vízrendszer rehabi-
litálására alapozva

*
I.1.3. Degradációra érzékeny talajokon tájhasználat váltás (extenzifikáció, erdősítés gyepe-
sítés)

*
I.1.4. Természet közeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, az erdők 
természeti funkciójának visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása

*
I.2.1. Decentralizált megújuló energiagazdálkodási önfenntartó rendszerek kiépítése *
I.2.2. Közműolló zárása és az alternatív szennyvíztisztító programok bevezetése a kis lélek-
számú településeken (prioritás a VTT-vel érintett településekre)

* *
I.2.3. Jól kidolgozott hulladékgazdálkodási tervekre épülő programok elindítása *
I.3.1. Stratégiai vízkészletek minőségi és mennyiségi megőrzése, bővítése *
I.3.2. Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a vízjárás szélsőségeinek csökkentése *
II.1.1. Civil hálózatok fejlesztése (modell környezet- és természetvédő szervezetek) *
II.1.2. Társadalmi és innovációs hálózatok fejlesztése *
II.1.3. Mikrotérségi összefogásokkal, a szolgáltatások, az alapellátások biztosításával a kis-
települések megtartó képességének fokozása

*
II.2.1. Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába * *
II.2.2. Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése * *
II.2.3. A rurális tradíciók és az identitás erősítésével a kistelepülések kiüresedésének, „get-
tósodásának” mérséklése

*
II.2.4. Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása, elterjesztése *
II.3.1. Hátrányos helyzetű munkaerő tartalékok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése *
II.3.2. A foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztésével a digitális hátrányok csökken-
tése

*
II.3.3. Az általános és a speciális képzettségi szint növelése *
II.3.4. A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése *
III.1.1 .A térség külső elérhetőségének javítása a nemzetközi közlekedési folyosók kiépíté-
sével (gyorsforgalmi utak, nagysebességű vasút)

*
III.1.2. A Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségeinek megteremtése a kapcsolódó 
infrastruktúra hátterével együtt

*
III.1.3. A térség belső kapcsolatainak javítása a vasúti mellékhálózatok korszerűsítésével és 
működtetésével (regionális társaságok létrehozása)

* *
III.1.4. A térség belső kapcsolatainak javítása a főúthálózat, alsórendű közúthálózat, kerék-
párutak és a folyami átkelések bővítésével, fejlesztésével

* *
III.1.5. Kedvező fekvés kihasználása a Helsinki folyosókhoz kapcsolódó belső úthálózatok 
kialakításával, határátkelők kapacitásának és számának növelésével

*
III.2.1. Minőségi szolgáltató rendszer létrehozása *
III.2.2. Gazdasági szereplők és tudáscentrumok közös információs hálózatának kialakítása *
III.2.3. A logisztikai és kereskedelmi szerepkör erősítése a szolgáltatások minőségi és meny-
nyiségi fejlesztésével

*
III.2.4. Informatikai ellátottság kiegyenlített fejlesztése *
IV.1.1. A rurális tradíciókon és adottságokon alapuló, a piaci feltételekhez is alkalmazkodó 
speciális termékek előállítása

* *
IV.1.2. Egyedi arculatú tradicionális vidékipar és környezetvédelmi-ipar kialakítása *
IV.1.3. Meglévő ipari centrumok EU–s normáknak megfelelő fejlesztése és rész vállalása a 
térségi munkamegosztásba

*
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Intézkedések/beavatkozási területek VTT által érin-
tett települések

kistelepülések Tisza-mente 
teljes területe

IV.1.4. A mezőgazdaság jövedelmezőségének növelése, gazdasági munkamegosztás az EU–s 
vidékfejlesztési források bevonásával

*
IV.2.1. A vízkivezetésen alapuló ártéri tájgazdálkodás * *
IV.2.2. A változó adottságoknak megfelelő területhasználat kialakítása az agrár–környezet-
védelmi program alapján

*
IV.2.3. Ökológiai gazdálkodás és az alacsony bevitelű agrárgazdaság kialakítása *
IV.2.4. A mező- és erdőgazdaság vízigényének fenntartható kielégítése *
IV.3.1. Elérhető árú, sajátos, együttműködésen alapuló, a terhelhetőségnek megfelelő, a 
turisztikai arculattal harmonizáló termékcsomagok kialakítása

