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1. Bevezetés: az elızmények 

A Tisza szabályozásának történetében nem elıször fordul elı, hogy egy korábbi mőszaki 
beavatkozás nyomán olyan helyzet alakul ki, amely egyre nyilvánvalóbban tarthatatlan, és a 
folyóhoz való viszonyunk teljes újragondolását igényli. A Vásárhelyi Pál nevéhez főzıdı 
munkálatok nyomán a hullámtér beszőkült, és egy nagyobb eséső, rövidebb folyamszakasz 
jött létre, ami az immár “mentettnek” nevezett ártér védelmét a nagy vizek levezetése útján 
biztosította. Amit akkor még nem lehetett látni, de mára egyértelmővé vált: a szabályozás 
megbontotta a folyó természetes dinamikáját, és ezt az azóta elvégzett kisebb-nagyobb 
beavatkozások csak enyhítették, megoldani azonban nem tudták. Más okok is hozzájárultak 
ahhoz, hogy az elhibázott koncepció eredményeként a XXI. század elejére soha nem látott 
intenzitású, vízhozamú és magasságú árvizek alakuljanak ki. A beszőkített és feltöltıdı meder 
nem képes a felsı vízgyőjtı erdıpusztításai és az általános éghajlatváltozás következtében 
megváltozott csapadék- és lefolyási viszonyok okozta víztöbbletet a szükséges idı alatt 
levezetni. Az eddigi megoldás, az árvízvédelmi töltések magasságának emelése elérkezett 
lehetıségeinek határához, arról nem is beszélve, hogy minden magasítás egyúttal az árszint 
emelését és ezáltal a kockázatok mértékének növelését jelenti a mentett oldal térszintjéhez 
képest. 

A kérdéssel a vízépítı mérnökök mellett számos más szakma kezdett foglalkozni. 
Bebizonyosodott, hogy egy folyóvölgy élete bonyolult kapcsolatok és visszacsatolások által 
irányított önszabályozó rendszer, amelybe beavatkozni csak katasztrofális következmények 
kockáztatásával lehet. Egyre többen gondolták, hogy az eredeti viszonyok részleges 
helyreállításával kellene határt szabni a káros és önmagukat erısítı folyamatoknak. A vízügyi 
szakma irányításával, de vidékfejlesztık, agrárszakemberek, környezetvédık és ökológusok 
bevonásával létrejött egy olyan komplex vidékfejlesztési elképzelés, amely sokoldalúan kezeli 
a témát, természetközeli és hosszabb távon is fenntartható megoldást kínál, de amelyet éppen 
ezért csak több szakma összefogásával lehet megvalósítani. Az elképzelés lényege az idıleges 
víztöbblet ellenırzött körülmények között történı szándékos kieresztése a hullámtérbıl – 
vagyis a tervezett árasztás -, aminek többféle módja van. Az egyeztetések után a Vásárhelyi 
Terv Továbbfejlesztése (VTT) néven elfogadott megoldás végül a következı három elemre 
épül: a hullámtéren kívül létesített mesterséges, úgynevezett árapasztó tározók építése; a 
hullámtér vízlevezetı képességének növelése különféle nem szerkezeti megoldásokkal 
(növényzet szabályozása); illetve a meglévı töltések egységes magasságra emelése.  A terv 
ugyanakkor számos más elemet is tartalmaz, ezek a földhasználat módjának változásától az 
infrastruktúra átépítésén keresztül a foglalkoztatottság szintjének emeléséig és a 
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gazdaságfejlesztés különféle módozataiig terjednek, és változatos szakértelmet, valamint 
széleskörő társadalmi támogatást igényelnek. 

Az érdekeltek és érintettek köre igen tág. Maga a vízgazdálkodás is szerteágazó terület, az 
árvízvédelmi szolgálattól a vízügyi társulásokon keresztül a szennyvíz-ágazatig. Hasonlóan 
sokrétő a mezıgazdaságban érdekeltek köre is: az intenzív gazdálkodást folytató 
nagybirtokosok mellett megjelennek azok is, akik életüket egy környezetileg egészségesebb 
földmővelési mód kialakításának szentelték, valamint a magángazdák, akik a téeszesítés és a 
kommunizmus évtizedei után nem szeretnék, ha megmondanák nekik, hogy mit tegyenek és 
mit ne. Hasonlóképpen megosztott a helyi társadalom és annak képviseleti szervei: az 
önkormányzatok, valamint az infrastruktúra, az utak, a vasút, a belvízi hajózás felelısei, a 
foglalkoztatásban érdekeltek, a szociális segélyen élık, „megélhetési bőnözık”, 
környezetvédık, természetvédık, végül a különféle szakértık: hidrológusok, ökológusok, 
közgazdák, területfejlesztık. 

Az alábbi esettanulmányban az érdekviszonyok bonyolultságát szeretnénk bemutatni egy 
interjú-sorozat alapján: ki hogyan vélekedik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésérıl, milyen 
érdekek és meggyızıdések osztják meg a döntéshozó és döntéseket elszenvedı embereket. 

 

2. Ágazati érdekek 

A mőszaki haladás, egyre nagyobb mennyiségő energia bevetésével, a természetes állapottól 
egyre távolabbi helyzeteket hozott létre a Tisza mentén is. Az eredeti ártér mentett részét az 
ember akadálytalanul vehette birtokába – településeket, infrastruktúrát hozhatott létre, 
földmővelést folytathatott. Olyan területeken, amelyeket eredetileg a víz rendszeresen elöntött. 
Ezzel párhuzamosan kialakult az a meggyızıdés, hogy az árvíz valami rossz dolog, amitıl 
meg kell szabadulni, s hogy ennek módját a vízépítı mérnökök feladata megállapítani (már 
Garamvölgyi Aladár is ezt tette Jókai Mór Az új földesúr címő regényében). A VTT-vel 
kapcsolatos konfliktusok sokoldalúan tükrözik az így kialakult csapdahelyzetet, amelynek 
áldozatai az elhibázott folyamszabályozás következményeit viselı alföldi emberek.  

 

Vízügy 

Hogy mit kellene csinálni, arról a vízügyön belül is változatos vélemények és elképzelések 
élnek. A magyar vízügyi adminisztráció a szocializmusban hatalmas félkatonai szervezetté 
vált, technokrata mérnöki szemlélettel és sztahanovista ügybuzgalommal. Célja a természet 
leigázása volt, szovjet típusú nagyberuházások segítségével. Azóta e tekintetben igen sok 
változás történt, azonban a nagy léptékő mőszaki megoldások célszerőségébe vetett hit nem 
változott. Több vízügyi szakembertıl hallottam, hogy ık bármit megépítenek és megvédenek, 
csak döntsék el, mármint a társadalom, „a többiek”, hogy mit építsenek, és mit védjenek. A 
megkérdezettek közül egyedül a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 
igazgatója tartotta megfontolandónak, érdemes-e ekkora áldozatokkal gátakat, tározókat, 
töltéseket építeni, ha a mentett oldal jövedelemtermelı képessége nem áll arányban az ár- és 
belvíz-védelemre fordított milliárdokkal – egy mesterségesen elıidézett probléma még 
mesterségesebb megoldásával. 

Ezen a ponton meg kell kérdıjeleznünk az agrártámogatás jelenlegi gyakorlatát is, valamennyi 
következményével együtt. A tiszamenti földeken ugyanis nem lehet vagy nem érdemes 
fenntartani azt a fajta intenzív, nagy táblás szántóföldi kultúrát, ami annak idején Amerikát a 
prérin agrár-nagyhatalommá tette - és amelynek árnyoldala ott is a mindenütt tapasztalható 
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talajerózió a kincset érı víztartó rétegek megcsapolása és a harmincas évekre kialakult por-tál 
(dust bowl) formájában. A vízügy és a mezıgazdaság ellentmondásos kapcsolata 
végighúzódik témánkon, bármelyik oldalt szólaltassuk is meg. Váradi József, a vízügy 
irányítója ıszintén gondolja, hogy más megoldásokban kellene gondolkodni, de szakmaközi 
összefogást ı sem volt képes elérni. Véleménye szerint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
olyan árvízvédelmi fejlesztési koncepció volt, mely hatással van az egész régió fejlıdésére, 
ugyanúgy érinti a földhasználatot, mint a terület- és vidékfejlesztést. Az eredeti elképzelést ı 
maga és az akkori szolnoki igazgató, Nagy István alakította ki. Szerinte a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése a vízügyi igazgatás egészére nézve paradigmaváltást jelentett. „...korábban 
a vízügyi adminisztráció igen egyszerő, egyoldalú megközelítést alkalmazott. Azt mondták, itt 
van a folyószabályozás, a töltésépítés, kisvízi szabályozás, belvíz-elvezetı csatornák építése, 
és nem érdekelték ıket a tágabb összefüggések, hogy milyen kihatásai vannak a 
beavatkozásnak, mondjuk, környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vidékfejlesztési 
szempontból.” Egy jószándékú átfogó elképzelés azonban még nem paradigmaváltás az 
ágazat számára. Ezt a problémát ı is látja: „A tágabb képet az ágazaton belül is csak kevesen 
értették meg, fennállt a veszély, hogy a megvalósítás során a program majd visszaáll a régi 
mederbe, és egyszerő árvízvédelmi projekt lesz belıle. És tényleg ez történt.”  

