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Előzmények 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia LEADER programja keretében, a Körösök 

Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. a MIVA Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-t bízta meg a ’ A 

Körös-völgy ökológiai stabilitásának megőrzése, illetve továbbfejlesztése, kiemelten a 

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. területére’ című tanulmány elkészítésére, 

amelyet tisztelettel és köszönettel elfogadtunk. A tanulmány a Körös-völgy térség (1. ábra) 

fenntartható természet közeli tájhasználat kialakításának stratégiai irányait vázolja fel. 

1. ábra: A Körösök Völgye Akciócsoport területe 

 

A Tanulmány által érintett témák 

1. A klímaváltozás és hatásai, 

2. Fenntartható tájgazdálkodás, tájhasználat kialakítása 

3. Ökológiai hálózat bővítése 

4. Megújuló energiára alapozott gazdálkodás lehetőségei 

5. Környezettudatosság növelése 

A Tanulmány elkészítésében külső szaktanácsadók, szakértők is közreműködtek, javaslataikat 

beépítettük a vitaanyagba. Külön köszönetet mondunk Csengeri Erzsébet, Dr. Guy Turchany 

professzor, Váradi Lászlóné, Dr. Patay István egyetemi tanár, Antal Z. László, Szabó Péter 

szakértőknek hasznos tanácsaikért. 

 

 

 



 

A Tanulmány szükségességének indoklása 

 

A Körösök völgye, kiemelten a Körösök Völgye Nonprofit Kft. területe1 (továbbiakban Körös-

völgy térség), mint célterület, ökológiai szempontból rendkívül érzékeny, sérülékeny, labilis 

állapotú, alvizi terület. Hagyományos agrártérség, ahol a nagyüzemi intenzív gazdálkodás 

megváltoztatta a táj arculatát, különösen az elmúlt évtizedekben. Sok helyen eltűntek a 

természetes élőhelyek, alacsony a terület erdősültsége, fokozatosan csökkent a 

biodiverzitás. A leromlott tájszerkezet kedvezőtlen termelési és életkörülményeket 

teremtett. Az éghajlatváltozás káros hatásai máris érzékelhetőek. A világ tudományos 

közvélemény túlnyomó részének megállapításai szerint a változások gyorsabbak, öngerjesztő 

jellegük erősebb, szinergikusabbak, mint az eddigi előrejelzések mutatták. A klímaváltozás a 

Föld minden lakóját érinti. A veszély növekedését látva indokoltnak tűnik – e jelenséget 

okozó folyamatok mérséklését és a hatásokhoz való alkalmazkodást célzó - helyi 

éghajlatváltozási stratégiák kidolgozása. A térség működőképességét veszélyeztető várható 

negatív hatások elkerülése jelentős része helyi szintű megoldásokat igényel. 

 

A tanulmány szerkezete 

 

A tanulmány első részében az éghajlatváltozás tudományos kutatásokkal alátámasztott 

releváns okait és hatásait mutatjuk be, hangsúlyozva az emberi tényező e globális 

problémában játszó kiemelt szerepét. A Föld egészére kiterjedő klímaváltozás jelensége 

természetesen regionális folyamatokon keresztül érvényesül, és lokális problémákat szül, a 

fejezetrész e területi hatások jellemzőire is kitér. Mindezek mellett fontos szólni a jövőbeli 

nemzeti cselekvési terveket megalapozó szakpolitikai háttérről is, a szűken vett klímapolitika 

két kulcsdokumentumai közül a két éve érvényben lévő Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

és a még el nem fogadott (de az Országgyűlés elé került), ún. Klímatörvény alapvető 

iránymutatást adnak az elkövetkezendő évek feladatairól. A részfejezet végén három, ún. 

„klímaérzékeny” ágazat klímaváltozásra történő várható reagálásáról szólunk, jelezve e 

kiemelt nemzetgazdasági szektorok fontosságát a térségben. 

A tanulmány második részében a térség természetföldrajzi, illetve épített környezetének 

állapotát értékeljük. A geomorfológiai, talaj és éghajlati adottságok alapvetően 

meghatározzák a térség élővilágát és vízrajzát, amely tényezők kiemelkedő szerepet 

játszanak az optimális tájháztartás és az ökológiai stabilitás fenntartásában. A műszaki 

infrastruktúra szolgálja a települési környezet minőségének megőrzését, jó technológiával 

kiépített, tájba illeszkedő rendszerekkel csökkenthető a lakosság környezetszennyező 

tevékenysége. 

                                                      
1
 A térség az alábbi települések közigazgatási területét fedi le: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, 

Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, 

Murony, Örménykút, Szarvas, Tarhos, Telekgerendás 



 

A harmadik részfejezetben tárgyaljuk a térségben potenciálisan rendelkezésre álló megújuló 

energiaforrás (biomassza, geotermál, szél- és napenergia) mennyiségi és minőségi jellemzőit. 

Ezekkel az adatokkal kívánjuk megalapozni azt a stratégiai irányt, amely a Körös-völgy 

optimális területhasznosításával kialakítandó gazdasági szerkezetátalakítást célozza, 

ösztönözve a korábbiaknál dinamikusabb, megújulókra alapozott, helyi energiatermelés, –

feldolgozás és –ellátás fejlődését. Az anyag szakmai megalapozottsággal, objektíven méri fel 

a térség megújuló energiaforrás-állományát és egy olyan átfogó ismeretanyagot nyújt a 

döntéshozó számára, amely kellő pontossággal tájékoztatja a jövőbeni lehetőségek 

maximális kihasználása céljából.  

A dokumentum negyedik fő szerkezeti egysége - SWOT-analízist használva - összefoglalja a 

legfontosabb megszüntetendő, illetve tompítandó gyengeségeket és veszélyeket, valamint a 

kihasználandó erősségeket és lehetőségeket, melyek a jövőkép megvalósítását segítik. 

A tanulmány az alábbi források felhasználásával került kidolgozásra: 

 statisztikai adatok (a KSH térségre vonatkozó, a humán erőforrásokról, a 

gazdaságról, a természeti környezetről és az infrastruktúráról gyűjtött adatai; 

polgármesteri, munkaügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi hivatalok, 

közlekedési, közmű- stb. vállalatok adatai), 

 szakirodalmi források (helytörténeti kiadványok, területi, ágazati elemzések), 

 ágazati és önkormányzati döntéseket megalapozó dokumentumok (a Közép-békési 

településegyüttes, a kistérségek, Békés megye, a Dél-alföldi régió, Magyarország 

és az Európai Unió térséget is érintő területfejlesztési tervdokumentumai; a megye 

általános rendezési terve, ágazati programjai; önkormányzati határozatok stb.), 

A stratégiai intézkedéseket leíró fejezetrész a koncepció célpiramisával kezdődik. Csúcsán a 

legfőbb cél található, az a célállapot, amelyet az adott területi egység a következő egy-másfél 

évtized végére el kíván érni. Ezt követik a prioritások, majd a specifikus stratégiai célok, 

amelyek rövidtávra határozzák meg az adott területi egység elérendő céljait.  

A stratégia a tervezési dokumentumok közül a legrövidebb, a legkevésbé részletező. A 

prioritások (stratégiai programok) megfogalmazása az alábbi egységes szerkezetet követi:  

 Indoklás: A kiválasztott prioritás szükségességnek indoklása, visszacsatolás a 

helyzetelemzés megállapításaira.  

 Általános célok: A prioritás által elérni kívánt célok leírása 

 Intézkedések: A prioritás megvalósítását szolgáló intézkedések felsorolása. 

Mindezek mellett, a tanulmány egyik kitűzött célja, hogy a későbbi operatív programozás 

keretében megvalósítandó tevékenységek széles társadalmi konszenzusra támaszkodjanak. E 

tekintetben elsődleges cél a szakmailag megalapozott információk eljuttatása az 

érintettekhez, első sorban a célterület lakosságához, másod sorban az érdekelt szervezetek 

képviselőihez és a döntéshozókhoz, mindezzel a környezeti közgondolkodás erősödik és 

elindulnak a lokális cselekvések, végső soron a környezeti állapot javításával az ökonómiai 

hatékonyság növekedik, az ökológiai gondolkodás húzóerőt gyakorol a gazdasági szférára is. 

E dokumentum keretében most csak mindennek a koncepcionális és szakmai hátterét 

emeljük ki (lásd: 1. sz. melléklet). 



 

1. A klímaváltozás fogalmi és szakirodalmi megalapozása 
Miközben a klímaváltozás kedvező tendenciáját célzó mitigációs tevékenységek hatásai 

globálisan jelentkeznek, addig a folyamat fiskális vonzata és a járulékos előnyök főként helyi 

szinten érvényesülnek. Következésképpen az üvegházhatású gázok2 (ÜHG) kibocsátását 

csökkentő intézkedések és szabályozási mechanizmusok elsősorban nemzetközi 

egyezményeken keresztül nemzeti szinten érvényesülnek, a klímaváltozáshoz történő 

alkalmazkodás pedig többnyire lokális közösségek és igazgatási szervek, esetleg magánakciók 

kezdeményezésére indulnak.  

A fő stratégiai irányok meghatározásánál – összhangban az egyéb helyi fejlesztési (ágazati) 

tervekkel – a tervezőknek a megújuló, illetve szénszegény energia előállítását és használatát 

preferáló keretirányelvet kell elkészíteniük. Ezt az új szemléletben elkészülő stratégiát 

segítené a helyi politika, a korlátozó szemléletet felváltó támogató hozzáállásával.  

A térség döntéshozó szereplőinek és az önkormányzatok szerepe nemcsak az ÜHG 

mennyiségének mérséklésében nagy, de kiemelten fontos a klímaváltozás okozta kockázatok 

csökkentésében is. Közszolgáltatásokért felelős és kezdeményező szereplőként 

(intézményként) a település intézményeit, vállalkozóit és a társadalom egészét kell 

mobilizálnia egy közös cél elérése érdekében. A lakásgazdálkodás, a csapadékvíz-elvezetés, a 

vízrendezés, a köztisztaság, a településtisztaság, a foglalkoztatás megoldásában való közre-

működés mind-mind a településfejlesztési tevékenység részei, mint ahogy ennek minősül a 

kötelezőnek kiemelt egészséges ivóvízellátás, a helyi közutak és köztemetők fenntartása is, 

mint az önkormányzatok önálló feladatai. 

Az éghajlatváltozás elleni harc leghatékonyabb stratégiája a mitigációs és alkalmazkodási 

cselekvések összekapcsolása, ezáltal a szinergia megvalósulása. Ez kifejezetten jól 

érvényesülhet az építésügyi és a települési infrastruktúra szektorokban. 

Az alábbi fejezetekben a globális éghajlati rendszer változása által generált természeti 

jelenségek okával, mértékével és a hatásaira adandó válaszlépések lehetőségeivel foglalkozó 

kutatások eredményein keresztül kívánjuk megalapozni a térség ökológiai stabilitását 

szolgáló cselekvési tervet. 

1.1. A klímakutatás aktuális eredményei 

A közel másfél évszázados múltra visszatekintő klímakutatás eredményei ma már jó alapot 

biztosítanak a klímaváltozás teljes körű megismeréséhez.3 Bár természetes tényezők (pl: a 

napsugárzás intenzitásának változása, a vulkáni tevékenységek stb.) is hozzájárulnak a 

klímaváltozáshoz, a Föld éghajlati rendszerével foglalkozó kutatások többé-kevésbé 

egyöntetűen az antropogén hatást említik a globális felmelegedés fő okozójaként. A 

folyamatra utaló jelek (a levegő- és óceán-hőmérséklet emelkedése, a hó- és jégtakaró 

olvadása és az átlagos tengerszint emelkedése) ma már cáfolhatatlan bizonyítékai az ember 
                                                      
2
 CO2, CH4, N2O, HFC-k, PFC-k, SF6 

3
 Jelen tanulmánynak nem célja e kutatási eredmények összefoglalása, kizárólag a legfrissebb, az IPCC 4. 

Jelentésének megállapításain nyugvó, a témához kapcsolódó információk közlésére szorítkozik. 



 

meghatározó szerepének, aki a hosszú légköri tartózkodási idejű üvegházgázok (CO2, CH4), a 

troposzférikus ózon és a CH4-ből származó sztratoszférikus vízgőz kibocsátásával, valamint a 

felszínalbedo megváltoztatásával a hőmérséklet 0,74 °C-os értékű4 növekedéséhez járul 

hozzá.  