*
IV.3.2. Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése *
IV.3.3. Szelíd– és ökoturizmus fejlesztése *
V.1.1. A szükséges horizontális szerveződések létrehozása a térségi együttműködésekkel *
V.1.2. A Tisza-mente terület- és vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási szervezetei szövetsé-
gének létrehozása

*
V.1.3. A térségi partnerségi szervezetek ágazati szereplőkkel való megerősítése *
V.2.1. Az országos, az ágazati és területi tervek készítésekor, felülvizsgálatakor az érdekhar-
monizáció, érdekérvényesítő szervek szerepének hangsúlyosabbá tétele

*
V.2.3. A tervek társadalmasításának erősítése *
V..2.4. A Tisza-mente térségi és kistérségi integrált programok társadalmasítása és megvaló-
sítása helyi támogatással

*
V.3.1. Az intézmények felkészültségének fokozása, amellyel javul a térség abszorpciós ké-
pessége

*
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10.1. A  KO N C E P C I Ó  A L A P E LV E I

A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési 
és környezetgazdálkodási koncepció következő alapel-
veinek célja a térség lakossága számára megadni az esélyt 
arra, hogy árvíztől való biztonsága mellett életlehetőségei 
is fenntarthatóvá váljanak, vagyis ne a természeti, tár-
sadalmi, gazdasági degradálódás folytatódjon, hanem 
helyreállítható legyen a táj népességmegtartó ereje, egész-
ségesen működjön társadalmi és természeti rendszere. A 
legnagyobbrészt agrártérség vidékfejlesztésének nincsen 
valódi esélye táj- és vízhasználat-váltás nélkül. Ezért az 
alapelvek e váltásra és az erre alapozható gazdálkodási 
rendszerek feltételeinek biztosítására koncentrálnak.

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület és vidékfejlesztését szolgá-
ló programról szóló 1107/2003. (XI. 5.) sz. Kormány-
határozatban az integrált terület- és vidékfejlesztési kon-
cepció számára meghatározott alapelvek a következők:

1.  A koncepció illetve a térségi fejlődés a társadalom 
és gazdaság táji rendszerekbe illeszkedésén és a 
velük való együttműködésén kell alapuljon.

2.  A fejlesztések célja az ártér reaktiválása, amely az 
ártéri ökológiai és vízrendszer rehabilitálását je-
lenti egy a táji adottságokra épülő tájgazdálkodási 
rendszer kiépítésével, amely magába foglalja az 
egészséges, mozaikos tájszerkezet helyreállítását és 
fenntartását.

3.  A jövőben a táj- és vízhasználatnak egyaránt szol-
gálnia kell az éghajlatváltozásból, ár és belvízvé-
delemből, a vízháztartás pozitívba fordításából 
származó stratégiai jelentőségű funkciók és fel-
adatok ellátását, valamint a társadalmi-gazdasági 
degradáció megfordítását, az egészséges fejlődés 
megindulását. Ezen belül felismert ökológiai, víz-
háztartás- és vízjárás szabályozó szerepük és jelen-
tőségük alapján gondoskodni kell a természetes 
erdők helyreállításáról, és ökológiai ciklusaik-
nak megfelelő fenntartásáról, valamint területük 
olyan arányra növeléséről, amely már lehetővé te-
szi az ártéri élő rendszer egészséges működését.

4.  A szükséges táj- és vízhasználat váltás alapja a sza-
bályozott vízkivezetési lehetőség. Az árvízvédel-

mi célból elfogadott szabályozott vízkivezetést és 
ártér reaktiválást úgy kell megvalósítani, hogy a 
víz továbbvezetésével, szétosztásával csökkenjen 
az árapasztó tározás okozta kár, és a lehető leg-
nagyobb mértékben biztosított legyen az ártér al-
kalmas területeinek gravitációs vízellátása, belső 
vízáramlása az ökológiai és tájgazdálkodási rend-
szerek számára.