Véleményét teljes mértékben osztja Kovács Márton1,  a BOKARTISZ nevő civil szervezet 
egyik alapítója. „A vízügyesek egy szők csoportja megértette a tájgazdálkodás lényegét, fıleg 
a minisztériumban, azonban a többség, fıleg helyi szinteken nem értette, és ezért ellenállt 
ennek a programnak. Azok pedig, akik megértették és segítették a tájgazdálkodás ügyét, 
hamar kikerültek a minisztériumból.”  Így a terv korábbi felelıse, Szlávik Lajos szerint is csak 
egy alternatív árvízvédelmi koncepcióról volt szó. 

A döntı kérdésben, hogy t.i. miért maradt el végül a mélyárterek elárasztása, azaz a 
természetközeli vízjárás részleges helyreállítása, és ehelyett miért döntöttek mesterséges 
árapasztó tározók építése mellett, Váradi József azt állítja, hogy a Víziterv tanulmánya szerint 
mélyártéri árapasztás esetén túl sokba került volna az infrastruktúra áthelyezése, a vidék 
„élhetıségének” fenntartása. A Mőszaki Egyetemen Koncsos László által kidolgozott 
számítógépes szimulációs modell azonban mást mutat. Az így kapott eredményekrıl Szlávik 
Lajos így vélekedett: „Nincs olyan, hogy mélyártéri árapasztás. Ezt nem tudom értelmezni. 
Nem tudom, mire gondol a kolléga, nem publikálta szakfolyóiratban. De ezek csak részletek”, 
vonta meg a vállát. Holott valójában éppen ez lenne a lényeg. Koncsos vizsgálatai ugyanis 
egyértelmően kimutatták, hogy a víz ellenırzött, meghatározott helyeken, de gátépítés és 
mesterséges tározók nélkül történı kivezetése a térszint természetes mélyedéseinek 
kihasználásával (vagyis a mélyártéri árapasztás), kiegészítve a töltéseknek a mértékadó árszint 
fölé emelésével biztosítaná a legstabilabb, ökológiailag pedig leginkább elfogadható 
megoldást. Ökológiai modellek azonban nem léteznek a hagyományos mérnöki szemlélet 
képviselıi számára, hiszen ebben az esetben nem kerülne sor költséges mőtárgyak 
kialakítására, és egészen más üzemeltetési gyakorlat válna szükségessé, mint a hagyományos 
tározók esetében. 

Váradi József elképzelése szerint a tározókat úgy kell megépíteni, hogy nagyon szerény 
mőtárgyakkal kisvíznél is tudjanak vizet visszatartani, amit a duzzasztott terekbıl (Kisköre), 
vagy a nagykunsági fıcsatornából vezetnének oda. Sajnálkozott, hogy a koncepciónak ez a 
része elsikkadt a részletes tervezés során. Az érintett vízgazdálkodási társulat képviselıje, 
Vincze Béla szintén fájlalja, hogy pont arra a kis többletberuházásra nem jutott pénz, amely a 
nagykunsági fıcsatornát a nagykunsági tározóval, illetve ez utóbbit a tiszaroffival kötötte 
                                                 
1 A tanulmányban megszólaltatott civil szereplık fiktív néven szerepelnek. 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

volna össze, a meglévı csatornák felhasználásával biztosítva a gravitációs vízellátást, vagyis 
az öntözıvizet a magasabban fekvı területek számára szárazság idején. Utólag derült ki, hogy 
az eredetileg tervezett módon nem lehet vizet kivenni. Váradi József szerint azért nem, mert a 
tervezés folyamán erre nem fordítottak figyelmet. Ezt megerısítette Vincze Béla is, aki szerint 
ma a tervezésben nem számolnak az öntözés igényeivel. Figyelmen kívül hagyják tehát a 
vízgazdálkodási társulatok érdekeit. A vízügy két ágazata, a töltéseken belüli illetve kívüli rész 
külön irányítás alatt áll, és egymással küzd a forrásokért. 

Az eredmény az, hogy a tározók év közben szárazon állnak, mivel nem vették figyelembe, 
hogy azoknak vízpótlási és vízvisszatartási feladatot is el kell látniuk. Váradi szerint ebben is 
a vízügy egyszerősítı törekvését kell látnunk - „mi tudjuk, mit kell csinálni, hogyan kell 
csinálni, a terület meg alkalmazkodjon hozzá” -, a kérdés csupán az, hogy kinek a feladata „a 
vízügy egyszerősítı törekvését” kordában tartani? A BOKARTISZ témafelelıse szerint a 
vízügyiek soha sem hitték el, hogy a tájgazdálkodás szempontjai alapján tervezett 
vízkivezetés, és az eredetihez közeli vízjárás helyreállítása jó lehet valamire. A hitetlenkedés 
egyenes következménye, hogy szerinte mindvégig ellene dolgoztak a BOKARTISZ terveinek. 

A belvíz-elvezetéséért és szükség esetén az öntözésért felelıs területi vízgazdálkodási 
társulatok, úgy tőnik, egy kissé idegen testként élnek a vízügyi szervezetben. Vincze Béla a 
területileg illetékes társulat vezetıje így vázolta a helyzetet: „Árvízvédelemre el lehet számolni 
a színes tévét is, belvíz-védekezésnél nem lehet egy csövet sem”. Árvíz idején nincsenek 
költségvetési korlátok, és az önfeláldozó munkát végzı szakaszmérnökségek joggal várják el, 
hogy költségeiket megtérítsék. Békeidıben, az üzemeltetésre sokkal kevesebb jut, még az 
árvízvédelemnek is.  A sárospataki szakaszmérnökség vezetıje úgy nyilatkozott, hogy 
egyetlen fityinget sem kaptak a cigándi tározó üzemeltetésére, noha ez az ı hatáskörük volna. 
Ugyanakkor felsıbb utasításra kénytelen volt átvenni azokat a – közbeszerzési eljárás során 
vásárolt - svájci főkaszákat, amelyek darabja 30 millió forintba került, a magyar ugart azonban 
nem bírják, mert az asztallap simaságú svájci gyepre találták ki ıket. Így állandóan 
kicsorbulnak, és a karbantartásuk milliókat emészt fel. Hasonló üzemeltetési gondokkal küzd 
a vízgazdálkodási társulat is, azonban Vincze Béla szerint nem a gépi kaszával van a gond, 
hanem a hozzáállással és az emberhiánnyal. Állítása szerint 1979-ben, amikor a szakmát 
elkezdte, ha csak egy szál gazt találtak az ellenırök a területen, nem volt megállásuk a 
fınökség elıtt. Csakhogy akkor 270 ember végezte azt, amit most huszonöttel kellene 
megoldaniuk, a súlyos munkanélküliséggel küszködı térség közepén. Óhatatlanul fölmerül a 
kérdés, vajon hány közmunkást lehetne megfizetni a svájci főkaszák árából és a pályázatíró 
cégeknek járó fizetségbıl. Felduzzasztott bürokrácia és könyvelési, adminisztrációs költségek 
helyett. Vincze szerint az ár- és belvízvédelmi csatornarendszer kialakítását és karbantartását 
közmunkával is meg lehetne oldani, komolyabb beruházás nélkül. Ahhoz például, hogy egy 
munkaképes felnıtt férfi kivágja a gyalogakácot a hullámtérben, vagy lekaszálja a területet, 
nem kell szakértelem, se közbeszerzési eljárás, se jelentések, se papírmunka. Szofisztikált 
gépi kasza sem kell. 