A legfajsúlyosabb antropogén klímamódosító tevékenység a már fentebb említett ÜHG-

kibocsátás a Föld légkörébe. A múlt század folyamán bekövetkezett globális 

átlaghőmérséklet növekedését okozó ÜHG koncentrációnövekedése5 nagy valószínűséggel 

antropogén eredetű. Ennek mértéke az iparosodás előtti időszak óta – az 1970-2004 közötti 

időszakban – mintegy 70%-kal emelkedett, legnagyobb mértékben az energiaszektor 

növekedése miatt (145%).6 Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a napjainkban zajló 

éghajlatváltozás-mérséklő stratégiák és egyéb kapcsolódó intézkedések bevezetése ellenére 

az ÜHG-kibocsátás az elkövetkezendő évtizedekben tovább fog nőni.  E gázok csökkentésére 

komoly gazdasági potenciál létezik, amelyet csak az összes szektor együttesen tud elérni. 

Horizontálisan az életmód- és viselkedési minták helyes megválasztása is képes hozzájárulni 

az interszektorális éghajlatváltozás káros hatásainak mérsékléshez. Ezek a klímatudatos 

viselkedési minták forrásmegőrzésen alapulnak és hozzájárulnak egy alacsony CO2-

kibocsátású méltányos és fenntartható gazdaság kifejlesztéséhez. A különféle aeroszolok 

légkörbe kerülésének klímamódosító hatása ma már sokkal világosabb, mint egy évtizede 

volt. Az ipari eredetű aeroszolok, főként szulfátok, szén, nitrátok és ipari szennyeződések. 

Sajnos a megújuló energiaforrások kiaknázásával – pl. a biomassza-égetés révén – további 

szennyező anyagok kerülnek a légkörbe. Az aeroszol részecskék felhőképződésben játszott 

szerepe a felhők albedoszintjének megváltoztatásával, közvetett módon, de szintén 

hozzájárul az üvegházhatás erősítéséhez. További antropogén eredetű éghajlat-módosító 

tényezők a légi közlekedésből származó kondenzfelhő-képződés, illetve a 

földhasználatokhoz kapcsolódó földfelszín albedoszintjének változásai.  

Az ember klímaváltozásban betöltött szerepe tehát ma már tudományosan is igazolt, ami 

közvetetten a gleccserek, jégsapkák és a jégtakaróval borított területek csökkenését és a 

tengerszint emelkedését jelenti.7 A kutatók hosszú távú megfigyeléseikre hivatkozva, olyan 

jelenségekre hívják fel a figyelmet, mint az arktikus térség hőmérsékletének és 

jégtakarójának, a csapadék mennyiségének, az óceánok sótartalmának, a szélmintázatoknak 

és az extrém időjárási jelenségeknek a változásai, úgymint az aszályok, erős esőzések, 

hőhullámok és trópusi ciklonok intenzitása. Az éghajlat változásának trendjét vizsgáló 
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 100 éves lineáris trend 

5
 A szén-dioxid légköri koncentrációja 2005-ben meghaladta az elmúlt 650 000 év természetes ingadozásának 

tartományát, az évi növekedési ütem pedig az elmúlt 10 évben magasabb volt, mint a folyamatos közvetlen 

légköri mérések kezdete óta eltelt időszakban. 
6
 közlekedés: 120%; ipar: 65%; földhasználat-változás és erdészet: 40% 

7
 Az északi félteke hófödte területei 1960 óta 10%-kal csökkentek, az arktikus tengeri jég 40%-kal vékonyodott 

el és 15%-kal csökkent a területe a késő nyári időszakban. Az elmúlt évtizedekben a tengervíz szintje átlagosan 

évi 3,1 mm-t növekedett.  



 

forgatókönyvek szerint optimális esetben is8 0,1 °C körüli évtizedenkénti felmelegedés és a 

tengerek szintjének további emelkedése várható.  

A Magyarországra jelzett legfontosabb időjárás-változás átlagosan évi 1,4 °C 

hőmérsékletnövekedés és 0.3%-os csapadékcsökkenés.9Míg a hőmérséklet minden 

évszakban növekedni fog, a csapadékeloszlás jelentős szórása ugyanakkor a szélsőségesség 

fokát jelzi, ugyanis a téli időszakban 9%-kos növekedés, a nyári évszakban pedig 8,2%-kos 

csökkenés várható. A modellekből az is megállapítható, hogy a csapadék intenzitása 

növekedni fog, tehát a „nagycsapadékos jelenségek (zivatar, vihar) száma várhatóan nő, a 

„kis csapadékkal járó jelenségek” ritkulnak. Mindebből az árvízi kockázatok növekedése (zöld 

ár) , valamint a nyári időszak aszályossága és a talajvíz-szint csökkenése következik (ez utóbbi 

főként az Alföldön). 

A globális felmelegedés hatásai régiónként változók. Az európai kontinenst érintő 

legfontosabb éghajlatváltozásból adódó hatások a gleccserek visszahúzódása, a hosszabb 

vegetációs periódusok, a fajok életterének eltolódása és a hőhullámok egészségügyi hatásai. 

Közép- és Kelet-Európa térségének a csapadékmennyiség csökkenésére és az ebből származó 

vízkészlet-gazdálkodási problémákra, valamint a szélsőséges hőhullámok okozta 

megbetegedésekre kell felkészülnie. Az erdők termőképessége csökkenni, a tűzesetek 

gyakorisága pedig várhatóan nőni fog. 

Magyarországon és a Körös-völgy térségében a felmelegedési tendencia máris érezteti 

hatását. Az ökoszisztéma sérülékeny (vizes-) élőhelyei10 kritikus állapotban vannak, de a 

közvetett hatásokkal is számolnunk kell, úgymint a talajvíz-süllyedés és kiszáradás, valamint 

a tájhasználat változásokból adódó jelenségek. Az egyre melegebb nyarak és enyhébb 

telek emberi egészségre kifejtett hatásai – vírusok, baktériumok, kórokozok elterjedése – 

komoly kockázati tényezők lesznek. Az árhullámok kialakulásakor fokozott 

szennyvízbemosásokkal és fertőzésveszéllyel is számolnunk kell, bizonyos esetekben 

megnőhet a légszennyező anyagok koncentrációja is (felszín-közeli ózon és közlekedés). 

Jelentős veszélytényező a térségben a vízgazdálkodás terén is előfordulhatnak. A nyári 

csapadékhiány nemcsak mennyiségi, de vízminőségi problémákat is felvethet. Az aszály a 

nemzetgazdaság összes ágazatát súlyosan érinti, ezért a vízkormányzás jelentősége fel fog 

értékelődni. Az időjárás szélsőségessége a növénytermesztésben is kifejti hatását: száraz 

időszakban a vízpótlásról kell gondoskodni és hatékony, víztakarékos öntözőrendszerek 

kialakítását kell szorgalmazni, az árhullámok idején pedig – a későbbi felhasználás végett –a 

nagyvizek visszatartása lesz célszerű.  

                                                      
8
 Ha az összes üvegházatású gáz és az aeroszol koncentrációja a 2000. szinten állandó marad 

9
 1°C fokos átlagos globális felmelegedés esetén 

10
 A vizes élőhelyek (wetland) fogalma: „vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti 

környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező. Ahol a 

talajvíz szintje a felszín közelében van, vagy ahol a talaj időszakosan vagy állandóan vízréteggel borított.” 

(Ramsari egyezmény) 



 

Az éghajlatváltozás által generált természeti környezetben várható módosulások tehát olyan 

új kihívásokat jelentenek a lakosság számára, amelyekre – a negatív folyamat antropogén 

okainak drasztikus mérséklése mellett – csak proaktív alkalmazkodással lehet válaszolni. 

A következő fejezet a globális felmelegedésnek az ember környezetére és tevékenységeire 

kifejtett általános hatásait és az ebből fakadó természeti kihívásokat tekinti át. 

1.2. Magyarországi klímapolitika 

A tanulmány egyik alapcélja, hogy a térség klímatudatos ökológiai aspektusú intézkedéseire 

és feladataira tegyen szakmai javaslatokat. E munka csak a hazai klímapolitika 

kulcsdokumentumainak ismeretében lehetséges. Minimum követelmény ugyanis, hogy a 

hazai tervezési és fejlesztési anyagokba és azokon keresztül a gyakorlatba e dokumentumok 

szakmailag megalapozott iránymutatásai beépüljenek. 

1.2.1. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 

A NÉS elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. tv. (V. 28.) 3. § rendelkezése írja elő. A 

2008−2025 időszakra kidolgozott éghajlatváltozási stratégia célkitűzéseit a Nemzeti 

Éghajlatváltozási Programok fogják megvalósítani. A dokumentum számos alapelve közül az 

integráció elve a klímatudatosság ágazatközi szerepére hívja fel a figyelmet. E szerint a 

tervezés – így a terület- és településtervezés – során hangsúlyosan figyelembe kell venni a 

megvalósítandó tevékenységek éghajlat-módosító hatásait. Az éghajlatváltozásért 

alapvetően felelős antropogén eredetű ÜHG kibocsátásának mérséklése és az 

alkalmazkodási lehetőségek megállapítása – az IPCC11-Jelentéshez is illeszkedve – ágazati 

bontásban kerültek értékelésre (energetika, ipar, közlekedés, mezőgazdaság és erdészet, 

hulladékgazdálkodás).  

Az EU irányelvhez igazodó hazai ÜHG-kibocsátás12 energiaszektoron belüli csökkentésével 

egyrészt a hatásfok-javításon, másrészt a lakossági és közületi energiatakarékosságon 

keresztül Magyarország egy energiahatékonyabb és energiabiztos gazdaság és elégedett 

társadalom kialakítását kívánja megalapozni. A megújuló energia szélesebb körű 

felhasználása és támogatása, a tüzelőanyag-váltás, és a szén-dioxid leválasztási és tárolási 

technológiák alkalmazása szintén hathatós intézkedéselemei az emisszió mérséklésének.  

A mezőgazdaság elsősorban a természetkímélő gazdálkodási módok ösztönzésével, a 

víztakarékos technológiák alkalmazásával, az energiatakarékos mezőgazdasági gépek 

támogatásával, illetve az állattartó telepeken keletkező melléktermékek zárt technológiájú 

felhasználásával kíván szerepet vállalni az ÜHG-kibocsátás csökkentésében. Az erdészettel 
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 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Éghajlatváltozási Kormányközi Testület. A Meteorológiai 

Világszervezet (World Meteorological Organization; WMO) és az ENSZ környezetvédelmi testülete (United 

Nations Environment Programme; UNEP) által 1988-ban létrehozott, az éghajlatváltozás kérdéseivel foglalkozó 

kormányközi testület. 
12

 Az EU 20 százalékos egyoldalú kibocsátás-csökkentési vállalása esetén: 16−25 százalékos csökkentés 1990-es 

kibocsátási szinthez képest 

 



 

összefüggő legfontosabb éghajlatvédelmi feladatok pedig az őshonos fafajok telepítése, a 

földhasználati szempontok figyelembe vétele, az erdőállományok védelmi funkcióinak 

erősítése és a kapcsolódó kutatások pályázati formában történő támogatása. A 

hulladékgazdálkodás terén a magas energiaigényű termékek hulladékainak hasznosítása és 

az újra használat ösztönzése a cél.  

Kiemelt résztvevők a célok megvalósításában, a lokális szereplőként számon tartott 

önkormányzatok.  

A Stratégia sikeres végrehajtása a mitigációt és az alkalmazkodást segítő eszköz- és 

intézményrendszerrel várható 

1.2.2. Klímatörvény 

Az Országgyűlés az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY 

határozatban kérte fel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot az éghajlatvédelmi 

törvény kidolgozására, amely elkészült és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács (NFFT) 

parlamenti frakciók által delegált tagjai a törvényt benyújtották,13de azt az Országgyűlés nem 

fogadta el.  

A törvénytervezet általános célja, hogy a termelési, fogyasztási és életviteli szerkezet, a 

települési szerkezet, az épített környezet és a területhasználat célirányos módosításával, a 

környezettudatos szemlélet, mindenekelőtt a takarékos energia- és anyagfelhasználás 

előmozdításával, továbbá az éghajlatváltozáshoz való társadalmi alkalmazkodás feltételeinek 

megfelelő kialakításával hozzájáruljon az éghajlatváltozás lassításához, hatásainak 

mérsékléséhez és a változásokhoz való alkalmazkodáshoz. 

A törvénytervezet külön fejezetben számszerűen szól a CO2-kibocsátás 2050-ig ütemezett 

csökkentési feladatokról, a fosszilis energiaforrás-felhasználásról és az éghajlatváltozás 

társadalmi okainak kezeléséről. Szintén fejezetrészben tárgyalja az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való egyéni és társadalmi alkalmazkodás feladat- és eszközrendszerét, valamint 

az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ökológiai feltételeinek javítását. Ez 

utóbbi keretében különösen iránymutatóak a 8§ megállapításai: 

 

8. § (1) Magyarországon a felszínt borító természetes vegetáció nagymértékű átalakítása és 

folyamatos zavarása miatt csökkent ökológiai kapacitásokat fokozatosan helyre kell állítani 

annak érdekében, hogy növekedjenek az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások (pl . a 

szénmegkötés és -raktározás, a helyi klíma kiegyensúlyozása, a vízháztartás, a fajok 

sokfélesége, stb.), továbbá javuljon a környezeti rendszerek alkalmazkodóképessége a változó 

éghajlati feltételekhez. 