5.  A tájgazdálkodási rendszert a táji rendszerek mű-
ködési törvényei, sajátosságai, szerepei és ciklusai 
szerint kell kialakítani. A potenciális haszonvé-
teleket a táj térszintjei és a rehabilitálandó víz-
rendszerek által meghatározott élőhelyek fenn-
tartásával és gazdagításával lehet és kell elérni. A 
gazdálkodási rendszereket és programcsomagokat 
a potenciális haszonvételekből előállítható termé-
kek piaci lehetőségei, a helyi társadalom képessé-
gei és szándékai, valamint az országos érdekű stra-
tégiai jelentőségű funkciók, állami közfeladatok 
ellátásában való részvállalást elismerő kifizetési 
rendszer alapján kell megtervezni és megvalósí-
tani. Így a helyben lakó gazdálkodók területegy-
ségre jutó garantált jövedelmének el kell érnie a 
jó adottságú területek használóiét.

6.  A tájgazdálkodás-váltást a kellő óvatosság és fo-
kozatosság elve alapján árapasztó, illetve tájgaz-
dálkodási mintaterületeken kell elkezdeni, a he-
lyi társadalom aktív közreműködésével és állami 
részvállalással.

7.  A táji alkalmasság és funkciók szerint meghatá-
rozott agrárgazdálkodási váltás az ártér magasabb 
fekvésű, kedvezőbb agráradottságú területein a 
piaci követelmények mellett elsősorban a ter-
melés helyi társadalomra és környezetre hárított 
károkozásának megszüntetését, a megélhetés és 
a környezet épségének, értékének tiszteletben 
tartását kell jelentse a végletekig degradált tér-
ségben.

8.  A térségi fejlesztés egyéb ágazatai az eddigiek 
alapján a népesség megtartást, az életminőség ja-
vulását kell szolgálják. Ezen belül jelentőségüknek 
megfelelően kiemelten kell kezelni a tájhasználat- 
és etnikai váltást is figyelembe vevő összehangolt 
oktatási, képzési integrációs és szociális progra-

10.   MELLÉKLETEK
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mokat, valamint a tájgazdálkodáson alapuló ter-
mék-feldolgozási, szolgáltatási fejlesztéseket.

9.  A víz jelenléte és az ártér sajátos helyzete szerepei 
következtében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
vízminőség-védelem, talajvédelem, erdőművelés, 
szennyvíz és hulladékkezelés kérdéseire, beleértve 
a vízgyűjtőn történő nemzetközi együttműködé-
seket is.

10.2. E LV I  A L A P O K

A térségi fejlődést célzó erőfeszítés eredményét - egyebek 
mellett - az is meghatározza, hogy a tervezés, döntésho-
zás és megvalósítás során sikerül-e, és mennyiben lehet-
séges közösen elfogadott értékrendet követni. Mindez 
természetesen nem elegendő ahhoz, hogy egy integrált 
fejlesztési vagy egy tájgazdálkodási program a megfelelő 
tartalommal valósuljon meg, hiszen a megvalósítás kul-
csa nem a tervező csapatnál, hanem a helyi- és a külső 
feltételeket adó társadalom szereplőinél van.

A tervezés során a következő BOKARTISZ Kht. ál-
tal 2003-ban össeállított és közösen elfogadott érték-
rend mentén haladtunk:

Az egész koncepció és a tájgazdálkodás leglényegesebb 
kiindulása, hogy a természet nem forrás, hanem társ. 
Az elv az ember és a természet közötti viszonyról szól, 
amelynek rendezése az emberi társadalom és gazdaság 
fennmaradása szempontjából létkérdés. Viszonyunk 
önmagunkhoz, a többi emberhez, a természet többi 
eleméhez és folyamataihoz meghatározza társadalmunk 
fennmaradását vagy bukását.

Felfogásunkban az emberi társadalom a természet nagy 
rendszerének egyik alrendszere, amely jelenlegi mű-
ködése következtében „kiesett” ebből a rendszerből. 
(Rendszerből kiesett helyzetünk tünetei a túlhasználat 
következményei: árvíz, belvíz, aszály, vízháztartás- és 
éghajlatváltozás, társadalmi-gazdasági leszakadás stb.) 
A cél e viszony rendezése, amely által az ember a kie-
settségből visszatérhet a helyére, és újból társként vi-
szonyulhat környezetéhez. A társkapcsolat jellegéből 
következően a rendszerben minden és mindenki egy-
formán fontos, és ezért tiszteletet érdemel. A tisztelet a 
dolgok iránt, az összes élő iránt, az embertársaink iránt: 
az a megközelítési mód, ami nélkül nem lehet társként 
viszonyulni semmihez és senkihez.