Felettesei azonban másképp gondolkoznak. Számukra továbbra is a gátak jelentik a jó 
megoldást, mert akkor nincs árvíz, és aszály sincs, feltéve, persze, hogy kiépül az 
öntözırendszer. A BOKARTISZ elképzelését (mélyártéri vízapasztás természetközeli 
módszerekkel) hamar lesöpörték az asztalról. „Az országos politika oldalán lényegében 
elszabotálták, mert nem hittek abban, hogy a szabályozott vízkivezetésnek értelme volna. A 
Váradi után a vízügy vezetésének a váltásával az elızı csapat döntéseit is felülírták. A szakma 
buktatta meg, semmi más! Elsısorban azért, mert a részükrıl pluszmunkát igényelt volna, 
meg szakmai féltékenység volt”, vélekednek a civilek. 
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Ugyanakkor újra meg újra felmerül a csongrádi vízlépcsı ötlete: a következı lépés a dolgok 
elhibázott logikájának útján. Az elmaradó árvízi elöntések miatt ugyanis az aszály minden 
évben megtizedeli a termést, különösen az olyan magasabban fekvı és így szántóföldi 
mővelésre alkalmatlan területeken, mint a Homokhátság, Bács-Kiskun megye déli részén. A 
technokrata megoldás erre drága öntözırendszerek kiépítése. Öntözni viszont csak magasabb 
térszintrıl lehet, a Tiszát tehát a Homokhátság fölé kell emelni. Erre igen célszerő eszköz a 
betongát, ami mögött duzzasztani lehet.  A politikusok pedig elhiszik, amit a szakemberek 
mondanak nekik. Az Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének kormányzati szintő felelıse, 
Suchman Tamás, akit szintén megkerestünk, így beszél errıl. „Úgy gondolom, a Tisza mentén 
öntözni kell, mert jó minıségő földek vannak. Magyarországon hihetetlen mennyiségő víz van, 
a vízügyi szakértık szerint sokkal több, mint amennyivel öntözhetünk. Az öntözött föld 
hatalmas elıny egy ilyen országnak, különösen, ha az éghajlatváltozást is figyelembe veszem. 
Kétségtelen, az öntözés kiépítése sokba kerül, de könnyen megtérül, ha késıbb nagyobbak a 
terméshozamok, javul a foglalkoztatottság, intenzív gazdálkodást lehet folytatni, ami 
csomagolást, feldolgozást, szállítást igényel. Az egész Tisza-völgy arculata megváltozhat 
ezáltal. Mondhatom, ez nem csupán egy álom, de remek ötlet, nem is beszélve a Homokhátság 
vízellátásának a lehetıségérıl. A két folyót össze lehet kötni, mint délen a Ferenc József 
csatorna. … Sok dolgot hiányolok, a Tiszát például hajózhatóvá lehetne tenni... Van egy 
zsigeri ellenállás, amibe nem akarok belemenni, persze, kellenének gátak, tározók, duzzasztás, 
ha azt akarjuk, hogy hajózni lehessen a Tiszán, amit ezer évig megtettek, fel egészen Tokajig.” 
Az érvelésben egy-két hiba azonnal szembeötlik, például hogy ha ezer évig lehetett hajózni a 
Tiszán vízlépcsı nélkül, akkor vajon most miért nem lehet? Az öntözés árnyoldalai pedig 
mintha nem is léteznének: „Az öntözés és a szikesedés témában nem kell hatásvizsgálatot 
végezni. Ezen a területen több tízezer hektárt öntöztek évtizedeken át, és nincs velük semmi 
baj. Eddig még soha, sehol a világon nem tette tönkre az öntözés a talajt. Persze, a 
környezetvédık mindig megtalálják az okokat, de elıbb vagy utóbb mindig kiderül, hogy más 
volt az ok. Ha visszaállítanánk a csatorna-rendszert a folyók mentén, nem állna elı semmilyen 
új probléma. A szikesedésre oda kell figyelni, a talaj tulajdonságaitól függ, ahol szikesedik, ott 
persze, nem szabad, de nem hiszem. Egyiptomban ezerötszáz évig csak rabszolga kérdése volt, 
nem okozott gondot.” Csakhogy Egyiptomban annak idején nem duzzasztással, hanem a folyó 
természetes áradásának okos kihasználásával öntöztek. Amióta pedig megépült az asszuáni 
gát, ott is napirenden vannak a problémák. A tárgyi ismeretek hiánya azonban politikusainkat 
ritkán zavarja a bátor kijelentésekben: „Én nem hiszek az ijesztı népesség-robbanási 
adatokban és a termıtalaj-pusztulásban az egész világon, persze, mindenben van egy 
szemernyi igazság, nagyon nehéz megmondani, rendszerint csak akkor tudjuk meg, amikor 
már megtörtént”, így a megkérdezett. Mit is mondhatnánk erre? 

Vízlépcsıt a Tiszára egyébként Váradi József is akar, jóllehet a vízpótlás kérdését megoldaná 
a vízvisszatartásos vízkormányzás (vízkivezetés a mélyártérbe). A Homokhátság pedig 
maradna, ami volt, vízhiányos terület, ahol nem érdemes erıltetni a szántóföldi kultúrákat a 
ligeterdı és a gyep helyén, s a magasabb térszintek legelıit az alacsonyabb területeken 
megjelenı víz táplálná alulról, talajvízként. 

 

Mezıgazdaság 

Bár a mélyártéri árapasztás gondolatát a tervezık elvetették, az számukra is nyilvánvaló volt, 
hogy a vizet ott kell kivezetni, ahol az ki is folyik. A tározók területének jelentıs része tehát a 
mélyebben fekvı földekre esik, amelyek amúgy is vizesednek, különösen ott, ahol a talaj 
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vízáteresztı jellege következtében a Tisza vízszintjének emelkedése a talajvíz emelkedéséhez, 
belvizek megjelenéséhez vezet. 

Nyílt vízfelület kialakítása ellen a megkérdezett gazdák túlnyomó többsége mégis tiltakozott, 
és a víztelenítésért felelıs vízügyi társulatok is aggódnak, mert tapasztalatból tudják, hogy 
késıbb milyen nehéz a víztıl megszabadulni, különösen, ha hiányoznak a szükséges árkok, 
csatornák, átemelı állomások, szivattyútelepek, vagy akár a gravitációs elvezetési 
lehetıségek. A gazdák, akik szárazság idején vizet szeretnének, magas vízálláskor 
szabadulnának tıle. 

A másik alapvetı konfliktus a vízügyi beruházás területén fekvı föld tulajdonjogával áll 
összefüggésben. Ismételten felmerülı hibaként emlegetik a vízgazdálkodással foglalkozók, 
hogy a területek kisajátítását csak a mőtárgyak által igénybe vett területeken végezték el, és 
nem a teljes elárasztott terület került állami tulajdonba. A földek tulajdonosainak így nem 
írhatják elı, hogy mit tegyenek és mit ne, még szolgalmi joguk is van a bejutáshoz. A 
vízügynek megvan a magyarázata arra, hogy miért kellene egy kézbe adni az egész területet: 
„A programhoz tartozó feladatok, például a mővelésiág-váltás vagy a terület földhasználati 
változásainak a keresztülvitele sokkal bonyolultabb kérdés, mint a gátépítés. Azt zsigerbıl 
tudjuk, hogyan kell árvízvédelmi töltést csinálni. Gyorsan és idıben el tudjuk készíteni. De egy 
gazdának, aki kedvezıtlen körülmények között, rossz minıségő talajon évek óta azzal kínlódik, 
hogy kukoricát vagy búzát termeljen, elmagyarázni, hogy most a mi kedvünkért álljon át egy 
másik termelési módra, és higgye el nekünk, hogy akkor több lesz a haszna, nos, ez elég 
kényes kérdés. És még kényesebb lesz, ha a Földmővelési Minisztérium, meg az Európai Unió 
nem támogatja az ilyen kísérletet. Vagy legalább nem nyújt olyan egyértelmő, világos 
támogatást, amit a gazdák is érezhetnének, hogy jobban járnak, ha átállnak.  Elég gyengén 
kommunikálták ezt az üzenetet... Noha az uniós források rendelkezésre állnak, az FVM nem 
volt képes az igényeket és a forrásokat összehozni”, magyarázza Váradi. 

Márpedig a tározók területén a földhasználati módoknak igen nagy jelentısége van, hiszen 
ezen alapszik a tájgazdálkodás koncepciója. A magyar mezıgazdaság a VTT-tıl függetlenül is 
kritikus helyzetben van, a tájgazdálkodási elképzelések fogadtatását e válság összefüggésében 
célszerő értelmezni. A politikai rendszerváltást követıen a szövetkezeti földek többsége a 
szocialista nagyüzemi vezetık, illetve távoli befektetık kezébe került, megelızve vagy 
kihasználva a hosszadalmas és problematikus kárpótlási folyamatot. Az általunk vizsgált 
idıszakban a vidék sorsát már a családi gazdaságok ellehetetlenülése jellemzi, 
kiszolgáltatottság a kapitalistává lett nagyüzemnek és az idegen kézbe került feldolgozóipari 
monopóliumoknak. A jelen tehát: felaprózott és folytonosan vitatott birtokszerkezet, bérlık és 
spekulánsok terjeszkedése.  