(2) Tilos a természetes megtartású területek építési és más olyan célú felhasználása, amely az 

ökoszisztéma szolgáltatások csökkentéséhez vezetne. Az ország zöldfelületeinek teljes 
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 Összhangban a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009 . (XII. 

9.) OGY határozatban foglalt célkitűzésekkel és a Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó 

feladatokról szóló 102/2009 . (XII . 18 .) OGY határozattal, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiáról szóló 

29/2008 . (III. 20.) OGY határozattal, illeszkedve az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének célkitűzéséhez 

és az Európai Unió éghajlatvédelemre irányuló programjához és jogalkotási intézkedéseihez. 



 

területe nem csökkenthető, ennek érdekében az egyes zöldfelületek igénybe vételének 

feltétele azonos biológiai aktivitásértékű zöldterület létesítése. 

 

Mindezeken túl, a Körös-völgy térségének ökológiai stabilitását célzó cselekvési terv 
kidolgozásakor maximálisan figyelembe vettük a törvénytervezet ugyanezen paragrafusának 
(4) sz. bekezdését: 
 

(4) A 26. § (1) bekezdésében hivatkozott útiterv részeként a természetes felszínborítottság 

részleges rehabilitációja érdekében ki kell dolgozni az ország felszínborítottság javításár a 

vonatkozó, 2020-ig terjed ő rehabilitációs és rekonstrukciós tervét . Ennek előkészítése során 

az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a) a védett területek rendszerét, a Natura 2000 hálózatot, az ökológiai hálózatot és az 

Érzékeny Természeti Területek rendszerét; 

b) az ország agro-ökológiai potenciálját és a rehabilitációba az alacsony termesztési 

potenciállal bíró területek bevonásának indokoltságát; 

c) az ország jelenlegi élőhelyi mozaikosságát és a potenciális ökológiai állapotot; 

d) az ország ökológiai hálózatának javítási szükségességét, a fajok vándorlásának elősegítése 

érdekében; 

e) az ország ökológiai hálózatának illeszkedését a szomszédos országok hasonló hálózataihoz; 

f) a vizes élőhelyek megőrzésének, területük növelésének és fejlesztésének fontosságát az 

éghajlatváltozással összefüggésben; 

g) az éghajlattól független külső és belső károsító hatások (zavarás, szennyezés, 

fragmentáció) mainál hatékonyabb kiküszöbölésének fontosságát; 

h) az élőhelyek természetes változásának dinamikáját; 

i) az erdőállományok (talaj-, víz-, diverzitás-)védelmi funkcióinak szélesebb körű társadalmi 

elismertségét; 

j) az erdőterületek kiterjedésének növelési és a természetes faji és korosztályi összetétel 

javításának szükségességét. 

 

A joganyag további fejezetekben szól még az éghajlatvédelem pénzügyi és gazdasági 
eszközeiről, a társadalmi tudatosság és a kutatás-fejlesztés (K+F) szerepéről, illetve az 
intézményrendszer és végrehajtási rendszerről.  
Jelen tanulmány kifejezett szándéka a törvénytervezet tervezési, hatásvizsgálati és 
nyilvántartási tevékenységekről szóló részeihez igazodva, proaktívan, javaslatot tenni a 
térség közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiáinak, területi tervezési dokumentumainak 
klímaszempontú koncepcionális hátterének megalapozásához (kiemelés a szerkesztőktől): 
 

19. § Biztosítani kell, hogy az egyes tervek és programok környezeti vizsgálata során a jelen 

törvényben meghatározott, a fenntartható fejlődés követelményeivel összhangban álló 

éghajlatvédelmi célok érvényesítésre kerüljenek, ennek érdekében a környezeti vizsgálatba 

be kell vezetni az éghajlatvédelmi szempontú vizsgálati követelményeket, amelyek biztosítják 

a társadalmi és éghajlatvédelmi szempontok összehangolását. 

20. § (1) A helyi önkormányzati szintnél magasabb szintű tervezésben, a térségi 

koncepciók, tervek, programok készítése, felülvizsgálata során biztosítani kell az 

éghajlatvédelmi szempontok figyelembe vételét. Ennek érdekében a területi tervezés 

különböző szintjein a területi tervekbe kell integrálni a nemzeti szintű éghajlatvédelmi 

célok érvényesítését elősegítő területi célkitűzéseket és intézkedési javaslatokat. 



 

(2) A helyi szintek felkészítése és megerősítése, megfelelő kapacitások létesítése és a hatásos 

társadalmi együttműködés érdekében biztosítani kell, hogy az önkormányzatok tervezési 

folyamataik során figyelembe vegyék az éghajlatvédelmi szempontokat. Ennek 

érdekében a Kormány ösztönzi az önkormányzatokat és az önkormányzati társulásokat, 

hogy önálló települési környezetvédelmi programjuk részeként vagy önálló programként 

éghajlatvédelmi programokat készítsenek. A programok elkészítéséhez a Kormány 

módszertani útmutatót, szakmai segítséget és anyagi forrást nyújt az önkormányzatok 

számára az emisszió - kereskedelem bevételeiből. 

 

A vegyes és záró rendelkezések keretében a törvényalkotók szándéka szerint egy „a kitűzött 
célokat és a felsorolt szempontokat figyelembe vevő, az egyes végrehajtási feladatokat, 
továbbá az azokhoz rendelt határidőket, felelősöket és forrásokat részletező cselekvési 
tervet (egy útitervet)” kellene elkészíteni, amelynek keretében olyan intézkedések 
valósulnának meg, mint: 

 az ország felszínborítottság javítására vonatkozó rehabilitációs és 
rekonstrukciós tervek; 

 az operatív programok prioritásai felülvizsgálatai; 

 a társadalom környezeti tudatosságának, ezen belül az éghajlatváltozással 
összefüggő társadalmi tudatosság javítására irányuló program; 

 az éghajlatváltozás kezeléséhez szükséges kutatás-fejlesztési program; 

 a meglévő programok felülvizsgálatának és az új programok elfogadásának az 

 éghajlatvédelmi szempontokat figyelembe vevő rendszerét 

1.3. A klímaváltozás nemzetgazdasági szektorokra gyakorolt hatásainak és 

a változásokra adandó válaszok értékelése14 

Az IPCC Jelentésének egyik kulcsmegállapítása, hogy a fenntartható fejlődés15csökkentheti az 

éghajlatváltozással szembeni sérülékenységet, és az éghajlatváltozás hátráltathatja a 

nemzetek fenntartható fejlődési lehetőségét. A sérülékenység csökkentése alapvetően az 

alkalmazkodó képesség fokozásával és a rugalmasság növelésével érhető el. A dokumentum 

egyébként pont e szemléletet hiányolja a tervezésből és olyan cselekvési stratégiák 

megvalósítását szorgalmazza, amelyek kibocsátás-csökkentést, alkalmazkodást, 

technológiai fejlődést és kutatást együttesen tartalmaznak. Az alkalmazkodóképesség 

fokozása a tervezésben magában foglalja a földhasználat és az infrastruktúra tervezését, 

valamint a katasztrófacsökkentő stratégiákat egyaránt. 

Az éghajlat átlagos felmelegedése, a jövőben, számos szektorban és rendszerben éreztetni 

fogja az emberre és környezetére gyakorolt hatását. Az édesvízkészletek pont a ma is 

szárazság által sújtott területeken csappannak meg, ezzel növelve e területek kiterjedését, 

ahol a lefolyás intenzívebb, viszont megnőnek ezek a készletek. Az intenzív esőzések 
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szaporodása az árvízi kockázatot növeli meg. Ezeken a területeken, a hidrológiai változások 

felismerésével, alkalmazkodási eljárások, kockázatkezelő tevékenységek, valamint integrált 

vízgazdálkodási rendszerek bevezetése segíthetnek az okozott problémák megoldásában. 

Bizonyos ökológiai rendszerek rugalmatlanok az intenzív felmelegedéssel szemben, ezekben 

jelentős zavarok következhetnek be, fokozott a kihalási veszély és az ökológiai energia- és 

anyagáramban is anomáliák alakulhatnak ki. A bioszféra szerkezete, produktivitása és 

szénmérlege sokkal sérülékenyebb, mint azt korábban gondolták. A megújuló képesség 

biztosításával és a tájháztartás teljesítő-képességének megőrzésével lehet a leginkább 

adaptálódni a klímaváltozáshoz. 

Ma már empirikusan is bizonyított tény, hogy az éghajlatváltozás a termelő tevékenységet is 

befolyásolja. A mezőgazdaságban a szokásosnál korábbi tavaszi vetésre kerül sor, illetve a 

tüzek és járványok miatt az erdőrendszerek átalakulnak. A változások tovább éreztetik 

hatásukat az agráriumban és az élelmiszer-termelésben. Az alacsonyabb szélességi körökön 

a termelés csökkeni fog, északabbra – így hazánkban és az Alföldön is - viszont nőni. A 

várható aszályok és áradások tovább nehezítik majd a lokális termőterületeket, főleg az 

alacsonyabb fejlettségi szinten lévő régiókban. Ezeken a területeken különböző kultúrnövény-

változatok bevezetésével és az ültetési idők megváltoztatása révén érhető el a gabonafélék 

megfelelő terméshozama.  

Összességében a folyók menti települések, valamint azok társadalma, illetve az oda 

telepedett termelő ágazatok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Főleg azok a térségek 

fognak szembesülni a természet legnagyobb kihívásaival, amelyek gazdasága erősen 

klímafüggő, tehát az erőforrások jelentősen ki vannak téve az éghajlat változásainak, 

továbbá gyakoriak a szélsőséges időjárási jelenségek. Különösen veszélyeztetettek a 

hátrányos helyzetű települések, melyek alkalmazkodási lehetőségei korlátozottak. Az 

alkalmazkodóképesség hiányából fakadó legnagyobb veszély az emberi egészséget érinti. A 

klímaváltozás termelőszférára kifejtett negatív hatásaiból adódó élelmiszerhiány 

alultápláltságot eredményezhet, az árvizek és aszályok, viharok és tűzesetek a sérülési és 

halálozási arány növekedését okozhatják. 

Az éghajlatváltozás hatásaira adandó válaszok azokban a szektorokban szükségesek a 

leginkább, amelyekben a folyamat közvetlenül is módosulásokat generál. Az agrárszféra az 

időjárásnak legerősebben és legközvetlenebbül kitett ágazat, a termés hozamát és 

minőségét alapvetően befolyásolja. Az energiaszektor a megújuló energiaforrások kiaknázási 

lehetőségeit kihasználva gyökeres átalakulás előtt áll, ugyanígy az iparnak is számos új 

kihívással kell szembenéznie. A turizmus szektorban számos kedvező tendencia is várható, az 

intenzív klímaváltozásért leginkább okolható közlekedés-ágazatban pedig sürgető 

változtatások válnak szükségessé. A Körös-völgy térségében reálisan az agrár és 

idegenforgalom az érintett ágazatok, továbbá a térség természeti adottságaira és a 

mezőgazdaságban képződő biomasszatömegre alapozottan az energetika szektort érdemes 

részleteiben tárgyalni. Az alábbiakban ezeket az ún. klímaérzékeny szektorokat tekintjük át. 

 



 

1.3.1. Agrárium 

A nemzetgazdaság egyik legsérülékenyebb, az időjárástól leginkább függő és egyben a 

legnagyobb területet érintő ágazata a mezőgazdaság. Világviszonylatban, 1960 óta mintegy 

8%-kal növekedett a mezőgazdasági területek aránya.16 Ez a trend – elsősorban a latin-

amerikai és a szub-szaharai régiók területnövekedései miatt – várhatóan tovább fog 

emelkedni. 

A mező- és erdőgazdaság azon túl, hogy nagyban képes hozzájárulni az energiafüggőség és a 

káros kibocsátások csökkentéséhez, jelentős átalakuláson fog átmenni. A szárazföldi 

területeken várható melegebb és gyakrabban forró nappalok és éjszakák a hidegebb 

térségekben növekvő, a melegebb területeken csökkenő hozamokat, valamint intenzívebb 

rovarinváziókat fognak eredményezni. A meleg időszakok gyakorisága tovább fokozza a 

melegebb térségek hozamcsökkenését, emellett megnöveli a futótűz veszélyét is. A 

csapadékhullás gyakorisága egyes termények károsodását eredményezheti, fokozza a 

talajeróziót és az elöntő vízmennyiség következtében bizonyos talajok művelhetetlenné 

válnak. Az aszállyal sújtott területeken talajdegradáció várható, a terméshozamok 

csökkennek, a termények károsodnak, szélsőséges esetben az állatok elhullnak, és a futótűz 

kialakulásának kockázata megnő. Az utóbbi időszakban megjelenő és sűrűsödő trópusi ciklon 

jelenségeihez hasonló időjárási események szintén jelentősen károsítják a mezőgazdasági 

terményeket, és fákat dönthetnek ki. 