A megközelítési módunk lényege, hogy a termé-
szethez nem úgy viszonyulunk, mint korlátlan, vagy 
korlátozott erőforráshalmazhoz, hanem úgy, mint ben-
nünket részként magában foglaló, tőlünk függetlenül is 
létező, velünk párhuzamosan és kölcsönhatásban mű-
ködő rendszerhez. Ennek a viszonynak meghatározó 

eleme, hogy a rendszerben az irányítás nem az ember 
kezében van, hanem ezt a rendszer struktúrája hatá-
rozza meg, ebből az is következik, hogy a lehetséges 
kapcsolatokban nemcsak egyenrangúként, de alárendelt 
félként is kapcsolódunk. 

A viszony rendezésének egyik kulcskérdése az együtt-
működés. A természeti rendszerek összekapcsolódásával 
– egyfajta önszerveződés révén – olyan magasabb szintű 
rendszer jön létre, amelyeket az egyes elemek közötti 
együttműködés tart fönn. Ez az együttműködés egyre 
összetettebb rendszerek kialakulásához vezet, melyek ál-
talános jellemzője, hogy stabilizálják, állandósítják kör-
nyezetük jellegzetességeit, illetve mérséklik a környe-
zetükben jelentkező szélsőségeket. Minél összetettebb, 
minél magasabb szerveződési szintű egy adott rendszer, 
annál kiegyensúlyozottabb kereteket tud biztosítani 
magának és alkotó elemeinek.

Az ellenműködés következménye viszont, hogy a ter-
mészetes rendszerek egyre egyszerűbbek lesznek, a sok-
féleségük csökken. Ezzel párhuzamosan az alrendszerek 
működésének kiegyensúlyozottsága romlik, egyre na-
gyobb rendszerkilengések figyelhetők meg, nőnek a szél-
sőségek és így a rendszer egyes elemeinek életfeltételei 
romlanak, szélsőséges esetben megszűnnek, ami fajok 
kihalásához, funkciók megszűnéséhez, hiányához vezet. 

Az együttműködés a gazdaság, társadalom és a termé-
szet különböző szereplői között akkor teljes, ha egyik 
sem érvényesíti a saját érdekeit a másik rovására. A 
természeti folyamatokban e mozzanat érvényesülését 
bonyolult önszabályzó és önvezérlő mechanizmusok 
biztosítják. Jelenleg az ember ezeket a természetes irá-
nyítási folyamatokat felülírva, a visszacsatolásokat idő-
ben eltolva, egyéni érdekeit kizárólagosan érvényesíti a 
természeti elemek rovására, tehát forrásként viszonyul 
természeti környezetéhez. Ahhoz, hogy társként tudjon 
viszonyulni, tiszteletben kell tartania a másik érdekeit, 
szempontjait. Ez azt jelenti, hogy az önérvényesítés és 
elfogadás optimumát kell megkeresni, azt a megoldást, 
ami minden szempontból a lehető legjobb. 

Az optimum megtalálását jelenti, amikor az ember 
a gazdasági haszonvételekhez a természetes rendsze-
rek építkezésének, működésének elősegítése révén jut 
hozzá, amikor nem igénylünk, és nem akarunk elven-
ni többet, mint amennyi - betöltött funkciónk szerint 
- számunkra jár. 

Fentiek alapján a tájgazdálkodás célja, hogy a termé-
szetes rendszerek fenntartásához igazítsa a haszon-
vételeket. Monokultúrák helyett mozaikos tájszerke-
zetet alakítanánk ki, melyben a táji adottságoknak 
megfelelően valamennyi természetes élőhely megje-
lenhetne, így a tavak, nádasok, láp- és mocsárrétek, 
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puha- és keményfaligetek. Mindez nem a szántók 
felszámolását jelenti, hanem azt, hogy az emberi te-
vékenység a szántókat a rendszerbe építve a rendszer-
működést magasabb szerveződési szintre lépteti. A 
rendszerszerveződés ilyen jellegű serkentésével válik 
a tájhasználó emberből tájgazdálkodó, aki ilyen mó-
don gazdagítva gazdagodik, tehát a szó eredeti ér-
telmében gazdálkodik. Csak ilyen módon lehet az 
ökológiai rendszerek olyan hasznosítását megtalálni, 
amely hasznot hoz anélkül, hogy a rendszert gátol-
nánk a fejlődésében.