Az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat szakembere ezt a folyamatot így látja: „Az emberek 
biztonságban szeretnék végezni a munkájukat. Agrárterületrıl van szó, nem sok mindent mást 
lehet csinálni. Látjuk, hogy nagybirtokok alakulnak ki. A fiatalok elvándorolnak, nem tudja 
ıket eltartani ez a vidék. A nagygazdák vállalkozók, akik intenzív módszerekkel gazdálkodnak, 
és valahogy meggazdagodtak, alkalmazottra nincs szükségük. Visszatér az intenzív 
gazdálkodás, ami olyan sikeres volt a rendszerváltás elıtt, megint teret nyer, ennek a családi 
gazdaságnak, amit annyira erıltetnek, tényleg nincs sok esélye. Ezért aztán kicsi a lakosság-
megtartó képesség errefelé. Miután pedig a mezıgazdasági termékek iránt nincs nagy 
kereslet, a fiatalok nem akarnak belevágni. A szabolcsi almának nagyon alacsony az ára, el 
sem tudom képzelni, miért akarna valaki almafát ültetni. A feldolgozóipar diktál. Pedig 
rengeteget keresnek rajta, a Calvadost például az itteni almából csinálják, elviszik 
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Franciaországba, ráteszik a címkét, aztán visszahozzák és eladják Magyarországon meg 
Európában csillagászati árakon.” 

A támogatási rendszer az Európai Unióban is állandó viták forrása, és ez aligha véletlen. A 
mai világpiaci versenyfeltételek mellett egészséges gazdálkodást folytatni lehetetlen. Hiába 
cserélte le a Közös Agrárpolitika a korábbi, termék-alapú támogatási rendszert egységes, 
terület-alapú kifizetésekre, egyik sem veszi figyelembe a helyi viszonyokat, és egészében 
mindkettı a nagybirtoknak, nagyvállalkozóknak kedvez. Ezt az érdekeltek világosan látják: 
„Ha például megnézzük a jelenlegi támogatási rendszert [...] ez a nagygazdáknak jó 
megélhetést biztosít, így nem ösztönzi ıket semmi, hogy valami újba fogjanak, vagy 
figyelembe vegyenek bármiféle más szempontot, például környezeti szempontot a 
gazdálkodásban. Így aki azzal jön, hogy a jelenlegi gazdálkodás pusztítja a természetet, és 
hogy másképpen kellene gazdálkodni, az konfliktusba kerül a gazdákkal”, magyarázza a 
BOKARTISZ volt munkatársa, Szabó Péter. Tudják ezt a helyi önkormányzatok képviselıi is. 
Tiszacsermely polgármestere szerint „a területek nagy része a földbárók kezében van, és nekik 
nem volt érdeke ebbe bekapcsolódni, sıt ellenérdekeltek voltak, és ezért nem lehetett a 
gazdálkodókat belevinni a programba”. Ehhez járultak még a terményszerkezet 
ellentmondásai, valamint a felvásárlási és feldolgozási rendszer anomáliái is.  

Az egyetlen reményt keltı kezdeményezés az agrár-környezetvédelmi program, a Szent István 
Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetét vezetı Ángyán József mőve, ez azonban az ı 
politikai kötıdései miatt kurzus-függı. 2009-ben például a program gazdák sorsát öt évre 
meghatározó támogatási pályázatát csak júliusban írták ki, lehetetlenül rövid határidıvel. És 
ezúttal is azok a tıkeerıs vállalkozók jártak jól, akik nagy, egybeszántott táblákon kalászost 
termesztenek. Ezt az összes általunk megkérdezett földmővelı és állattenyésztı szóvá tette. 
Pedig az agrár-környezetvédelmi támogatás mentıöv lehetne, egyrészt a támogatásban 
érdekeltek, másrészt a nehéz helyzetben lévı családi gazdaságok számára. Egy jászburai 
gazda elbeszélése szerint az összes ottani gazda belépett a rendszerbe, de csak az 
alaptámogatást veszik fel, és nem vállalják a biodiverzitás programot (vizes élıhelyek 
kialakítását), mert úgy gondolják, hogy az számukra túl kockázatos. Ezen nem is lehet 
csodálkozni, mert a tájékoztatás egyáltalán nem megfelelı. Amikor a nagykunsági tározóra 
készült tájgazdálkodási tervrıl kérdeztük, így válaszolt. „Err ıl nem tudok. İszintén. 
Nagykörőbıl jött egy szakállas fiú, meg egy kisebb gyerek, és négyen jártuk a határt. Négy éve 
lehetett. Tılük tudtuk meg a dolgokat. Vizes élıhelyek... amellett, hogy Bura be van szorítva, a 
termıterület is veszélyben van. Ha egyszer vizet kap, nem lesz semmi. Abban az évben 
biztosan nem lehet gazdálkodni. Meg merem magának kockáztatni, hogy nem abban az évben 
- három évig nem lesz mővelhetı. Ezért van félelmünk a vízzel kapcsolatban. Amikor komoly 
belvíz volt, a következı évben nem lehetett rámenni. Ha hozzányúl valaki a nedves talajhoz, az 
kész.” 

A folyószabályozás miatt az eltérı térszinten elhelyezkedı és különféle adottságú földeken a 
gazdáknak egészen más megoldásokban kellene gondolkodniuk, a természeti környezet 
különbségeinek megfelelıen. Egy-egy határon belül is nagyok a helyi eltérések. Az Alföldet a 
Tisza építette, a földek szerkezete, termıképessége attól függ, hogy milyen talajtípusok 
alakultak ki a korábbi áradások alkalmával.  

Tiszaburával ellentétben Nagykörő az egyik legszárazabb vidék, itt részben a természetes 
csapadék hiánya, részben a rendszeres áradások elmaradása miatt rendszeres az aszály. Itt 
érezteti hatását a Kiskörénél megépített duzzasztómő: a folyó ágyának alján kanyarog, mélyen 
bevágódva a környezı térszint alá, és a kifejezetten magas vízállásokat leszámítva az év nagy 
részében elszívja, megcsapolja a talajvizet. Egyedül a hullámtérben van elegendı nedvesség, 
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ezért a gazdák állandó nehézségekkel küszködnek. A felülrıl sugallt szántóföldi gazdálkodás 
napjai azonban meg vannak számlálva. Veres Nándor nagykörői polgármester, maga is 
gazdálkodó 2009-ben 200 hektáros birtokán 30 hektárról tudott betakarítani, a többit be kellett 
tárcsáznia. Szántóin árpát, búzát termesztett, de a jövıben váltani akar: felismerte, hogy ilyen 
viszonyok között csak a legjobb területeket szabad szántóföldként mővelni. (Annak viszont 
mindent meg kell adni szerves trágya formájában, mert a mőtrágya nem tud kiugróan jó 
termést biztosítani.) Ezeken tehát intenzív mővelésben akar árpát, búzát, napraforgót termelni. 
Vízigényes kultúrát, mint amilyen a kukorica, ezen a vidéken nem szabad vetni, ebben a 
környékbeli gazdák egyetértenek. 

A gazdákkal ugyanakkor nem egészen sikerült elfogadtatni a programot. Csermelyen, egy 
egyeztetésen azt mondták az ottani gazdák Bálint Józsefnek, a BOKARTISZ szakértıjének, 
hogy „ennek az embernek igaza van, de azért voltak olyanok is, akik azt mondták, nekem senki 
ne mondja meg, hogy mit vessek, vetem a kukoricát, búzát és kész”. A terményszerkezet-
váltáson túl „a gazdák sem tudnak egymással együttmőködni, hiszen a rendszerváltás óta 
eltelt idıszakban az történt, hogy minden, ami a kommunizmusban volt, az rossz, és így 
megszüntettük a szövetkezetet, pedig nem biztos, hogy az rossz volt. Most pedig már nem lehet 
rávenni a gazdákat, hogy szövetkezzenek, együttmőködjenek”, állítja Szabó Péter, a 
BOKARTISZ képviselıje. Egyik helybéli társa megpróbálkozott egy közös terményszárítóval, 
amit három gazda és a helyi, még megmaradt termelıszövetkezet vásárolt volna meg, de 
elképzelései mögül a bizalmatlan szövetkezetiek végül kifaroltak. Így most egymaga kíván 
pellet-üzemet létrehozni a helyi cigányság foglalkoztatására, egyúttal tüzelıellátásának 
biztosítására. Ebben az önkormányzat is támogatná, hogy ne az egészséges fákat vágják el 
derékban, amikor tőzifára szorulnak.      