Magyarországot tekintve, ahol a mezőgazdasági területek aránya eléri a 80%-ot, ezen belül a 

szántóföldek pedig a 75%-ot, az ágazat létkérdésének számít a lehulló csapadék befogadása, 

megőrzése, valamint az így rendelkezésre álló vízkészlettel való ésszerű gazdálkodás. 

Másrészt a szárazodási folyamatok az öntözőrendszereink kiépítését sürgetik. A 

melegedéssel ugyanakkor együtt jár a tápanyagok hasznosulásának változása is, a korábbi 

gyakorlat, miszerint aszály ellen műtrágyával készülünk fel, ma már bizonyítottan nem 

hatékony, ugyanis tartós szárazság esetén a tápanyagbőség kedvezőtlen tápanyag-

koncentrációt eredményez. Kedvezőtlen termőképességű területeken a vetésváltás, a 

vetésforgó és a zöldtrágyázás művelési módok felértékelődnek. Az aszállyal szemben a jó 

termőképességű talajok rezisztensebbek, mint a gyenge minőségűek. A felmelegedéssel 

nemcsak a kórokozok, kártevők és gyomnövények elterjedése válik intenzívebbé, de azok 

agresszivitása és az alkalmazott növényvédő szerekkel szembeni immunitásuk is. A jövőben 

ezért is lesz fontos az új típusú védelem érdekében a szaktudás kiaknázása és új technológia 

kifejlesztése. A szélsőséges időjárásból következő csapadékhiány és a hőségnapok számának 

emelkedése egyaránt veszélyezteti a hazai állatállományt és a takarmánytermesztést. A 

bajokat tetézi az ágazatban az elavult épületállomány és takarmányozási technológiák 

túlsúlya. A meleg és száraz klíma a gabonára alapozott állattenyésztésre hat a legkevésbé. Az 

új paraziták és kártevők megjelenésével jelentős állategészségügyi problémák is felvetődnek. 

Magyarország jelentős kiterjedésű gyepterületei szintén különböző mértékben és 

minőségben vesznek részt az éghajlat felmelegedésében. Egyrészt az állatállomány számára 
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egy lényeges takarmánybázist jelentenek, másrészt vízgazdálkodási és tájképvédelmi 

szempontból szükséges a fenntartásuk. 

A klímaváltozás a gyümölcsösök fagykárral, jégesővel és aszállyal szembeni védelme és a 

mikroklíma alakítása révén, a kertgazdálkodásra is jelentős hatással van. A szőlőtermelés és 

borászat földrajzi határai északabbra tolódnak, ugyanakkor fokozódik a klíma-rezisztens 

fajták elterjedése, és fajtaszerkezet-váltás várható. A szabadföldi zöldségtermelés 

tekintetében inkább a melegkedvelő fajták – paprika, paradicsom, uborka, görögdinnye, 

kukorica – termésátlaga növekedhet. A hidegtűrő fajok esetében (zöldborsó, káposztafélék) 

a kora tavaszi termelés javasolható. 

A felmelegedésből következő vízhiány és aszály nemcsak Magyarország erdőállományának 

fajtacseréit idézi elő, de a szárazság a vadállományt is érinti. A szél, hó és ónos eső miatt 

megnőnek a töréskárok, sűrűsödnek az erdőtüzek, a hirtelen bekövetkező nagy esőzések 

miatt jelentős talajeróziós károk alakulnak ki. A szárazságot kevésbé tűrő fafajok, a talajban 

élő mikroorganizmusok tevékenységének lassulásával, kipusztulhatnak. 

1.3.2. Energiaszektor 

A szakértők elsősorban a tágan értelmezett energiaszektort tartják a klímaváltozás 

antropogén hajtóerőjének, amit jól mutat, hogy az EU-ban az ÜHG 60%-ának a kibocsátási 

forrásaként az energiafelhasználást jelölik meg (a második legnagyobb a közlekedés 20% 

körüli értékkel). Ennek ismeretében egyértelműen azonosíthatók a szeszélyes klimatikus 

tendenciák és az energiaszektor közötti szoros, kölcsönös kapcsolat. Ezeknek a hatásai az 

alábbiak szerint érvényesülnek.  

Egyrészt az éghajlatváltozás az energetikai rendszerek infrastruktúrájában és annak 

karbantartásában kényszerít ki folyamatos változásokat. A szélsőséges időjárás hatása az 

energiaszektort illetően elsősorban a nyári meleg időszakokban érezhető, mert a 

légkondicionáló berendezések rohamos gyarapodásával – eddig soha nem tapasztalt 

mértékű – szezonális csúcsigények léptek fel. Ezek kielégítése eddig nem okozott gondot, 

azonban az ilyen berendezések számának a növekedése és túlzott használata termelési és 

ellátási gondokat okozhat.17 A növekvő villamosenergia-igény azonban a termelés 

szerkezetének az átstrukturálását igényelné a földgáz terén kialakult függőség enyhítése, 

illetve a környezetterhelő hatásának a csökkentése érdekében. Erre jelenleg még nem áll 

rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra, és erős lobbyérdekek is akadályozzák a 

kialakítását. Mindezek mellett a jelenséget kísérő kedvezőtlen meteorológiai események (hó, 

jég, zúzmara, ónos eső stb.) hatására a villamos távvezetékekben egyre gyakrabban 

fordulnak elő üzemzavarok, amelyeket gyakorlatilag nem lehet megelőzni. Az így kialakuló 

ellátási zavarok enyhítéséhez és megszüntetéséhez gyors és szakszerű üzemzavar- és 

kárelhárítás az egyetlen eszköz. A szektor szereplőinek fel kell készülni az ilyen energetikai 

„vészhelyzetek” kezelésére. A felkészülés technológiai és emberierőforrás-hátterének 

megléte ezért térben is differenciált. 
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Másodsorban az éghajlatváltozás negatív hatásainak elkerülésében, illetve csökkentésében 

jelentős szerepe van az energia hatékony felhasználásának. Az energiahatékonyság 

világszerte az egyik legjobb lehetőség ÜHG csökkentésében rövid-, és középtávon. A 

klímaváltozás előidézőjeként azonosítható üvegházhatású gázkibocsátás túlnyomó része a 

tágan értelmezett energiaszektorból származik. Így a takarékosság és energiahatékonyság 

növelésével, jelentős többletköltségek nélkül csökkenthető lenne az országok károsanyag-

kibocsátása. Az energia hatékonyabb felhasználására sokféle lehetőség adódik. Az egyik 

legkézenfekvőbb a lakóházak felújítása vagy építése során a régi, elavult, energiapazarló 

technológiák lecserélésével megtakarítható energia. Ezért lenne fontos, hogy a világ 

legfejlettebb részén kívül is elterjedjenek az alacsony energiaigényű (lakossági és közcélú) 

építkezések, elsősorban a dinamikusan fejlődő, évek óta magas beruházási rátával 

rendelkező ázsiai országokban. A szektoron túlmutató feladat az energiahatékony 

gondolkodás globális népszerűsítése, amely a kézzelfoghatók mellett rengeteg járulékos 

haszonnal is jár. Növeli a szociális jólétet, az országok közép- és hosszú távú 

energiabiztonságát, és emellett még az ipari termelékenységet és versenyképességet is 

fejleszti.  

Harmadrészt az energiaszektoron belül a megújuló energiaforrások szerepe és súlya 

felértékelődik. A nem fosszilis energiaforrások, így a nukleáris-, a nap-, a víz-, a szél- és a 

geotermális megoldások funkciója komplex, azonban alkalmazása jelenleg rendkívül vitatott 

szakmai, tudományos és gazdasági körökben egyaránt. A környezetszennyezéssel 

kapcsolatos problémákra megoldást nyújthat, mérsékelné az importfüggőséget (elsősorban 

az EU-ét), ami vélhetően csökkentené az energiahordozók világpiaci árát is. A megújuló 

energiaforrások kiaknázása világszerte rendkívül változó képet mutat. A széles körben 

történő felhasználás azonban jelenleg sem koncepcionális, sem gyakorlati szinten nem 

egyértelmű, és még jó ideig mértékében sem elegendő, és technológiailag nem is mindig 

versenyképes. Sajátos helyzetben van a biomasszából származó bioetanol- és biodízel-

előállítás is. Kézenfekvő előnyeik mellett ugyanis számos gazdasági, élelmiszer-ellátási, 

politikai, környezeti, sőt etikai probléma is jelentkezik ezen a területen. Ugyanakkor a 

döntéshozók előtt nyilvánvaló, hogy a megújuló energiahordozók használatának fokozott 

előmozdítása elkerülhetetlen a 2050-es dekarbonizációs cél megvalósításához és az 

energiabiztonság javításához. 

Negyedrészt hosszú távon az energiaszektor bővülésére és a világ energiaszükségletének a 

növekedésére kell számítani. Az energiaszektor bővülése az importfüggőség növekedését, és 

az ellátásbiztonság megteremtése érdekében az alternatív szállítási útvonalak és beszerzési 

források kialakítását teszik szükségessé18. A felhasználás bővülése differenciáltan megy 

végbe, a legdinamikusabban Kína és India felhasználása fog növekedni a népesség és a GDP – 

a világ fejlett államainál – sokkal gyorsabb ütemű növekedése, valamint az energiaintenzív 

iparágak növekvő részesedése következtében. A szükségletet az ipari szektor és a közlekedés 

mellett a lakossági igények indukálják.  
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Ötödrészt az energiaszektoron belül az ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez való 

hozzájárulás miatt az atomenergiának hosszú távon is folyamatos és jelentős szerepe lesz, 

minden társadalmi ellenállás ellenére. A korábban sürgetett gyors ütemű visszaszorítása 

nem történhetett meg, a villamosenergia-termelésben betöltött jelentős szerepe miatt. 

(Magyarország például Paks nélkül lehetetlen helyzetbe kerülne.) Az atomenergia előállítása 

műszaki-biztonsági színvonala állandó viták tárgya, kiváltására, azonban az elkövetkező 10-

15 évben sem kerül sor feltehetően. 

1.3.3. Turizmus 

A turizmus hazánk gazdaságpolitikájának egyik remélt kitörési pontja, jelentős mértékben 

hozzájárulhat az ország fejlődéséhez, a foglalkoztatás javulásához. A klímaváltozás kapcsán a 

fenntartható turizmus, a turizmus környezetszennyezése és -terhelése egyre inkább előtérbe 

kerül19.  

 A felmelegedés hatására módosulhat Európában az üdülés szezonalitása, és változhatnak a 

turisztikai áramlások: a mediterrán tengerparton a nyári meleg sok turista számára már 

kellemetlenné válik, ezért inkább északabbi desztinációt választ; az északi országokban élők a 

nyári hónapokat elég melegnek fogják tartani ahhoz, hogy ne utazzanak el otthonról és 

inkább a hazai üdülőhelyeket részesítsék előnyben. A hegyvidékeken feljebb vonul a hóhatár, 

rövidebb lesz a tél, és csökken a téli sportok iránti kereslet. Ezek a változások az egész 

idegenforgalmi ipar térbeli és ágazati átstrukturálódását idézik elő. 

Az Európában bekövetkező változások Magyarország vendég- és átmenő forgalmát is 

érinthetik, amelyre megfelelő marketinggel időben felkészülhet a turizmus-szakma. A 

felmelegedés és az azzal összefüggő szárazodás egyrészről bizonyos előnyökkel is járhat. 

Ilyen kedvező tendenciák lehetnek a kevesebb borús, szeles, lehűléssel és csapadékkal 

terhelt napok száma, ezáltal az üdülési szezon kitolódása, a vendégváró helyek forgalmának 

növekedése, továbbá a Balatonon a főszezon meghosszabbodása. Másrészt a hőmérséklet 

növekedése gyorsítja az algásodás folyamatát, a szárazság vízszintcsökkenést okozhat, 

megnövekedik a víz kicserélődésének ideje, ami növeli a tavak, folyók, holtágak sótartalmát. 

Az alföldi tavak közül több kiszáradhat, ami a vizes élőhelyek, egyben az ország természeti 

értékeinek csökkenését, valamint a Ramsari Egyezményben vállalt kötelezettségek 

megszegését eredményezheti. A száradó vegetáció negatívan befolyásolja az ökoturizmust 

és a természetjárást.  

A klímaváltozás hatása erőteljesen mutatkozik a természetközeli erdős-sztyepp 

ökoszisztémáknál. Az évezredes kultúrhatások miatt lecsökkent a természetközeli vegetáció. 