A tájgazdálkodás megalapozásához fontos, hogy 
minden környezeti rendszernek megtaláljuk adekvát 
hasznosítását, az ahhoz tartozó termékszerkezetet és 
technológiát. Ez bármilyen gazdálkodási formára vo-
natkoztatható, amely fenntartható módon kíván mű-
ködni. Ahol nem lehet a jelenlegi ismeretekkel és adott-
ságokkal hatékonyan gazdálkodni, ott a társadalmilag 
és ökológiailag leghasznosabb állapot a természetes, 
vagy természetközeli állapot biztosítása.

A tájgazdálkodás csak szervesen fejlődő társadalom ál-
tal valósítható meg, ahol a természeti folyamatokhoz 
szervesülnie kell a társadalmi folyamatoknak, ami azt 

is jelenti, hogy a természeti törvényeket hagyni kell ér-
vényesülni. A szerves gazdasági-társadalmi közösségek 
működésének alapja nem a jog, hanem a kötelesség, 
a jog pedig csupán a kötelességek teljesítését elősegí-
tő mozzanatok összessége. Természetesen mindkettő 
egyénhez kötött, tőle egyik sem elválasztható, csak a 
hangsúly nem a jogokra, hanem a kötelezettségekre he-
lyeződik. A szerves társadalmakban mindenkinek meg-
van a maga helye és szerepe, amelyből ennek megfelelő 
felelőssége és kötelessége következik.

Ebből következett számunkra a felelősség elve, ami 
első közelítésben azt jelenti, hogy felelősek vagyunk 
azért, hogy teljesítjük, avagy elhanyagoljuk-e a köteles-
ségeinket. Másodsorban felelősek vagyunk a döntésein-
kért. Mindez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy adott 
rossz döntést követően szükségszerűen le kell monda-
nunk valamiféle pozícióról, társadalmi szerepről, mert 
ez is egyfajta felelőtlenséghez vezethet, hanem arról, 
hogy viselnünk kell döntésünk következményeit, és 
szerepet kell vállalnunk az esetleges károk enyhítésében 
és a helyreállításban. Másként fogalmazva, ha valamit 
tönkreteszünk, akkor nem hagyhatjuk magára, hanem 
tevékenyen segíteni kell a helyreállítás folyamatát, s így 
van ez a Tisza mentén is.



49

10.3  A Z  Á RT É RI  TÁ J G A Z DÁ L KO DÁ S  T É R S Z I N T E K H EZ  É S  M O Z A I KO S  TÁ J I  
A D OT T S Á G O K H O Z  I G A ZO D Ó  H A S ZO N V ÉT E L I  L E H ET Ő S É G E I

Tér-
szintek

Élőhelyek Élőhely-kezelés Haszonvételek

Általános konkrét összességében adott társulásra 
vonatkoztatva

Mélyártér nyílt vízfelület nyíltvizű tavak rendszeres vízpótlás 
biztosítása, 
természetes 
halszaporulat 
fenntartása, 
betelepítési tilalom

vízpótlás, 
csatornatisztítás, 
−karbantartás

halászat, rekesztés, horgásztatás, 
vadászat

hínárosok lebegő és rögzült 
hínártársulások

víztisztítás, hínárszárítás, komposzt-
előállítás, sulyom feldolgozás

mocsarak zárt nádasok, 
gyékényesek

rendszeres vízpótlás 
biztosítása, 
haltelepítési tilalom, 
megfelelő időszakban 
történő vágás, 
kaszálás

nádvágás, égetés 
tilalma

nád, gyékényfelhasználás

harmatkásás, 
tavikákás 

égetés tilalma harmatkása (inkább turisztikai 
célú) étkezési célú felhasználása, 
dísznövénykertészet