Az egyéni kezdeményezések és a családi gazdaságok nem azért mennek tönkre, mert eleve 
nem életképesek, ahogyan ezt az elmúlt évek agrárpolitikusai állították. Az érintettek kivétel 
nélkül a pályázati rendszerre, még inkább a szabályozás visszásságaira panaszkodnak. A 
kistermelıi rendelet lehetetlen helyzetet teremtett mindenkinek, aki a maga lábán szeretne 
megállni, feldolgozná a termékeit, és helyben vagy közvetlen úton értékesítene, hogy kikerülje 
a felvásárlási csapdákat. A jándi gazdák arra panaszkodtak, hogy folyamatosan illegális 
tevékenységre kényszerülnek, ha falusi vendéglátással, kisipari élelmiszer-feldolgozással, 
lekvárfızéssel, házi vágással szeretnének jövedelemhez jutni. 

Végül marad a megszokott „üzleti” modell: a rokonok és a panamák. A mezıgazdaságban, 
biomassza-termelés címén, jelentıs befolyásra tett szert az energia-lobbi. A vizes szakma 
nevében Váradi József széttárja karjait. „Az üzemeltetés sem volt világos, hogyan kell a 
rendszert használni, ezt nem tisztázták, és a BOKARTISZ kilépett. Kénytelen voltam a 
gyöngyösi fıiskolát megbízni, hogy készítsen a cigándi és a többi víztározó földhasználatára 
koncepciót. Azt kellett bemutatniuk, hogy mit lehet gazdaságosan termelni a cigándi tározó 
területén, és mit ajánlanak a többire.” Márpedig a gyöngyösi fıiskola rektora a hazai 
biomassza-érdekcsoport egyik vezéregyénisége. Szerepükrıl így nyilatkozott a beruházást 
szervezı cég mérnöke: „Egy biztos, eltérı elképzelések és érdekek vannak a tározón belüli 
földhasználatról. A szamos-krasznaközi tározóban például energia-ültetvényekkel az egész 
területet be akarja ültetni a biomassza lobbi. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de ha sikerül 
nekik, akkor felvásárolják a földet a tározóban, és csak néhány munkahely marad a területen. 
Láttam egyszer egy energiafőz ültetvény, megdöbbentı volt. Nagyon agresszív növény. Rövid 
idı alatt nagyon sok biomasszát hoz létre, és azt hiszem, bár nem vagyok agrármérnök, hogy 
ez annyira kimeríti a talajt, hogy a végén csökkenı hozadéka lesz, és a talajt csak intenzív 
talajerı visszapótlással lehet majd feljavítani. A mővelést nagy gépekkel végzik, tehát 
gépesítés, fosszilis üzemanyag, mesterséges pótlás mőtrágyával, az anyagot be kell takarítani, 
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fel kell dolgozni, tárolni, és rengeteg energia befektetése szükséges, mielıtt egyáltalán el 
lehetne égetni – nem láttam még, hogy pozitív lenne a teljes energiamérlege. Ennél a 
tározónál azonban a lobbit nagyon erısen támogatja a helyi képviselı. Még a hullámtéren is 
ilyet akartak, de ezt a vízügyi ágazat hevesen ellenezte, mert özönnövény lesz belıle, más 
növények vetélytársa az élıhelyen, és ugyanaz lesz a helyzet, mint az akáccal. Nem engedjük a 
hullámtéren, azt hiszem, ez helyes.” 

 

Állami szervek, helyiek és a nagypolitika 

Egy olyan hatalmas beruházás, amely az ország területének egyharmadát érinti, komoly 
egyeztetést, valamennyi érintett szakma bevonását kívánja. Ezzel a politikusok is tisztában 
vannak. A már idézett Suchman Tamás, akinek a kormányzat részérıl az lenne dolga, hogy 
összehangolja a különféle ágazati és tárcaérdekeket, így beszél errıl: „ Koordináló szerepet 
töltök be, a tényleges tervezés, persze, a vízügyi igazgatóságok feladata, meg a KvVM-é. A 
feladatok egy részét azonban más minisztériumoknak kell megcsinálni, és az egyeztetés, 
összehangolás a tárcaközi bizottság feladata... Vannak persze érvényben lévı jogszabályok, de 
ilyen bonyolult esetekben egyszerőbb mindent egyszerre egyeztetni...” 

Ennek ellenére az egyeztetés krónikus hiánya jellemzi nem csak a kormányzat és a helyi 
társadalom, de a különféle ágazatok viszonyát is. A tárcák elbeszélnek egymás mellett. A 
KvVM vízügyi része, akihez a beruházásra szánt forrás került, nagyon komolyan veszi a 
dolgát, a többi tárca azonban nem érzi a sajátjának, és hajlamos „megfeledkezni” róla. Ebbıl 
azután komoly konfliktusok támadtak, s az ellenállás odáig fajult, hogy Pácin polgármestere 
éhségsztrájkba kezdett, a szamos-krasznaközi önkormányzatok nem akartak beleegyezni, hogy 
a tározó a területükön épüljön meg, a Tiszaroff környékén élık pedig tüntettek az ottani tározó 
ellen. A VKKI igazgatója szerint „ez ugyanaz a probléma, hogy ha nem tudjuk elmagyarázni, 
miért és hogyan kellett az eredeti elképzelést felosztani, akkor nehéz megérteni, hogy a VTT 
céljai nem változtak, és ez még mindig ugyanaz a komplex területfejlesztési elképzelés, ami 
árvízvédelmi beruházásokra épül.” 

Még a beruházók is panaszkodnak, mert a szerintük felelıtlen kormánypolitika számukra is 
lehetetlen helyzetet teremtett. „A pénzügyi kormányzat meglepı intézkedést vezetett be a 
kötelezı készletezés elıírásával, ami röviden azt jelenti, hogy elıbb meg kell csinálni a 
munkát, de csak a következı évben fizetik majd ki. Ezért a VTT csak lassan haladt. Éppen 
azért halasztották egyes részeit, mert a tervezési szakaszban még nem lehet egy kiviteli tervet 
letenni az asztalra. Persze, hogy nem, de valamit mégis kellett csinálni. Világos, hogy a lényeg 
a tározók megépítése.” A nyögvenyelısen induló beruházásokat aszerint tervezték, hogy 
éppen mire volt pénz, és sokszor maguk a kivitelezık finanszírozták a munkálatokat, állítja a 
fıvállalkozó, a Vegyépszer fımérnöke. 

Ami pénz mégis volt, azt a vízügyi tárca teremtette elı, és költötte el. Váradi József ezt 
ıszintén be is vallja: „Ha a pénzt egy tárca kezébe adják, azt a saját érdekei szerint költi el. 
Miután a vízügy kapta, árvízvédelem lett belıle. Egy olyan kormánybizottság, ahol minden 
szakma és szakterület jelen van, és eldönti, melyek a legsürgetıbb kérdések, lehetıvé tette 
volna a rendelkezésre álló forrásoknak az eredeti elképzelés komplexitásához illı elosztását. 
Sajnos, ilyen nem jött létre”. Nem világos azonban, hogy miért nem kapott pénzt a vízügy 
másik ága, a területi vízgazdálkodás (a társulatok), vagy a környezetvédelem, amelyek 
ugyanehhez a tárcához tartoznak. De nem csak az ágazatok közötti együttmőködés akadozott, 
a miniszterváltások sem tettek jót az ügynek. A VTT sorsát az egymást követı miniszterek 
hozzáállása nagymértékben befolyásolta. Kopacz András szerint, aki a vízügyi beruházó 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

részérıl irányította a munkálatokat, „egy regionális területfejlesztési programnak nem 
gátépítéssel kell kezdıdnie, hanem a területen élık igényeinek a felmérésével... ez 
infrastruktúra kialakítását jelenti elsısorban [...] Az eredeti elképzelés szerint ezeket kellett 
volna megkapniuk, és akkor melléálltak volna a VTT-nek. [...] Persze, a két dolog távolról 
összefügg, hiszen ha árvízveszélyes a terület, minek fejleszteni? De elıször az emberek 
tudatában kell változást elérni, és ha a két dolog párhuzamosan ment volna, nem lett volna 
gond. Igen nehéz volt elfogadtatni a dolgot, különösen, hogy a VTT úgy kezdıdött, hogy 
amikor a vízügy elkészült a koncepcióval, és letette a miniszter asszony asztalára, az betette 
egy fiókba és két évig elı se húzta... Aztán jött egy másik miniszter, aki meg akarta valósítani, 
de anélkül, hogy a határidıket megváltoztatta volna. Ezért legalább egy év elveszett az 
elıkészítésre szánt idıbıl... A vízügyi részt nagy nehézségek árán el lehetett kezdeni, de 
közben a többi oldalon nem történt semmiféle erıfeszítés... két vagy három minisztérium is 
elszabotálta a dolognak ezt az oldalát.”  