Ezen területek védelme és rehabilitációja is az ökoturizmus, de a helyi mikroklíma 

szempontjából is kiemelt fontosságú. 

A falusi turizmus, összekapcsolva más különlegességekkel, a vidék egyik vonzereje lehet a 

jövőben. A kempingekben, folyóparti és tavi üdülőhelyeken a városokéhoz hasonló 

problémák megelőzésére szükséges felkészülni. Fontos a szúnyog-, légy- és kullancsirtás, a 
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portalanítás, a pollenfelhők megszüntetése és természetesen a lakóterek természetes és 

mesterséges úton történő hűtése.  

Vízellátás szempontjából számos terület veszélyeztetett, aminek a klímaváltozáson kívül 

több oka is lehet, mint például a környezetvédelmi szempontból nem megfelelően tervezett 

és kialakított belvízelvezető csatornahálózat vagy a bányászati tevékenység. A szárazabb 

időszakoknak köszönhetően elsősorban a szikes tavak, a mocsarak és a lápok (például 

Kardoskúti Fehér-tó, Hortobágyi mocsárvilág, Hanság) veszélyeztetettek. E területek 

ökológiai jellegének megfelelő megőrzése megoldandó feladat.  

 



 

2. A Körös-völgy természeti és épített környezetének állapota 

2.1. Természeti állapot 

 

A Körös-völgy tervezési térség a Békési-sík, és a Körösmenti-sík kistájak területén 

helyezkedik el. A Békési-sík 83 és 92 méter közötti tengerszint feletti magasságú, infúziós 

lösszel és agyaggal fedett, jelenleg magas ártéri szintben elhelyezkedő marosi 

hordalékkúpsíkság peremi része. Kis átlagos relatív reliefű (2-3 m/km²), észak-nyugaton 5 

m/km² feletti. A felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi illetve a 

körösi hordalékkúpok peremi zónájához tartoznak, illetve azok közén rakódtak le. Ezekhez az 

üledékekhez jelentős hasznosítható nyersanyag előfordulások kapcsolódnak. Talajképző 

kőzet a kistáj nagy részén az alföldi lösz, továbbá löszös üledékeken képződött  

(mészlepedékes, réti) csernozjomok (feketeföldek) jellemzik. A Körösök mentén öntéstalajon 

képződött a talaj. Az ország legtermékenyebb talajai találhatók itt. A Körösmenti-sík 

területén a felszín talajképző kőzet szintén homokos, agyagos, iszapos löszös üledékréteg. 

Korlátozza a növénytermelés szerkezeti átalakítását, hogy a talajok nehezen 

megmunkálható, legfeljebb közepes minőségű, rosszul szellőző, kötött szerkezetű 

kedvezőtlen vízháztartású, helyenként szikesedő réti és öntéstalajok. 

 A térség elhelyezkedéséből adódóan fokozottan a kontinentális éghajlati viszonyok 

jellemzőek, melyet elsősorban a hőmérsékleti szélsőségek jellemeznek, de időszakosan 

mediterrán és óceáni hatások is érvényesülnek. Az évi középhőmérséklet 10,6 C. 

 A tenyészidőszak hőösszege Magyarországon itt a legnagyobb, 3300 ◦C fok feletti. A 

napi középhőmérséklet 197-200 napon keresztül (ápr. 8-10 és okt. 24-25 között) meghaladja 

a 10 C-ot. Április 10-e körül megszűnnek a tavaszi fagyok, az őszi fagyok, pedig október 24-e 

körül jelentkeznek először. Ez évente 197 nap körüli fagymentes időszakot jelent. A 

legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga 34,6-34,8 C, a legalacsonyabb téli 

hőmérsékletek átlaga -17,0 C. A hőségnapok és a téli napok száma egyaránt 30 – 35 nap. 

 A napsütéses órák száma évi 2400 óra. A tenyészidőszakban 300-350 mm vagy még 

kissé több csapadék valószínű. A hótakarós napok átlagos évi száma 30-31, az átlagos 

maximális hóvastagság 18 cm. Az éves csapadék összege sok év átlagában 500-550 mm körül 

alakul, amelyből a tenyészidőszakban átlagosan 340-370 mm hull, jellemző azonban az 

egyenlőtlen csapadékeloszlás. Aszályos és belvizes időszakok váltakozása évente eltérő, 

kiszámíthatatlan és bizonytalanságot okozó tényező. Az ariditási index 1,17 körüli. Tehát a 

vegetációs időben lehulló csapadék nem fedezi a növényzet víz igényét, a biztonságos 

termesztéshez öntözés szükséges.  

 Az uralkodó É-i mellett gyakoriak még a DK-i irányú szelek is. Az átlagos szélsebesség 

nem éri el a 3 m/s értéket. Húsvét táján viszont a gyakran viharos, déli irányú ún. böjti szelek 

a meghatározóak, jelentős károkat okozva a mezőgazdaságban. Fontos megjegyezni, hogy a 

térség éghajlatában a szélsőségekre való hajlam az utóbbi két évtizedben erősödött. Ez 

elsősorban a nagyon rapszodikus csapadék – eloszlásban nyilvánul meg, mind egy éven belül, 

mind különböző években. Tíz egymást követő évből legalább 3-4-ben számítanunk kell 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Inf%C3%BAzi%C3%B3s_l%C3%B6sz&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszap
http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alf%C3%B6ldi_l%C3%B6sz&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csernozjomok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Feketef%C3%B6ldek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96nt%C3%A9stalaj&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96nt%C3%A9stalaj&action=edit&redlink=1


 

aszályra vagy extrém mennyiségű csapadékra és az egyszerre lehulló csapadék is lehet nagy 

mennyiségű, akár 50 – 60 mm is. A csapadékosabb években 700 mm feletti az aszályosokban 

400 mm alatti évi csapadék hullik.  

A térség a közép európai flóratartományon belül a pannon flóratartományhoz tartozik. 

Jellemző tájtípus az ártéri síkság. Növénytársulásaik uralkodóan ártéri és lápi 

növénytársulások. A folyópartoktól távolodva a nádasokat, bokorfüzeseket előbb fűz-nyár, 

majd tölgy-kőris-szil ligeterdők váltják. Az állóvizek hínártársulásait a partok felé nádasok, 

magassásos zsombékosok, majd láp-és mocsárrétek és láperdők váltják fel. 

A Dél-Tiszántúl természeti és táji egységhez tarozó védett területeket a Körös-Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság kezeli. Magába foglalja a Tiszától keleti országhatár irányába eső, 

valamint a Körös-ártér és a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-

Szolnok megyébe átnyúló részeit, főként a folyó hullámtere, ártéri legelők, kaszálók, ártéri 

ligeterdők, mocsárrétek, mocsár, szikesek és szikes tavak. 

A Körös-völgy térségben más és más adottságú és sajátosságú tájak mozaikján változatos, 

természeti értékekben gazdag területek maradtak fent (1. táblázat). Szorosan a területhez 

tartozik a Körös-ártér, illetve a Bélmegyeri fás puszták, Kis-Sárrét, Gyula-Dobozi ártér 

változatos világa. A Nemzeti Park további területei vehetők figyelembe, mint határoló 

területek, Kígyósi puszta, Cserebökényi puszta, Mágor puszta, Dévaványai Ecsegi puszták.  

A NATURA 2000 területek főként pannon szikes sztyeppek és mocsarak, folyóvölgyek 

mocsárrétjei, keményfás ligeterdők, iszapos partú folyók pionír növényzettel, puhafás 

ligeterdők, természetes eutróf tavak, síksági pannon löszgyepek. 

1. táblázat: Víztől függő védett természeti területek a Körös-völgy térség környezetében 

A védett természeti terület 

Érintett 

víztestek (kódok) 

Neve 

A védelem 

szintje 

Jellemző,víztől függő 

élőhelytípusok 

Dévaványa-Ecsegi 

puszták 
NP, SCI, SPA 

folyó hullámtere, ártéri legelők, 

kaszálók, ártéri ligeterdők,  

mocsárrétek, mocsár, szikesek, szikes tavak 

Vízfolyások: Hortobágy-

Berettyó (AEP594) 

Állóvizek: Peresi-

holtágrendszer (AIH115) 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2) 

Körös-ártér NP, SCI, SPA 

folyó hullámtere, ártéri legelők, 

kaszálók, ártéri ligeterdők,  

mocsárrétek, mocsár, szikesek 

Vízfolyások: Hármas-Körös 

(AEP567) 

Állóvizek: - 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2), Duna-

Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 

(sp.2.10.2) 

Szarvasi 

Arborétum 
TT -* 

Vízfolyások: - 

Állóvizek: Szarvas-

Békésszentandrási-holtág 

(AIH125) 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2) 

Szarvasi 

Történelmi 
TT -* 

Vízfolyások: - 

Állóvizek: Szarvas-



 

Emlékpark Békésszentandrási-holtág 

(AIH125) 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2) 

Dévaványai-sík SPA -* 

Vízfolyások: Hortobágy-

Berettyó (AEP594) 

Állóvizek: Peresi-

holtágrendszer (AIH115) 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2), Duna-

Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 

(sp.2.10.2) 

Dévaványa 

környéki gyepek 
SCI pannon szikes sztyeppek és mocsarak 

Vízfolyások: Hortobágy-

Berettyó (AEP594) 

Állóvizek: Peresi-

holtágrendszer (AIH115) 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2) 

Hortobágy-

Berettyó 
SCI 

pannon szikes sztyeppek és mocsarak, 

folyóvölgyek mocsárrétjei, 

keményfás ligeterdők 

Vízfolyások: Hortobágy-

Berettyó (AEP594) 

Állóvizek: - 

Felszín alatti vizek: Duna-Tisza 

köze - Közép-Tisza-völgy 

(sp.2.10.2), 

Körös-vidék, Sárrét (sp.2.12.2) 

Hármas-Körös SCI 

iszapos partú folyók pionír növényzettel, 

folyóvölgyek mocsárrétjei, 

puhafás ligeterdők, 

természetes eutróf tavak 

Vízfolyások: Hármas-Körös 

(AEP567) 

Állóvizek: - 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2), Duna-

Tisza köze - Közép-Tisza-völgy 

(sp.2.10.2) 

Tóniszállás-

szarvasi gyepek 
SCI 

pannon szikes sztyeppek és mocsarak, 

síksági pannon löszgyepek 

Vízfolyások: Fazekaszugi-

csatorna (AEP470), Malomzug-

Décsipusztai-csatorna 

(AEP774) 

Állóvizek: Szarvas-

Békésszentandrási-holtág 

(AIH125) 

Felszín alatti vizek: Körös-

vidék, Sárrét (sp.2.12.2) 

 

NP: Nemzeti Park 

TT: Természetvédelmi Terület 

SCI (Sites of Community Interest): Közösségi Jelentőségű Területek  

SPA (Special Protection Area):  Különleges Madárvédelmi Területek  

Forrás: KÖRKÖVIZIG 

 

A térség nagyon gazdag felszíni vizekben, nagyrészt a Kettős-Körös, és a Hármas-Körös 

vízgyűjtő területén helyezkedik el, illetve É-ról a Sebes-Körös vízgyűjtő területe is érinti (2. 

ábra). Az illetékes vízügyi hatóság a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A 

csatornák részben Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖRKÖVIZIG), 

részben a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat (VGT), és a Körösi VGT kezelésében 

állnak. 



 

2. ábra: A Körösök vízgyűjtő területe 

 

Forrás: VKI 

 

A Kettős-Körös a Fehér-Körös és Fekete-Körös összefolyásától a Sebes-Körös jobb oldali 

betorkolásáig tart, klasszikus értelemben nem vehető önálló folyónak, hiszen saját forrással 

nem rendelkezik, csak mellékfolyóiból táplálkozik. 

Teljes hosszában Magyarország területén folyik, azonban vízgyűjtőjének egy kis része a belé 

torkolló csatorna-rendszerek révén Romániába is átnyúlik. Esésviszonyait tekintve tipikusan 

alföldi vízfolyásnak tekinthető, melyhez számos oldal-csatorna (zömében korábbi holtágak) 

csatlakozik. Ezek közül vízgyűjtő terület szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír balról 

az Élővíz-csatorna, jobbról a Vargahosszai-, valamint a Hosszúfok-Határér-Kölesér-

főcsatorna.  

A Hármas-Körös a Tisza folyóba való betorkolástól számítva a Sebes-Körös – Kettős-Körös 

torkolatáig tart és teljes hossza ezen a szakaszon 91,3 km. Mivel a Hármas-Körös vízgyűjtője 

magába foglalja a Fehér-, Fekete-, Sebes-Körös, valamint a Berettyó román és magyar 

vízgyűjtőterületét egyaránt, illetve jobbról felveszi a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 

vízgyűjtőjét is, így a Hármas-Körös saját vízgyűjtőterületével együtt 27537 km2  teljes 

vízgyűjtőterülettel rendelkezik, mely ezáltal a Maros után a Tisza második legjelentősebb 

mellékfolyójává emeli. 