zsombékosok kaszálás ridegállattartás (alom) és egyes 
növények (inkább turisztikai célú) 
étkezési célú felhasználása

magassásosok kaszálás ridegállattartás (alom) 
szürkemarhatartás

bokorfüzesek, 
láperdők

fűz és nyírlápok rendszeres vízpótlása 
biztosítása égetés 
megakadályozása

égetés tilalma, 
szukcesszió segítése

égerlápok, égeres 
mocsárerdők

bokorfüzesek fűzvessző

élőhelyhez nem köthető haszonvételek energiaültetvény
Alacsony ártér üde rétek,  

rétlápok
üde és nádasodó 
rétlápok, láprétek

rendszeres vízpótlás 
biztosítása, megfelelő 
időben történő 
kaszálás, égetés 
megakadályozása

kaszálás ridegállattartás

kiszáradó 
kékperjés láprétek

kaszálás ridegállattartás

mocsárrétek kaszálás ridegállattartás

puhafa ligetek fűz és nyárligetek vízpótlás biztosítása, 
szukcesszió 
elősegítése, tájidegen 
fajok kitermelése

szukcesszió segítése, 
szálalás, tájidegen 
fajok kitermelése

erdei gyümölcsök, gyümölcsények, 
erdőgazdálkodás (szálalás, tájidegen 
fajok kitermelése)

Magas ártér keményfa ligetek köris-szil-tölgy 
ligetek

vízpótlás biztosítása, 
szukcesszió 
elősegítése, tájidegen 
fajok kitermelése

szukcesszió segítése, 
szálalás, tájidegen 
fajok kitermelése

erdei gyümölcsök, gyümölcsények, 
erdőgazdálkodás (szálalás, tájidegen 
fajok kitermelése)

égerligetek

élőhelyhez nem köthető haszonvételek  szántó, kert
Ármentes 
szint

nyílt száraz gyepek évelő nyílt 
homokpusztai 
gyepek

legeltetés, megfelelő 
időben történő 
kaszálás, égetés 
tilalma, meggátlása

legeltetés, kaszálás ridegállattartás

zárt száraz és 
félszáraz gyepek

alföldi 
sztyepprétek

legeltetés, kaszálás ridegállattartás

üde lombos erdők Alföldi gyertyános 
tölgyesek és üde 
gyöngyvirágos 
tölgyesek

szukcesszió 
elősegítése, tájidegen 
fajok kitermelése

szukcesszió 
elősegítése, 
tájidegen fajok 
kitermelése

erdei gyümölcsök, gyümölcsények, 
erdőgazdálkodás (szálalás, tájidegen 
fajok kitermelése)

élőhelyhez nem köthető haszonvételek szántó, kert
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Gyümölcsény: az eredőhöz nagyon közel álló, elegendő 
nagy kiterjedésű rendszer, amely bizonyos erdő és gyü-
mölcs haszonvételt biztosít az ember számára. A létre-
hozása és fönntartása kevés ráfordítást igényel, viszont 
csak „extenzív” haszonvételt tesz lehetővé. A gyümöl-
csény nem az árutermelés helyszíne, de a saját fogyasz-
táson felül értékesíthető javakat is termel. Művelése ál-
talában családi, közösségi együttműködést igényel.

Környezetvédelmi ipar: azokat a tevékenységeket foglalja 
magában, amelyek olyan javakat állítanak elő, és olyan 
szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek mérik, megelőzik, 
korlátozzák, minimalizálják vagy helyrehozzák a vizet, 
levegőt és a talajt ért környezeti károkat, valamint a hul-
ladékhoz, a zajhoz és az ökorendszerekhez kapcsolódó 
környezeti problémákat.

Multiplikáció: A vidékintegrációt szolgáló multipliká-
ció a helyi erőforrásokra alapozott természetszerű érték-
sokszorozó láncot működtet, információs technikával, 
menedzsmenttechnológiával, kockázatkezeléssel, biz-
tosítással, valamint a szerződéses tervezés, nyersanyag-
termelés, feldolgozás, átdolgozás, végtermék előállítás 
és fogyasztatás integrált munkafolyamataival. A jellem-
zően élelmiszer előállításból induló lánc a beruházó, 
műveltető és értékesítő munkáktól fogyasztó turista-
szolgáltatásig vagy pl. gyorsan lebomló (öko)csomago-
lóanyag gyártásig, nem élelmiszer célú  mezőgazdasági 
termékfeldolgozásig, hightech termékfejlesztésig terjed, 
helyi munkahelyeket létrehozva, hasznot és megélhetést 
biztosítva a vidéknek.