Ami a kulcsfontosságú tárcákat illeti, legtöbbet a Földmővelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium mulasztott. A legtöbb megkérdezett, a gazdák ugyanúgy, mint a vízügyiek vagy 
a társadalmi szervezetek képviselıi, ıket okolják a tájgazdálkodási elképzelések 
meghiúsulásáért. Az FVM viszont úgy viselkedett, mintha az egész nem is hozzájuk tartozna, 
s mintha nem az ország egyharmadának a vízháztartásáról volna szó. E passzív ellenállással 
jelen tanulmány szerzıje is találkozott: érdeklıdését értetlenség és udvarias hárítás fogadta. A 
minisztérium felsı vezetése koncepcionálisan is elutasította azt a hozzáállást, hogy az 
agrártámogatásokat földrajzi régiónként lehessen differenciálni, noha ez az agrár-
környezetvédelmi támogatás lényege. Kétségtelen, hogy a legnagyobb ellentét az FVM és a 
KvVM között feszült, de jelentıs szerepet kellett volna játszania az önkormányzatokat 
felügyelı minisztériumnak is, a természetvédelmi hatóságnak, a foglalkoztatáspolitika, 
valamint a közlekedésügy illetékeseinek. Ám csak a vízügyi ágazat veszi komolyan a 
vállalkozást, nem csoda, hogy az ı szempontjaik érvényesültek, azok közül is elsısorban az 
árvízvédelem. 

Eközben a helyi és nem helyi tényezık a saját érdekeiket tartották szem elıtt: az egyik 
képviselı a biomasszát erılteti, a másik hallani sem akar agrár-környezetvédelmi 
támogatásról. Suchman Tamás, a kormánymegbízott nyíltan vízlépcsıket és hajózást szeretne, 
bár bevallottan nem ért hozzá. De említhetjük a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgató-
helyettesét is, akinek szülıfaluja, Tiszabura nagyon fontos volt akkor, amikor a helyi kápolnát 
kellett helyreállítani, és ehhez az önkormányzat segítségére volt szükség, a maga kétszáz 
hektáros földjét azonban a helyiek megkérdezése nélkül adta bérbe. 

A VKKI igazgatója szerint gond van a pályázati rendszerrel. „Ha a nagy hatalmú politikusok 
kitalálnak valamit, azt el is tudják intézni, biomassza vagy nem biomassza, hogy az FVM 
olyan támogatási feltételeket teremtsen. Bizony, így mentek a dolgok, legalábbis 
mezıgazdasági szempontból, mert rendszerint ıt kérdezték meg, mármint a gyöngyösi fıiskola 
rektorát, hogy mi a mezıgazdaság álláspontja. İ aztán mondhatja, ezt vagy azt érdemes 
csinálni a tározóban...” A pályázati rendszer visszásságait más is látja. Hátrányai közé 
tartozik a túlzott, értelmetlen adminisztráció, felesleges elemek kötelezı felvétele a kiírásba, 
és a nem célorientált elosztás. „Odafent” kitalálnak valamit, hogy mire lehet pályázni, és a 
lentiek kénytelenek alkalmazkodni. Igaz ez az Európai Uniós pályázatokra is. A civil Kovács 
Márton megfogalmazásában: „Elkedvetlenített, hogy a pályázatokba mindig kellett olyan 
elemeket berakni, ami nem vitte elıre a dolgot, de be kellett rakni, hogy nyerjen. Ezen kívül a 
töméntelen adminisztráció is nehezített mindent.” Az agrártámogatásokkal kapcsolatban sok 
visszaélésrıl hallottunk. „Hiába szolgálná egy támogatás a gazdák érdekét”, mondja Szabó 
Péter a BOKARTISZ-nál, „hiába lenne gazdaságosabb, hiába lenne jó a vidéknek, mégsem 
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megy, mert a nagytıke nem engedi a politikán keresztül. El kell kurvulni ahhoz, hogy 
megkerülhetetlen tényezı legyél, azonban ha elkurvultál, akkor már nem megy az elvek 
szerinti mőködés. Tehát az alapvetı konfliktus a fenntarthatósági elvek és a jelenlegi 
gazdasági, politikai struktúra között van, és ez eredményezi helyi szinten is az emberek közti 
konfliktust.” 

 

Önkormányzatok egymás közt 

A községek és a helyi hatalom képviselıi gyakran egymással versenyeznek, féltékenyek 
egymásra. „Vannak a Bodrogközben olyan hatalmi csomópontok, mint V., a vízgazdálkodási 
társulat vezetıje, vagy a cigándi polgármester, akiknek nem érdekük semmilyen változás”, 
állítja egy civil aktivista. „Így folyamatosan ellene dolgoztak és kivéreztették a BOKARTISZ-t. 
Ehhez természetesen a vízügy is hozzájárult.” A bodrogköziek áldatlan vetélkedésének 
elsısorban ık maguk látják a kárát. „A cigándi polgármester, mivel nem került bele a 
BOKARTISZ-ba, ellene dolgozott. Sokszor a többi polgármesternél is kampányolt ellene, és a 
nagypolitikát is próbálta befolyásolni. Be akarta a BOKARTISZ-t kebelezni, de nem hagytuk, 
mert üzletet akart belıle csinálni”, állítja a civil szervezet egyik vezetıje. Szavait megerısíti 
Tiszacsermely polgármestere is: „A legnagyobb probléma, hogy a cigándi polgármester végig 
ellene dolgozott. Az is probléma volt, hogy túl karcsai a dolog, ott jobban ki volt dolgozva, 
mint más településeken, pedig bodrogközinek kellett volna lennie. Mai napig is szükség volna 
arra, hogy a Cigánd – Karcsa ellentétet fel lehessen oldani. Ez olyan ügy lehetett volna, 
amiben az egész Bodrogköz összefog. Persze, azt is lehetne nézni, hogy hová is ment a pénz. 
Például miért a karcsai nyírtanyára költötték. A többi településre nem jutott semmi, ha jutott 
volna, akkor a többi polgármester is jobban melléállt volna. A pályázatok is mindig Karcsa-
centrikusan lettek beadva.” (Karcsán mőködött a BOKARTISZ irodája.) 

 

 

Helyi lakosság – civil szervezetek 

Kovács Márton a BOKARTISZ részérıl így magyarázza az önkormányzatok közötti 
ellentéteket: „Nekik majdnem mindegy volt, hogy a Józsi (a Bokartisz egyik vezetıje) 
atomerımővet akar építeni vagy tájgazdálkodást akar csinálni, csak pénz legyen belıle. A 
polgármesterek elvárták, hogy már rövid távon anyagi elınyökhöz jussanak, azonban ezt a 
program önmagában nem tudta nyújtani. Nem tudtuk összeegyeztetni a rövid távú igényeket és 
a program céljait. Lehet, hogy a legnagyobb probléma, hogy nem indultunk el rövid távú kis 
projektekkel, ami nem megy ellene a programnak, még ha nem is segíti, és ezáltal a 
BOKARTISZ hatalmi tényezıvé válhatott volna.” 