A Hármas-Körös eredete a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától kezdődik, végszelvénye 

pedig a Tisza Csongrád alatti torkolatánál található. A legjelentősebb mellékvize a 

Hortobágy-Berettyó főcsatorna, amely jobb oldalról csatlakozik a folyóba. Hossza mentén 



 

több lefűződött holtág található, melyek jelentős része jelenleg is belvíz befogadó, valamint 

vízátvezető szerepet tölt be és gravitációs, szivattyús kapcsolatban áll a Hármas-Körössel.  

A Sebes-Körös tervezési alegység az Alföld keleti részén a Kis-Sárrét, Körösmenti-sík, 

valamint kis részben a Dévaványai-sík tájegységben található. A KÖRKÖVÍZIG működési 

területének része, amely a Hármas-Körös vízgyűjtőjéhez tartozó részvízgyűjtő. Az 

alegységhez tartozó fővízfolyás a Sebes-Körös víztest, mely vízfolyás vízgyűjtőjének jelentős 

része Románia területére esik. 

A tervezési alegységet nyugaton a Folyáséri-főcsatornához tartozó csatornahálózat 

vízválasztója határolja a Berettyó torkolatig, északon a Sebes-Körös folyó jobb oldali 

töltésvonala, keletről a magyar-román országhatár. Délen a Holt-Sebes-Körös főcsatornával 

közel párhuzamosan, illetve a Dióéri-főcsatornától délre húzódó vízválasztó, a Sebes-Körös 

Kettős-Körös torkolatától a Kettős-Körös jobb oldali töltésvonala határolja.   

Az alegységhez tartozó fővízfolyás a Sebes-Körös víztest, mely egyben az alegység névadója 

is. A Sebes-Körös folyó teljes hossza 209 km, melyből az alsó 58,26 km síkvidéki szakasz 

tartozik Magyarországhoz, s mintegy 150 km Romániához. Az alegység területe 634,35 km2. 

A Kistérség területén számos holtág található, melyek állapotában, hasznosításában jelentős 

különbségek adódnak (bővebben ld. természet-tájvédelem fejezet). Ezen kívül jelentősebb – 

elsősorban gazdasági hasznosítású - vízfelület a Fehérháti-Halastavak (Békés) és Gácsháti-

Halastó (Köröstarcsa).  

Az Európai Unió édesvízzel kapcsolatos szabályozásának a Víz Keretirányelv (VKI) kíván 

„keretet” biztosítani, lefektetve egy új vízpolitika alapjait, azzal a céllal, hogy az európai vizek 

„jó állapotot” érjenek el 2015-re, hatálya alá esik mindenféle víz, azaz felszíni, felszín alatti 

stb.. „Jó állapot” szempontjából felszíni vizeknél a víz ökológiai és kémiai állapota, számít. Az 

ökológiai állapotot a vízi ökoszisztémák szerkezetének és működésének minősége határozza 

meg. A jó kémiai állapothoz szükséges, hogy a szennyező anyagok koncentrációja ne 

haladjon meg bizonyos meghatározott határértékeket.  

Vízminőség védelmi szempontból a Körösök egyéb védett kategóriába, míg a többi vízfolyás 

(csatornák) időszakos vízfolyás kategóriába tartoznak. Továbbá az országosan védett (Körös-

ártér) Hármas-Körös ún. ,,halas víz”.  

A Körösök közül a vizsgált kémiai mutatók alapján, a Hármas-Körös vízminősége tekinthető a 

legjobbnak, a Kettős-Körösé, pedig a legrosszabbnak (2. táblázat). A csatornák vízminősége 

átlagosan rosszabb (IV.-V), a különbségek elsősorban a rosszabb oxigénháztartásból 

adódnak. A belvízcsatornák vízhozama az augusztusi kisvizes időszakban általában 

minimálisra csökken, így ebben az időszakban relatíve feldúsulnak a szennyező anyagok, a 

rossz oxigénellátottság, pedig kedvez az eutrofizációnak is.  

 

 

 

 

 

 



 

2. táblázat: Mérési eredmények 2009. szeptemberében 

Mérési pontok 
A vízminőségi 

jellemzők 

értékelése 

Öntözővíz 

minősítése kémiai 

mutatók alapján 

Büngösdi-fcs Gácsháti bekötőút IV. I. 

Büngösdi- fcs Sztp-nél V. I. 

Nagyzugi-holtág V. II. 

Vargahosszai-fcs Doboz alatt V. I. 

Vargahosszai-fcs Rosszerdő V. I. 

Csárdaszállási-fcs Köröstarcsa-Mezőberény 

közúti híd 

IV. I. 

Hosszúfok-Határér-Kölesér-csatorna Fehérháti 

őrh., 3+100 fm 

V. I. 

Élővíz-csatorna Békés gyaloghíd V. I. 

Gerlai-holtág Dobozi út V. I. 

Békés III. táp-csatorna V. I. 

Félhalmi Holtág IV. I. 

Kettős-Körös-  Békési duzzasztó IV. III. 

Sebes-Körös - Körösladányi vízmérce IV. I. 

Hármas-Körös – Békésszentandrási duzzasztó III. I.  

 

Ökológiai állapotot tekintetében a Kettős-Körös esetén probléma a hosszirányú 

átjárhatóságának rendezetlensége, tekintettel arra, hogy a békési duzzasztóművön meglévő 

hallépcső nem tudja maradéktalanul ellátni feladatát. Ezért a vízben élő makro szervezetek 

élettevékenysége adott élőhelyre korlátozódik és csak meglehetősen kis mértékben – 

duzzasztási időszakon kívül, illetve árhullám idején – van lehetőség a populációk közötti 

géncserére, ami hosszú távon a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet, illetve a 

duzzasztott szakaszon a lelassult vízmozgás miatt megváltozik az ökoszisztéma. 

A Félhalmi-holtágrendszeren a vízpótlás ütemének és a rizsföldi vízkivételek kapacitásának 

összehangolatlansága (az illegális, illetve legális, de nem az engedélynek megfelelő 

vízhasználatok) miatt hirtelen vízszintingadozások lépnek fel öntözési időszakban, a 

vízkivételi helyek mögötti szakaszokon, pedig pangóvizes állapotok alakulnak ki, melyek 

kedvezőtlenül befolyásolják a vízi, illetve vízhez kötődő fajok életét és szaporodását (3. ábra). 

 

 



 

3. ábra: vízinövény-borítottság (2009.08.) 

 
Forrás: www.korkovizig.hu 

 A mezőgazdasági tevékenység következtében a szerves és műtrágya-használat 

közvetett hatása, a települési diffúz szennyezések (szikkasztás, állattartás, belterületi 

csapadékvíz-beszivárgás), a kommunális hulladéklerakókról történő csapadékvíz beszivárgás, 

az időszakos vízfolyásokba történő szennyvízbevezetés, az állattartó telepek trágyatárolói a 

felszín alatti talajvízkészlet fokozott nitrát szennyezését okozzák, melyek közvetve a felszíni 

vízfolyások vízminőségét is rontja.  

 A folyókon és a kettős hasznosítású csatornákon duzzasztási (öntözési) időszakban 

állóvízi jelleg a meghatározó, mely az egyébként is vízkészlet-hiányos időszakban az 

tápanyagterheléshez a hőmérsékleti körülményeknek megfelelő jelentős vízminőség 

romláshoz vezethet, illetve a vízinövény borítottság (hínár, békalencse) jelentős 

növekedéséhez. 

 Fürdők használtvize (termálvíz) a felszíni befogadóban vízminőségi problémákat 

okozhat, amennyiben a termálvíz toxicitása által igényelt hígítás megléte nem biztosított. A 

fürdővizek esetében – a tekintettel arra, hogy a visszasajtolás nem megengedett – az 

egyetlen lehetséges elvezetési mód a felszíni vízfolyásokba való bevezetés, melyet azonban a 

vízkészletek hiánya, a nem elegendő mennyiségű hígítóvíz lehetetlenné tesz. Termálvíz és 

hűtővíz bevezetés 1-1 db víztestet érint. A Békési Fürdő használtvíz bevezetések befogadója 

az Élővíz-csatorna, a Mezőberényi strandfürdővizeinek befogadója közvetve a Mezőberényi-

főcsatorna. 

 

 

 



 

2.2. Térségi infrastruktúra és az épített környezet állapota  

2.2.1. Ivóvíz minőség 

A településkörnyéki víz minősége (hozzávetőlegesen) egyharmad részében már károsodott, 

vagy veszélyeztetett a szennyvízkezelés megoldatlansága miatt. A további szennyeződés 

elkerülése érdekében került sor a távlati, sérülékeny és fokozott védelmet igénylő vízbázisok 

kijelölésére (4. ábra). 

4. ábra: Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek alkategóriák szerint 

 

Forrás: Békés megye területrendezési terve, 2002 

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással, miután Magyarország nem kért az emberi 

fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83. EK irányelvekben meghatározott 

feltételek alól mentességet, újabb vízminőségi problémákkal kellett szembenézni. Az ehhez 

kapcsoló feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (XII.25.) Korm. rendelet határozta meg, melynek végrehajtása jelenleg 

folyamatban van. Ezek szerint a térség 11 településének ivóvízellátásában – ahol a lakosság 

85%-a él (13.000 fő) – az arzén, a bór, a fluorid és az ammónium meghatározott 

határértékeinek betartását az Európai Uniós irányelvekhez igazodva legkésőbb 2009. 

december 25-ig kellett biztosítani.
20

 A 2005 márciusában hatályba lépő új rendelettel
21

 viszont 

                                                      
20 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet alapján: Az ivóvíz hasznosításra alkalmas rétegvizek szennyezőanyag 

határértékei  arzén: 10 µg/l; bór: 1,0 mg/l; fluorid: 1,5 mg/l; nitrit: 0,5 mg/l; ammónium: 0,5 mg/l  (A határérték 



 

jelentősen módosultak a térség településeit érintő feladatok, amely szerint a térségben Kardos 

és Hunya tartozik a 0,05-0,03 mg/l arzén tartalmú ivóvíz minőségű települések közé. 

A térség szinte összes lakása (93,6%) el van látva vezetékes ivóvízzel. A szolgáltatott ivóvíz 

6,7 millió m3 (második évtizede csökkenő), ennek 76%-a a lakossági felhasználású, így az egy 

lakosra jutó évi vízfogyasztás 33,2 m3, ami a megyei átlagnak megfelelő. A vízhálózat hossza 

1002 km. 

2.2.2. Szennyvízkezelés 

A térség települései közül hatban épült ki eddig közüzemi szennyvízgyűjtő csatornahálózat. A 

közcsatornával összegyűjtött, tisztított szennyvíz éves átlagos értéke az éves közműves 

víztermelés 92 %-át éri el. Valamennyi szennyvízcsatorna mű által összegyűjtött szennyvíz 

legalább biológiai tisztítást nyújtó szennyvíztisztító telepre kerül. A térségben a 

szennyvízelvezetés, tisztítás legfontosabb naturális adatait a 3. táblázat tartalmazza.  

3. táblázat: A szennyvízkezelés fontosabb paraméterei 

Szennyvízteleppel kiszolgált települések száma, aránya: 7 db (38,8%)  

Csatornával ellátott települések száma, aránya: 7 db (38,8%)  

Ellátott lakások száma, aránya: 60 240 db (89,9%)  

Ellátott területen lévő bekötés nélküli lakások száma, 
aránya: 

6 801 db (10,1%)  

Éves tisztított szennyvízmennyiség: 3,6 millió m³/év  

Forrás: KSH T-STAR, 2007 

 

Szarvason, Kondoroson és Békéscsabán II. (biológiai), Békésen, Gyomaendrődön, 

Mezőberényben és Békésszentandráson III. tisztítási fokozattal rendelkező szennyvíztisztítás 

történik. A vonatkozó kormányrendeletek értelmében22 a térség településeire az alábbi 

kötelezettségek vonatkoznak (4. táblázat). 

 

 

                                                                                                                                                                      
betartásának biztosításáig az egyes elemeknél különböző ideiglenes határértéket kell alkalmazni: arzén: 50g/l; 

bór: 5,0 mg/l; fluorid: 1,7 mg/l; nitrit: 1 mg/l; ammónium: 0,2 mg/l) . 
21 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról 
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 Az Európai Uniós csatlakozás során Magyarország a 91/271/EGK irányelvet átvéve, megalkotta a Települési 

Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletet. A 

Kormányrendeletben - az elfogadott derogációs megállapodásnak megfelelően - országunk kötelezettséget 

vállalt arra, hogy 2015. december 31-ig valamennyi 2000 lakosegyenérték-terhelést meghaladó 

szennyvízkibocsátással rendelkező település esetében kiépíti a szennyvízelvezető rendszert és megoldja az 

összegyűjtött szennyvizek legalább biológiai fokozatú tisztítását. A 30/2006. (II.8.) Kormányrendelettel 

módosított 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet. 