Ökológiai egyensúly: A természetes rendszerek önszabá-
lyozásának és működésének megjelenítője. A táj vál-
tozásait a fel- és leépülés, a keletkezés és az elmúlás, a 
születés és a halál állandó, együttes jelenléte jellemzi. A 
táj csak addig tudja őrizni állandó arculatát, míg e moz-
zanatok ellensúlyozzák, egyensúlyban tartják egymást. 
Az egyensúly innen nézve az élet maga, olyan dinami-
kus, állandó mozgáson alapuló jellegzetesség, amelyben 
a mérleg nyelve soha meg nem áll, ám mindig a közép-
pont körül mozog. Az egyensúly felborulása, akár a fel-
halmozás, felépülés, akár a pusztulás, leépülés irányába 
mozdul el a rendszer, a korábbi tájszerkezet folytonos 
átalakulásához, újabb egyensúlyi állapot kialakulása 
nélkül pusztulásához, emberi léptékkel kifejezve: eltar-
tóképességének csökkenéséhez vezet. Azzal a példával 
szemben, miszerint az élőszervezet a halál esetén kerül 
egyensúlyba, hadd hozzuk fel ellenérvként: a halál be-
álltát követően a szervezetben a fel- és leépülés kettős-
ségéből a leépülés, a bomlás állandósul. Ez éppen nem 

egyensúly, hanem ellenkezőleg: az egymást korábban 
ellensúlyozó folyamatok egyirányúsodása, azaz a koráb-
bi egyensúly felbomlása.

Ökológiai gazdálkodás (Környezettudatos gazdálko-
dás): Szintetikus műtrágya és szintetikus növényvédő 
szer nélküli, a természetes biológiai ciklusokon, szerves 
trágyázáson, biológiai növényvédelmen alapuló gazdál-
kodási forma. Az ökológiai gazdálkodás, mint a me-
zőgazdaság csúcstechnológiája, csak abban az esetben 
lehet eredményes, ha az emberi tudás minden eddigi 
eredményét felhasználja, hogy megértse a természet 
működési elveit, s azokkal együttműködve, nem pedig 
azokat leigázva állítja elő a szükséges egészséges élelmi-
szer–mennyiséget – miközben a környezet állapota nem 
romlik, így hosszú távon fenntartható lesz.

Ökoturizmus: (fenntartható turizmus, felelős turizmus) 
a turizmus környezetbarát változata. Olyan turizmus, 
amely magában foglalja az utazást valamilyen háborí-
tatlan és szennyeződésektől mentes természeti körzetbe, 
ahol sajátos objektumok tanulmányozhatók, megcso-
dálhatók és ahol élvezni lehet a tájat, az eredeti növény– 
és állatvilágot, illetve a kulturális örökséget. Igyekszik 
csökkenteni a pihenési célú utazások okozta környezeti 
károkat. Az ökoturizmus ugyanakkor hozzájárulhat a 
környezet megóvásához jövedelemteremtő hatásánál 
vagy a turisták tudatosításánál fogva.

Rendszerműködés: Az önszabályzó rendszerekben a vál-
tozások egyfajta dinamikus egyensúlyban összegződve 
viszonylag szűk mozgástérbe kényszerülnek. Ezért bár a 
táj egyes elemei akár gyorsan és jelentősen is változhat-
nak, az egész rendszer mégis megőrzi önálló arculatát, 
olyannyira, hogy a legkedvezőbb körülmények között 
e változások szinte észrevétlenül lassúak, már-már az 
állandóság látszatát keltik. Az egymást kiegészítő, ön-
szabályzó folyamatok sorát, melyben a táj megteremti 
és őrzi saját adottságait, rendszerműködésnek nevezzük. 
A rendszerműködés hibái, sérülései a rendszer lengésé-
ben, a szélsőségek megjelenésében és eluralkodásában 
nyilvánulnak meg. A szélsőségek növekedése tehát a 
természetes rendszerek sérüléseire, rendszerműködésük 
zavaraira utal.