Szabó ehhez hozzáteszi a maga éleselméjő magyarázatát: „Ha egy kistérségben civil alapon 
akarsz csinálni valamilyen fenntarthatósági projektet, akaratlanul is belecsöppensz abba a 
dologba, hogy olyan mértékben intézményesülsz, hogy ez a civilség rovására megy. Tehát két 
út áll elıtted: ha civilként akarsz mőködni, akkor nem tudsz nagy dolgokat megvalósítani, 
azonban az a cél, amit a BOKARTISZ is kitőzött, nem valósítható meg így. Ehhez 
intézményesülni kell, lobbizni kell.... tehát annyira kénytelen vagy belefolyni a helyi 
politikába, hogy az már nem egyeztethetı össze a civilséggel. A politika mindig beleszól, mert 
nagyrészt ık adják a pénzt, és a politika mindig felülírja a szakmaiságot, mert jellemzıen 
mindig az érdekek mentén dönt.” Majd megerısíti Kovács Márton látleletét. „Ha a 
BOKARTISZ vállalja a pályázati projektek menedzselését a polgármestereknek, akkor már 
császárok lehetnénk a Bodrogközben.” 
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Pedig kezdetben minden szépen alakult. A karcsai polgármester állt az élére a BOKARTISZ 
kezdeményezésének, amely a Bodrog, a Karcsa és a Tisza medrében megvalósuló 
tájgazdálkodást tőzte ki célul. „Amikor Gézával találkoztam, udvariasságból mondtam neki, 
hogy jöjjön be, ha erre jár. Amikor bejött hozzánk, akkor kiderült, hogy Karcsát ugyanannyira 
veszélyezteti egy esetleges tiszai árvíz, mint a folyóparti településeket, ezért kezdett érdekelni a 
dolog. Megnéztük, hogy az érintett települések részt vennének-e egy ilyen társaság 
alapításában. Így jött össze 12 település az alakulásra – amit elıször a Józsi nem akart 
elhinni -, és három civil szervezettel megalakítottuk a BOKARTISZ-t.” Ám a kezdeti 
lelkesedés nem bizonyult elegendınek. Kovács Márton szerint nem volt megfelelı stratégia 
(vagyis nem tudták összeegyeztetni a rövid távú érdekeket a program hosszabb távú céljaival), 
kevés volt a társadalmi tıke, és hiányoztak azok, akikkel helyben együtt lehetett volna 
mőködni. „Akikkel együtt akartunk mőködni, azok erre nem voltak képesek, sokkal inkább az 
egymás fúrása ment, mint az együttmőködés.” Ehhez Szabó Péter, a BOKARTISZ 
munkatársa, hozzáteszi: „Amikor fizetett alkalmazott leszel egy szervezetben, nem jó, ha ott 
baráti alapon mennek a dolgok.” Másképpen látja ezt egy polgármester:„A legnagyobb 
probléma, hogy a BOKARTISZ nem teljesítette a településeknek tett ígéreteit, például 
tanösvényt ígért Tiszacsermelynek, de nem lett belıle semmi.” 

 

Civilek és szakemberek 

A régi beidegzıdés, hogy laikus ne szóljon bele abba, amit mi jobban tudunk, a vízügyi 
illetékesek viselkedését a mai napig befolyásolja, annak dacára, hogy még a beruházást 
adminisztráló cég képviselıje is hiányolja az elmaradt társadalmi egyeztetést. Szabó Péter 
szerint „a pataki szakaszmérnökség és a belvíztársulat nem tartotta szakmai partnernek a 
BOKARTISZ-t, a konferenciákon megmosolyogták Gézát” (a civil szervezet szakértıjét). De 
más szempontok is érvényesültek. „Konkurencia volt a BOKARTISZ a vízügyeseknek a nagy 
pályázatokban, és így ellenérdekeltek voltak”, állítja egy másik polgármester. A 
legudvariasabban Váradi József, a vízügy országos vezetıje tért ki az együttmőködésre 
vonatkozó kérdés elıl. „A vizesek ugyanis azt mondták, tessék megmondani, mennyi vízre lesz 
szükség, hol, milyen szinten és kiknek. Erre pedig nem kaptak választ. A másik oldal ugyanis 
semmit sem csinált… A BOKARTISZ ugyan készített egy tanulmányt, és azt a cigándi tározó 
építésénél figyelembe is vették. De késıbb a BOKARTISZ kivonult a dologból, tekintve, hogy a 
helyiek sokkal kevésbé voltak fogadókészek, mint ahogyan ık azt feltételezték. Azután 
megkezdıdött az azonnali haszonra játszó telekspekuláció. Ami azt illeti, a mai napig senki 
sem akart semmit csinálni azon a területen. Ezért aztán a BOKARTISZ-t nem fogadták kitörı 
örömmel.  A vízügyi adminisztráció sem volt boldog, hogy meg kell csinálniuk, amit terveztek 
nekik, mert voltak pénzügyi vonatkozásai.” A kudarcért ezek szerint a spekulánsok, a 
nagygazdák, a civilek felelısek. Hiszen a vízügy szívesen megcsinálta volna, ha megmondják 
nekik, hogy mit tegyenek… 

A vízügyi igazgató bírálata azonban több szempontból jogos. Bár a BOKARTISZ élt a helyi 
civil kezdeményezés elınyeivel – elérhetıség, közvetlen kapcsolat -, fórumokat tartott, és ott 
helyi embereket vonultatott fel, terveik lényegét sokan mégsem értették meg. Még a civil 
környezetvédık körében is akadtak olyanok, többek között a zöld mozgalom néhány 
prominens alakja, akik „hosszú ideig nem értették, hogy mi jó lehet a VTT-ben, és még a 
kormányrendelet után is úgy értékelte, hogy átálltunk a másik oldalra”, mondja Szabó, 
„pedig ez a kormányrendelet a szabályozási oldalon megteremtette az esélyét egy modernizált 
ártéri gazdálkodásnak. Tehát legalább az esélyét megteremtettük, hiszen addig semmiféle 
jogszabályi lehetısége nem volt a mentett oldali vízkivezetésnek.” A sikertelenség okait 
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elemezve hozzáteszi: „Rajtunk is sok múlt, a menedzsment csapaton. Mi, kívülrıl jövık nem 
voltunk beágyazódva, helyben pedig nem volt túl sok bevonható ember, aki értette volna a 
dolgot. Sokszor változtattuk az irányokat, a véleményünket, lényegében egy folyamatos 
tervezésben voltunk, nem hoztunk végleges döntéseket, ezért nem nagyon lehetett tudni, hogy 
merre is megyünk. Ennek elsısorban az volt az oka, hogy a BOKARTISZ programjának a 
társadalmi elfogadottsága igen alacsony volt. A húzd meg – ereszd meg játékban kiderült, 
hogy sokféle érdeket sértünk, illetve sok egyeztetést kívánt, hogy tudjunk haladni elıre, és 
eközben mi is folyamatosan változtattuk a koncepciót.”  

 

Terv és megvalósulás 

De a kapkodó tervezés nem csak a civil szervezeteket jellemezte. Az országos szinten zajló 
zőrzavaros tervezési folyamatot az OVIBER mélyépítési igazgatója szemléletesen foglalta 
össze: „Most tehát a KvVM-es és vízügyes részrıl beszélünk, amit nem elızött meg az 
infrastruktúra-fejlesztés, az egyeztetések, a pénzügyi háttér megteremtése és a fejlesztési 
elképzelések kidolgozása. Olyan kevés történt ebben az ügyben, hogy azt hiszem, az összes 
pénz, ami átjött az FVM-bıl, nem volt több, mint 50 millió forint. Számomra ez egy kicsit 
ijesztı. A program úgy indult, hogy egyszerre jelent meg a tervkoncepció, készültek a 
környezetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok, folyt a PR munka és írták ki a 
megvalósíthatósági tanulmányokra a pályázatot. És meg kell mondjam, miután jól bevált 
módszerekrıl van szó, egy tározó-töltés engedélyeztetése nem tart sokáig... A tervezést nagy 
erıkkel indítottuk el, közben folyt a környezetvédelmi hatásvizsgálat. Ezeknek a 
tanulmányoknak a következtében kiderült, hogy egy-két nyomvonal nem jó, egy-két megoldás 
nem megfelelı, de ezeket menet közben lehetett javítani, és aránylag könnyen kezelhetı volt a 
helyzet. Sokkal rosszabb volt, amikor a tervek már elkészültek, és a háttértanulmányok 
alapján akkor vált nyilvánvalóvá, hogy egyes mőtárgyak nem a megfelelı helyen vannak, a 
mőszaki megoldások egy része rossz és így tovább. Ekkor játszott Szántó a legnagyobb 
szerepet, hogy dinamikusan egyeztessen, és végül mégis legyenek megvalósítható 
megoldások...” 

Ezeknél a megvalósítható megoldásoknál azonban már csak az árvízvédelem szempontjai 
érvényesültek. „A VTT komplex megoldást kínált volna, de valójában egyáltalán nem valósult 
meg”, vélekedik Váradi József „Persze, amikor azt mondjuk, semmi nem történt, nem igaz, az 
árvízvédelmi beruházások mennek a maguk útján. De a vidékfejlesztés, ami alatt én jobb 
megélhetési körülményeket és az infrastruktúra kiépítését értem, kimaradt a programból.” 
Ennek okát elsısorban a tárcaközi együttmőködés elmaradásában látja. „A végrehajtás során 
homokszem került a gépezetbe, és ennek eredményeként a VTT már nem az a komplex terv, 
aminek elképzeltük, hanem egyszerő árvízvédelmi beruházás.” Vagyis a megvalósulás során a 
tervek fokozatosan hozzáidomultak a létezı intézményi és szemléleti keretekhez, és azok az 
elemek maradtak el, melyek a legkevésbé illettek ezekhez. A BOKARTISZ egyik 
programfelelıse, Szabó Péter szerint „ahhoz, hogy egy fenntarthatósági kezdeményezés meg 
tudjon valósulni, az kell, hogy a meglevı érdekrendszert át tudja alakítani, azaz az érdekeket 
ebbe az irányba tudja terelni, azonban a meglevı érdekrendszer a jelenlegi társadalmi 
rendszerbe ágyazódik, így a döntéshozóknak nem érdeke ennek megváltoztatása.”  