 

4. táblázat: A térség szennyvíz-agglomerációi 

Település Szennyvíz-
agglomeráci

ós kód 

LE 
(Lakosegyenérté

k) 

Lakónépesség 
száma 

Lakásállomány LE 
(Lakosegyenérték) 

az összes 
lakosszám %-ában 

Békés B13/1 25 837 20647 8263 125 

Békéscsaba B14/1 162 895 64852 28926 251 

Békésszentandrás D35/1 6 548 3960 1926 165 

Csabacsűd D62/1 2 110 1902 855 111 

Doboz D91/1 4 676 4419 1887 106 

Gyomaendrőd B44/1 15 732 14680 6473 107 

Kondoros D209/1 5 917 5465 2531 108 

Mezőberény C27/1 40 410 11274 4612 358 

Szarvas B107/1 40 784 17731 7509 230 

B: > 15.000 LE (Határidő: 2010. december 31.) 
C: 10.000 – 15.000 LE (Határidő: 2015. december 31.) 
D: 2.000 – 10-000 LE (Határidő: 2015. december 15.) 

 

Forrás: 25/2002. (II. 27.) Kormányrendeletet, KSH T-STAR, 2007 

 

A 2007-ban keletkezett szennyvíz mennyiség, több mint három millió köbméter (6187 ezer 

m3) volt, ennek több mint a fele (58,9%) a lakosságtól származott (3646 ezer m3). A 

háztartások csak alig több mint fele (55%) csatlakozott a szennyvíz-rendszerre. Egy kilométer 

közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza 595 méter, ami a 

közműolló nyitottságát jelzi.  

Jelentős előrelépést jelent a 2010-ben induló, EU támogatással mintegy 18 milliárd forintos 

békéscsabai szennyvízcsatorna-beruházás, amelynek keretében 130 kilométer gravitációs 

gerinccsatorna, 82 kilométer bekötővezeték, 27 kilométer nyomóvezeték és 31 átemelő fog 

megépülni. Ezzel a megyeszékhely szinte teljes lakosságánál keletkező szennyvíz elvezetése 

és tisztítása megoldódik. 

2.2.3. Hulladékgazdálkodás 

Mára a háztartások szinte mindegyike bekapcsolódott az 1990 előtt elkezdett szervezett 

hulladékgyűjtésbe (85,5%). Az elszállított hulladék mennyisége 44.980 tonna volt, ennek 

70,7%-ka származott a lakosságtól. Az elszállított települési szilárd hulladék a békéscsabai, 

gyomaendrődi és mezőberényi hulladéklerakó telepekre kerülnek (5. táblázat). 

5. táblázat: Települési hulladéklerakók adatai 

Hulladéklerakó Lerakott hulladék mennyiség (m3/év) Rekultiválandó Jelenleg működő 

Békés 21840 igen nem 

Békéscsaba 303433 (91667) - igen 

Doboz 1000 igen nem 

Kamut ? igen nem 

Mezőberény 35625 folyamatban nem 

Murony 500 35858-2-5/2007. nem 



 

Tarhos ? igen nem 

Békésszentandrás  4800 igen nem 

Csabacsűd 105 igen nem 

Csárdaszállás 0 igen nem 

Gyomaendrőd 18000 igen nem 

Hunya 0 igen nem 

Kardos 120 igen nem 

Kétsoprony 1400 igen nem 

Kondoros 8000 folyamatban nem 

Örménykút 50 36533-1-1/2007 nem 

Szarvas 32000 37708-1-2/2007. nem 

Telekgerendás 1000 15818-001/2006. nem 

Forrás: KÖRKÖVIZIG 

Jelenleg a békéscsabai lerakó korszerűnek mondható, 240.000 m3
 szabad kapacitással 

rendelkezik, és ennek betelését követően további bővítésére van lehetőség, hosszú távon 

működhet (a jelenlegi I. ütem 80 %-os beteltségű). Gyomaendrőd kiépített kapacitása 

540.000 m3, hosszú távon működhet 

A bezárt hulladéklerakók rekultivációs program keretében kerülnek folyamatosan 

helyreállításra.23A program lebonyolításáért felelős Kondoros Nagyközség Önkormányzata, 

Körös-völgy térség résztvevő települései pedig a következők: Kondoros, Gyomaendrőd, 

Szarvas, Békéscsaba, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kétsoprony (továbbá Körösladány és 

Szabadkígyós a térségen kívül). A munkálatok jelenleg az előkészítés szakaszában vannak, 

ami a műtárgyak létesítésére, műszaki beavatkozási tervek elkészítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárások lebonyolítását jelenti. A rekultiváció során a települési és térségi 

környezeti mutatókban és tájképi értékekben határozott javulás várható. 

A Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerhez (DAREH), amelynek gesztora 

Orosháza település, eddig szerződést aláírt 35 település közül a térségben Békés, 

Békésszentandrás, Doboz, Hunya, Kamut, kardos, Murony, Örménykút, Telekgerendás 

települések csatlakoztak. 

2.2.4. Energiaellátás, fűtés 

A háztartási villamosenergia-fogyasztóknak (nagyjából 89.000 egység) szolgáltatott villamos 

energia mennyisége 160 ezer MWh. Az egy fogyasztóra jutó átlagos energia-fogyasztás is 

alacsony (1 MWh körül mozog), míg a megye városainak átlaga 5,5 MWh. A vezetékes 

gázfogyasztók száma közel 60.000, a lakásállomány zöme (76,8% feletti része) már 

rákapcsolódott a rendszerre, igaz, sok esetben a környezetkímélőbb, de drágább gázfűtés 

mellett a hagyományos vegyes-tüzelésű kazánok üzemeltetésére is sor kerül. A 

nagyfogyasztók hiánya mutatkozik meg, hogy az összes gázfogyasztó 93%-ka háztartás, 

illetve az átlagos gázfogyasztás a térségben 845 m3 körül alakul, a megye városai átlagában 

viszont 70%-kal magasabban (2700 m3 körül). 
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 KEOP-2.3.0/1F-2007-0013 jelű pályázati projekt 



 

3. A térség megújuló energiaforrás-potenciálja24 
A térség megújuló energiaforrásainak (biomassza, geotermál, szél- és napenergia) 

energetikai felhasználási célú felmérése és feltérképezésével a fejezet olyan információk 

összegyűjtése és szintetizálása, amely a régió megújuló energiaforrásainak optimális 

felhasználásához szükségesek. Szöveges és térképes formában kerül bemutatásra a térség 

megújuló energia területi és mennyiségi potenciálja. A fejezet a rendelkezésre álló 

alapanyag-mennyiség függvényében kívánja meghatározni milyen mennyiség vehető 

ténylegesen számításba energetikai célra. 

3.1. A Biomassza-bázis összetétele és mennyisége 

3.1.2. Elsődleges biomassza 

A Körös-völgy területe 130 ezer ha, 98,7%-a termőterület. A térség 94%-a mezőgazdasági 

terület, erdősültsége és gyepterülete közel azonos arányt képvisel 4,1 ill. 3,1%. A művelési 

ágak közül a szántó területi részesedése a legnagyobb, kereken 55,7% (ez egyébként 

megegyezik a régiós átlaggal). A szőlő, gyümölcs és konyhakert együttesen a térség 

földterületének 0,8%-át teszi ki. A művelés alól kivett terület 2,2% (5. ábra és 6. táblázat).  

5. ábra: A térség felszínborítási kategóriái 

 

Forrás: Corine Land Cover, 2000 
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 A fejezetrész a Megvalósíthatósági tanulmány a Dél-alföldi régió megújuló energiáiról és azok 

hasznosíthatósági lehetőségeiről c. dokumentum alapján készült (2007) 



 

6. táblázat: A földterület művelési ágak szerinti megoszlása (2001-2005 évek átlagában) 

Művelési 

ágak 

1000 ha % 

Szántó 118,35 89,1 

Szőlő 0,05 0,0 

Gyümölcs 0,34 0,3 

Konyhakert 0,65 0,5 

Gyep 4,18 3,1 

Mezőgazdasági terület 124,84 93,9 

Erdő 5,50 4,1 

Nádas 0,14 0,1 

Halastó 0,70 0,5 

Termőterület 131,17 98,7 

Művelés alól kivett terület 2,99 2,2 

Összes földterület 132,9 100,0 

A térség energetikai hasznosítás szempontjából fontosabb művelési ágainak megoszlását a 7. 

táblázat tartalmazza. 

7. táblázat: A földterület megoszlása energetikai hasznosítás szempontjából fontosabb művelési ágak 

szerint 

 Művelési ágak, ha 

Szántó Szőlő Gyümölcs Gyep Erdő 

Körös-völgy 140 154 59 476 11 436 3 960 

 

Biomassza és energia potenciál tekintetében a legjelentősebb művelési ág a szántóterület, 

melynek növénytermesztési szerkezetéről A 8. táblázat közöl részletes adatokat 2001-2005 

évek átlagában. 

8. táblázat: A szántóföld vetésszerkezete, ha 

 

 Kalászos 

gabona 

Kukorica Burgonya Cukorrépa Napraforgó Repce Takarmány 

növények 

Zöldség -

félék 

Egyéb 

Körös-völgy 58 803 39 291 91 2 290 19 344 2 207 8 520 3 828 5 044 

 

A térség szántóterületének 70%-át gabona foglalja el, melyből a kalászos gabonák 

részesedése 60%, a kukoricáé 40%. A gabonafélék után a legjelentősebb ipari növényünk a 

napraforgó, 14%-os szántóföldi részesedéssel. A biodízel előállítás szempontjából 

perspektivikus növény a repce vetésterülete a térség szántóterületének 1,5%-át foglalja el a 

2 ezer hektárnyi felületével. A bioetanol előállításra potenciálisan alkalmas cukorrépa és 

burgonya szántóföldi részesedése 2% körüli, területe mintegy 2400 ezer ha. A szántóterület 

fennmaradó 9%-án takarmánynövényeket, zöldségféléket és területi részesedésük alapján 



 

kisebb jelentőségű növényeket termesztünk, melyek energia hasznosítás szempontjából ma 

még nem játszanak jelentős szerepet. 

A térség évenként megújuló teljes földfeletti növényi biomassza produkcióját kultúránként 

a 9. táblázat, valamint kistérségenként – szántó művelési ágban - a 6. ábra mutatják be. 

9. táblázat: Az évenként megújuló biomassza produkció művelési áganként, 1000 t szárazanyag (2001-

2005 évek átlagában) 

 Biomassza 1000 t szárazanyag 

Szántó Szőlő Gyümölcs Gyep Erdő Összesen + 

Körös-völgy 1 090 0 2 13 22 1 127 

6. ábra: Az évenkénti megújuló biomassza produkció, szántó művelési ágban (2001-2005 évek átlaga) 

 
 

Mindezek alapján a Körös-völgy tervezési térség a megyei biomassza produkció mintegy 

36%-t adja, ami igen kedvezőnek mondható. 

A térség évenként megújuló növényi biomassza tömegéből a kalászosok 36%, a kukorica 

37%-kal részesednek, a napraforgó 1%-kal, a gyep és silókukorica egyenként 2-3%-kal, a 

cukorrépa 3,5, a lucerna, szőlő + gyümölcs és a zöldségfélék közel 2-2%-kal, még a repce 

mintegy 1%-kal részesedtek. 

Az energetikai hasznosítás szempontjából jelentősebb szántóföldi kultúrák fő és 

melléktermés hozamát a 10. táblázat tartalmazza. A táblázatban a 2001-2005. évek 

átlagában betakarított főtermés és a potenciálisan betakarítható melléktermés 

szárazanyaghozama van feltüntetve. 



 

 

10. táblázat: Energetikai hasznosítás szempontjából fontosabb szántóföldi kultúrák fő és melléktermés 

hozama, 1000 t szárazanyag (2001-2005 évek átlagában) 

 Kalászos gabonák Kukorica Napraforgó Repce 

Szem Szalma+ Szem Szár+ Kaszat Szár+ Mag Szár+ 

  Szárazanyag hozam 1000 t 

Körös-völgy 186 182 190 122 35 33 4 4 

Tüzelésre felhasználható melléktermés a kalászosok szalmája, a kukorica-, a napraforgó- és a 

repceszár, továbbá a kukorica vetőmagfeldolgozás során keletkező kukoricacsutka, valamint 

a napraforgó feldolgozás melléktermékeként képződő kaszathéj. Energetikai célra 

hasznosítható melléktermések szárazanyagtömegét, fűtőértékét és nettó hőértékét a 11. 

táblázat tartalmazza.  