Stratégiai vízkészlet: A tér meghatározott részében, adott 
időpontban található vízmennyiség. A vízkészlet kiak-
názása a vízkészlet veszélyeztetése nélkül csak részle-
gesen, kellő vízutánpótlás és a vízkészlet tisztaságának 
megőrzése mellett lehetséges. Túlzott vagy egyoldalú 
kihasználás illetve felszíni és felszín alatti vizek és a ta-
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lajvizek nagyarányú szennyezése a vízkészlet károsodá-
sához vezethet.

„Szelid” turizmus: A táj ökológiai rehabilitációjához 
kapcsolódó, természeti és kulturális értékek őrzésére, 
bemutatására alapozott, közvetlen emberi kapcsolato-
kon nyugvó, ezáltal helyi léptékű turizmust jelent.

Táji (ökológiai) rendszer: A terepalakulatok, vízrendszer  
és az élővilág sajátos szerkezetű közössége. Egységes rend-
szer, amely önmaga formálja és őrzi sajátos arculatát. A 
táj ebben az értelemben nem fogható fel a táji elemek 
mechanikus összegződéseként. Olyan rendszert alkot, 
amely sajátos működésével nagyban befolyásolja, ill. 
döntő módon határozza meg az adott földrajzi tér ter-
mészeti, ill. ebből fakadóan, ezzel szoros összefüggésben 
gazdasági és társadalmi adottságait és eredményeit.

Tájrehabilitáció: A részlegesen sérült, de az eredeti rend-
szer alapelemeit és vázát őrző élőhelyek helyreállítása. 
Az alapelv, hogy csak azokat a tényezőket és folyama-
tokat kell befolyásolni, amelyek sérülésükkel az egész 
rendszer degradálódását okozták. Bízni kell abban, 
hogy a rendszer „öngyógyító képessége” ilyen módon 
működésbe lép.

Területfejlesztés: A területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztés fogalmát 
a következők szerint határozta meg. A területfejlesztés az 
országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazda-
sági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, 
a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározá-
sa, rövid–, közép–, és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, 
koncepciók és intézkedések meghatározása, összehango-

lása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, 
érvényesítése az ágazati döntésekben.

Vidékfejlesztés: A vidékfejlesztés szorosan kapcsolódik a 
területfejlesztéshez, annak általános stratégiai irányult-
ságú céljaihoz. Ugyanakkor a vidékfejlesztésnek – mint 
megkülönböztetett fontosságú társadalmi, gazdasági, 
ökológiai irányultságú komplex tevékenységnek – alap-
vetően a vidéki térségek helyzetének javítását, az ott élő, 
dolgozó emberek életkörülményeinek átfogó emelkedé-
sét kell szolgálnia. A vidékfejlesztés elsősorban az elma-
radott, hátrányos helyzetű térségekben kell elősegítenie 
a területi közelítés, kiegyenlítődés, esélyegyenlőség fel-
tételeinek megteremtését, biztosítását.

Vidékgazdaság: magas helyi multiplikációjú gazdaság, 
amely munkát és jövedelmet biztosít a vidéki lakosság 
számára, újratermelve a vidék gazdasági erejét, önren-
delkezési jogát, és fenntartható (együttműködő) kap-
csolatot kialakítva a környezetével és a várossal. Ezen 
belül a helyi nyersanyagok helyi feldolgozása a vidék-
ipar.

Vízkészlet-gazdálkodás: A vízkészleteknek és a vízhaszná-
lók igényeinek mennyiségi és minőségi, valamint időbe-
li és térbeli összehangolásához szükséges tevékenységek 
összessége. A vízkészlet–gazdálkodás a vízkutatással, a 
vizek feltárásával, a vízminőségi helyzet értékelésével, a 
víz termelésével és elosztásával, a vízkészlet és a vízigény 
közötti egyensúly fenntartásával, a víznek a fogyasztás 
helyére vezetésével foglalkozik. Beleértendő a nem piaci 
vízigények figyelembevétele, az életlehetőségek biztosí-
tása is, pl. természeti rendszerek működése, vagy a táji 
vízháztartás folyamatai számára.
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