Lehetséges-e, és miként lehetséges tehát társadalmi változás? Egy kialakult és mőködı 
rendszer mindig ellenáll a változtatási szándéknak, különösen, ha az mőködésének 
peremfeltételeit veszélyezteti. Ez igaz a rendszer valamennyi alrendszerére is. A vízügy 
mőtárgyakban, beruházásokban, pénz- és energiaigényes beavatkozásokban gondolkodik, és 
adandó alkalommal a számára kisebb ellenállás irányába mozdul el. Az agrárium szereplıi is a 
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jelenlegi struktúra fenntartásában érdekeltek: az életidegen támogatási rendszer visszaigazolja 
a kialakult érdek- és erıviszonyokat, a szereplık viselkedése idomul a támogatási 
rendszerhez. Amíg az nem változik, a gazdák sem lesznek érdekeltek a változásban.  

A helyi szereplık elsısorban a helyi érdekek sérelmét észlelik, s úgy találják, az „országos” 
politika közbeavatkozása a helyi emberek számára fontos tájgazdálkodási, vidékfejlesztési 
szempontok rovására történt. Az országos szervek nevében nyilatkozók is elismerik, hogy a 
kétféle megközelítés „kettévált”, valójában soha nem is volt együtt. A szakember elégedetten 
tekint saját szakmai teljesítményére. A beruházó szerint „Cigándon egy remek, nagyon jól 
sikerült építmény lett az eredmény, amely még építészeti nívódíjat is kapott”. A kivitelezı 
óriáscég fımérnöke a megmozgatott föld-köbméterekre és gépi kapacitásra büszke, a 
beruházást saját gyermekének tekinti. „Minden alkalommal, amikor elkészülünk egy 
beruházással, a lelkem egy darabkája ott marad vele. Az ember minden energiáját beleteszi, 
és amikor készen van, el kell szakadni tıle. Aztán csak aggódva figyeli, mi történik vele.” 

Az aggodalom nem egészen alaptalan. A helyszínen sokféle hiányosságra hívják fel a 
figyelmünket: a földmunkát elnagyolták, a tömörítés minısége nem megfelelı, a burkolat 
repedéseiben megáll a víz, télen megfagy és megbontja a betont. A térkıburkolat és a járda 
közt öt centi szintkülönbség van. Az esıvíz elvezetésnek nincs lejtése, ezért az esı 
összegyőlik benne, és a folyóka meg a járda közti tíz centis, le nem betonozott résen keresztül 
a támfal mögé szivárog. Már a beton is megrepedt, az egész töltés megrogyott. A zsilipek elé 
nem terveztek uszadékfogó rácsot, a táblák gumiszigetelése pedig már hetven centiméter 
vízmagasságnál ereszteni kezdett, a lezárt táblákon keresztül spriccelt a víz. (A mőszaki 
ellenır költségeit a szerzıdés szerint a kivitelezı fizeti. Az illetı vadonatúj terepjáróval 
érkezett, és mindent rendben talált.) 

Homok kerülhetett a gépezetbe Tiszaroffon is. De a beruházó mérnöke, Kopacz András már a 
2009 ıszi átadás elıtt megjósolta, hogy „a miniszterelnök azért nem fog lejönni a tározó 
avatására, mert a helyiek tüntetést szerveznek, hogy elmondják, nekik ezt meg azt ígértek, és 
nem kapták meg... Nem tájékoztatták megfelelıen az érintetteket, késıbb megépítették, de 
megint nem volt tájékoztatás, ezért egyesek szemében ez úgy tőnhet, hogy itt megint csináltak 
valamit, amit késıbb elmismásoltak, és nem lett rendesen befejezve. Már nem támogatják 
olyan lelkesen az emberek.” İ mossa a kezeit, szerinte „ezek a hibák egyértelmően a kormány 
miatt vannak. Egy kicsit a vízlépcsı effektus jelenik itt is meg. Nem lehet elítélni a vízügyi 
lobbit azért, mert a saját részüket rendben megcsinálták. A többiek nem tettek semmit. Vagy a 
vízügyi adminisztrációt kellett volna leállítani, vagy a többi tárcát ösztönözni, hogy tegyenek 
valamit.” 

Tiszaroff polgármestere azért nem vett részt az átadáson, mert szerinte nem teljesen valósultak 
meg a Vásárhelyi Tervben megígért beruházások: a szennyvízhálózat-fejlesztés és a 
csatornázás. Ráadásul az eredeti elképzelésekkel szemben turisztikai beruházásokról és 
tájhasznosításról nincs többé szó. „A vidékfejlesztés teljes egészében kimaradt a programból. 
A Vásárhelyi Terv indulásakor úgy éreztük, a tiszavölgyi települések esélyt kaptak, hogy 
kikerüljenek a mélyszegénységbıl. Mára ez délibábbá vált” a polgármester szerint. Szabó 
Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter ehhez képest másfél milliárd forintról beszélt a 
tiszaroffi átadáson, amit a környezı településeken infrastrukturális és tájgazdálkodási 
programokra költöttek. Megépítették három község közös szennyvíztisztító telepét, a 
Tiszaroffhoz és Tiszagyendához vezetı szennyvízvezetéket, és 65-70%-ban kiépítették a két 
település csatornahálózatát. Tiszabın elkészült a csapadékelvezetı rendszer, fejlesztették az 
úthálózatot, egy tó rekonstrukcióját is elvégezték. Fejlesztések tehát valóban történtek, annyi 
azonban bizonyos, hogy a tájgazdálkodáshoz mindebbıl legfeljebb a tó rekonstrukciójának 
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van köze. Ami az ígéretekbıl nagyrészt teljesült, a települési infrastruktúra – tehát szokás 
szerint a nagy léptékő, drága (és a kivitelezınek jól jövedelmezı) mőszaki beruházás. Ami 
pedig elmaradt, ezúttal is a „rendszeridegen” elem. 

 

Összegzés 

Az ártéri tájgazdálkodási koncepció tehát elveszett a szövevényes érdekviszonyok sőrőjében. 
Ami az eredeti tervekbıl megvalósul, az árvízvédelmi és vízkormányzási igényeknek nem 
képes maradéktalanul megfelelni, még kevésbé szolgálja a vidék fellendülését, az ökológiai 
fenntarthatóság hosszabb távú szempontjaival pedig alig érintkezik.   

Az interjúk alapján a következı fıbb ellentéteket és ellentmondásokat tudtuk azonosítani: 

 

Szakmai konfliktusok: 

− hagyományos folyamszabályozási koncepció (gátak és vésztározók) a vízvisszatartó 
vízgazdálkodás/mélyártéri árapasztás ellenében; 

− árvízvédelem kontra területi vízgazdálkodás/belvízvédelem;  

− vízügy (KvVM) kontra vidékfejlesztés (FVM); 

− a nagybirtok, az indusztrializált mezıgazdaság és a családi gazdálkodók/fenntartható 
gazdaságok ellentéte  

− ”versenyképes” ágazatok érdeke (pl. biomassza-energia, hajózás) a helyi érdekkel 
szemben (pl. élelmiszer-önrendelkezés, ártéri haszonvételek, helyi kisipar). 

Politikai-társadalmi konfliktusok: 

− kormányzati politika vs. helyi politika; 

− tárcák, igazgatási ágazatok szembenállása; 

− civilek és a politikai intézményrendszer; 

− önkormányzatok egymás ellenében; 

− önkormányzatok és a helyi társadalom; 

− a pályázati és támogatási rendszer visszásságai (pályázók vs. bürokrácia). 

A VTT „eltérítése”: 

− komplex térségfejlesztési elképzelésbıl árvízvédelmi beruházás; 

− a mőtárgyak elkészülnek – a természetközeli vízkormányzás és a földhasználat-váltás 
elemei, valamint a biológiai sokféleség védelme (tehát minden, ami nem szerkezeti 
elem, és alapvetıen nem beruházás-függı) elmarad  

− szakmai, társadalmi, tárcaközi egyeztetések és együttmőködés kudarca, hiánya; 

− beruházás vs. üzemeltetés. 

 

  