11 táblázat:  Energetikai célra potenciálisan felhasználható melléktermékek mennyisége, fűtőértéke és 

energia hozama 

Körös-völgy Mennyiség Fűtőérték Nettó hőérték 

1000 t sz.a. TJ tOE 

Szalma 69,00 1198 22859 

Kukoricaszár 122,00 2131 40194 

Napraforgószár 33,00 575 10850 

Repceszár 4,00 63 1200 

 

Legnagyobb tüzelőanyag forrás potenciált a szántóföldi kultúrák között a kalászosok 

szalmája jelent. Ennek betakarítható szárazanyagtömege 2001-2005 évek átlagában 3,1 t/ha, 

a térségre számítva pedig mintegy 182 000 t. Ebből a biomassza tömegből azonban a 

tüzelésre számításba vehető mennyiség mintegy 70 ezer t, mivel a szalma jelentős hányadát 

almozásra és egyéb célokra is felhasználjuk. A régióban energetikai célra, potenciálisan 

felhasználható szalma fűtőértéke 1198 TJ, melynek nettó hőértéke kereken 23 ezer tOE (7. 

ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ábra: Energetikai célra potenciálisan felhasználható szalma energia hozama 

 
A kukoricaszár is jelentős biomassza potenciált képvisel energetikai hasznosítás 

vonatkozásában. Betakarítható mennyisége a 2001-2005 évek átlgaában 3,1 t/ha 

szárazanyag, ami térségben a vizsgált évek átlagában 122 ezer t, melynek fűtőértéke 2.131 

TJ, nettó hőértéke pedig 40.194 TOE (8. ábra).  

8. ábra: Energetikai célra potenciálisan felhasználható kukoricaszár energia hozama  

 



 

A kukoricaszár tüzelőanyagként történő hasznosítását nehezíti, hogy betakarításkori 

nedvességtartalma évjárattól, fajtától és agrotechnikától függően 30-60% között változhat. 

A napraforgószár betakarítható szártömegét a 2001-2005 évek átlagában 1,7 t/ha 

szárazanyaggal számítottuk, még a repcéét 1,6 t/ha értékkel. A Dél-Alföldi régióban így a 

betakarítható és potenciálisan tüzelésre felhasználható napraforgószár kereken 33 ezer t 

szárazanyag, melynek fűtőértéke 575 TJ és nettó hőértéke 10.850 tOE (9. ábra). 

9. ábra: Energetikai célra potenciálisan felhasználható napraforgószár energia hozama 

 
 

A repceszalma ennél lényegesen kisebb szárazanyagtömeget képvisel, mennyisége 4 ezer t, 

fűtőértéke 63 TJ és nettó hőértéke 1200 tOE (10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ábra: Energetikai célra potenciálisan felhasználható repceszár energia hozama a Dél-Alföld Régióban 

 
 

Az energiahasznosítás szempontjából fontosabb szántóföldi kultúra összesített nettó 

hőértékét a 11. ábra mutatja be. 

11. ábra: Energetikai célra potenciálisan felhasználható szántóföldi kultúrák mellékterméshozamának 

fűtőértéke (1000 t szárazanyag, 2001-2005 évek átlagában) 

 



 

Bioetanol előállításra elsősorban a kukorica és az őszi búza szemtermése szolgálhat 

nyersanyagként. A térségre, energetikai célra, bioetanol előállításra potenciálisan 

felhasználható kukoricatermést a 12. ábra szemlélteti. 

12. ábra: Bioetanol előállításra potenciálisan felhasználható kukoricatermés nettó energiahozama  

 
Biodízel előállításra az olajos növények magtermése alkalmas, de Magyarországon 

alapvetően a repce vehető számításba. A repce vetésterülete a térségben 2001-2005 évek 

átlagában 2.200 ha. Az előzetes felmérések szerint az ország repce vetésterülete 2007-re 

jelentősen növekedett, a korábbi évek 120-130 ezres repcefelülete 2007-re 230 ezer ha-ra 

emelkedett. Ez kihatással volt a térségre is, ahol a repce vetésterülete megduplázódott, így e 

termény vetésterülete ökológiai és agronómiai szempontokat figyelembe véve jelentősen 

már tovább nem növelhető. A Dél-Alföldi régióban repcéből előállítható biodízel mennyiségi 

adatait a 13. ábra mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ábra: Biodízel előállításra potenciálisan felhasználható repcemag biodízel hozama a Dél-alföldi 

régióban 

 

3.1.3. Másodlagos biomassza 

A térség állatállományának számát a főbb állatfajonként a 12. táblázat tartalmazza. 

12. táblázat: A térség állatállománya, db (2005.12.01.) 

 Szarvasmarha Juh Sertés Tyúkféle Ló 

Tehén Egyéb Anyajuh Egyéb Anyakoca Egyéb 

Körös-völgy 7 638 9 798 9 994 3 898 9 093 104 

766 

577 

290 

605 

 

A térségben a megye szarvasmarha állományának 36%-a (17 ezer db), juh állományának 

25%-a (14 ezer db), sertés állományának 33%-a (114 ezer db) és a tyúkfélék állományának 

38%-a (577 ezer db) található.  

A térség másodlagos biomassza, úgymint trágyatermelésének mennyiségét állatfajonként a 

13. táblázat, illetve a 14. ábra tartalmazzák25.  

 

 

                                                      
25 Az éves trágyatermelési adatok az ürülék (bélsár + vizelet) 25%-os evaporációs veszteséggel csökkentett 

mennyiségére vonatkoznak alomanyag és technológiai víz hozzáadása nélkül.  



 

13. táblázat: A térség állatállományának éves trágya (bélsár+vizelet) mennyisége, 1000 t (2005.12.01. 

állatállományra számítva és 25% evaporációs veszteséggel csökkentve) 

 Szarvasmarha Juh Sertés Tyúkféle Ló 

Tehén Egyéb Anyajuh Egyéb Anyakoca Egyéb 

Körös-völgy 83 65 7 2 21 143 23 4 

14. ábra: A Dél-alföldi régió állat állományának éves trágya (bélsár+vizelet) mennyisége, 1000 t 

(2005.12.01. állatállományra számítva és 25% evaporációs veszteséggel csökkentve) 

 
A másodlagos biomassza energetikai hasznosításra alkalmas állati eredetű melléktermékei 

és hulladék anyagai: az istállótrágya, a hígtrágya, az elhullott állatok, az emberi fogyasztásra 

alkalmatlan vágóhidi melléktermékek, a húsfeldolgozási maradékok, valamint az állati 

termékeket feldolgozó iparágak hulladék anyagai. Ezek között legnagyobb tömeget a 

trágyaanyagok képviselnek és energetikai szempontból is a legnagyobb potenciált jelentik. A 

trágyaanyagok ma elsősorban a tápanyagvisszapótlásban hasznosulnak, s csak kis hányaduk 

szolgál energetikai célokat. 

A trágyaanyagok kémiai összetételét és fizikai tulajdonságait figyelembe véve energetikai 

hasznosítás területén elsősorban a biogáz előállítás jöhet számításba. A biogáz 

energiatartalmát annak metántartalma határozza meg, melynek értékei 50-75% közé 

tehetők. 1 m3 metán 9,94 kWh/m3, illetve 18-27 MJ/m3.  

Állatállományra alapozott biogázüzem létesítésének minimális követelménye 

trágyatermelési oldalról, hogy legalább 10-15 számosállat (1 számosállat 500 kg élőlény) 

legyen az állatállomány. Így biogáz előállításra a közepes és nagyobb állattartó telepek 



 

jöhetnek számításba. Az adatokból kitűnik, hogy a szarvasmarha állomány közel 70-75%-a, a 

sertés állomány közel 60%-a olyan méretű állattartótelepen van, mely lehetővé teszi a 

biogázüzem létesítését. 

3.2. A napenergia mennyisége, területi ingadozásai 

 

Az OMSZ áttekintő térképe alapján a térségben a globálsugárzás meglehetősen egyenletes 

területi eloszlást mutat (15. a ábra).  

15. ábra: A globálsugárzás területi eloszlása  

 

a)      b) 

 

 

A Dél-Alföldi Régió az ország napenergiában leggazdagabb területe, ahol a sugárzási 

feltételek energiatermelés szempontjából a legkedvezőbbek. A napsugárzás területi 

eloszlása homogén, a régiós átlagot csak a Tisza völgye mentén és a Duna alsó folyásánál 

haladja meg (15.b. ábra). 

Az OMSZ analizált adatait negyedéves bontásban az 14. táblázatban, ill. a 16. ábrán 

szemléltetjük. 

14. táblázat: Szarvas térségének éves globálsugárzás  értékei (sr)  

Összenergia/besugárzott felület vízszintes felületen mérve [J/cm2] 

1.  

 Szarvas Évi össz. 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 

2002.össz.: 418769 65799 168599 141318 43052 

2003.össz.: 481599 75086 178217 172999 55297 

2004.össz.: 470546 65877 183303 172373 48993 

2005.össz.: 463308 71983 184787 152513 54025 

2006.össz.: 455535 59984 169381 168256 57915 

2002-2006 átlag 457951 67746 176857 161492 51856 

 

 



 

16. ábra: Az évi összsugárzás és negyedévi bontása Szarvason sr [j/cm2] 
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A 15. táblázatban mutatjuk be az OMSZ adatok alapján az ötévi átlagos sugárzási 

adatokat. 

15. táblázat: Szarvas térségének éves globálsugárzás  értékei 2002-2006  (sr) 

Összenergia/besugárzott felület vízszintes felületen mérve [J/cm2] 

 Éves összes: 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 

Szarvas 457951 67746 176857 161492 51856 

Végül megadjuk a régiós átlagnak tekinthető globálsugárzási átlagértékeket a vizsgált 

időszakra, amelyek nagy biztonsággal tervezési alapadatokként is kezelhetők a különböző 

napenergetikai tervezésekhez (16. táblázat, 63. ábra). 

16. táblázat: Éves összsugárzás átlagok 2002-2006, sr [j/cm2] 

  Szarvas 

2002-2006 évi átlag 457951 

eltérés az átlagtól % 1,82 

3.3. A szélenergia mennyisége, területi eloszlása 

A vizsgált térség gyakorlatilag (a szélenergia szempontjából) sík területnek tekinthető, 

miközben számos erdő, szélvédő erdősáv borítja, amelyek a széláramlatokat jelentős 

mértékben módosítják.  

A szélsebesség tekintetében előnyös Békéscsaba térsége (Békéscsabától nyugatra eső 

területek) viszont két kitüntetett szélirány jellemzi ÉK és D, ami a nagyteljesítményű 

gépeknél ez előnyösnek mondható.  

A régióban az éves szélsebességek trendje megfelel a magyarországi trendek fő 

vonatkozásainak, szélben leginkább gazdagabbak a késő téli és tavaszi hónapok, leggyengébb 

július, augusztus és szeptember. További problémája e térségeknek, hogy a szélirányt nem 

konzekvensek, szinte minden szélirány (az északit kivéve) előfordul és 3-4 jelentősebb 



 

szélirányban is azonos szélsebesség adódik. Előnyösebb lenne 2-3 jól karakterizálható 

szélirány, nagyobb mértékű szélsebességekkel.  

Az egész régióra a frontok elvonulásánál jelentős eltérések nincsenek, közel azonos időben 

vonulnak át, de intenzitásukban – azonos időben - 30-40 %-os eltérés is tapasztalható.  

A régióban alkalmas területek vannak szélerőművek telepítésére, hiszen az átlagos 

szélsebesség éves vonatkozásban 6 m/s, illetve annál néhány tizeddel nagyobb. Ez 2200-

2500 óra csúcskihasználást eredményez, amely a gazdaságos működés alapfeltétele. Éles 

határvonalak nem vonhatók, ezért a határterületeken meg van a lehetősége az eredményes 

telepítésnek, de e helyeken mindenképpen hosszabb idejű helyi energetikai szélmérések 

szükségesek (egyáltalán a helyzet megítéléséhez). A bejelölt területeken a jó működés 

valószínűsége nagyobb, de természetesen a telepítéseket ott is helyi szélmérések kell hogy 

megelőzzék, hiszen a helyi viszonyok, erdők, fasorok, folyóvölgyek, az áramlatok erősségét és 

irányát jelentős mértékben befolyásolják.  

A terület NATURA 2000 hatáskörébe tartozó területeinél, a kijelölteken túl, még több km-es 

védőtávolság is szükséges.  

Szélerőművek nem telepíthetők települések közvetlen közelébe, ahol a hang, illetve 

árnyékhatás felmerülhet.  

Tovább szűkíti a lehetőségeket a vizuális hatás, amely a tájat befolyásolja, s tekintve hogy 

síkvidékről van szó, a berendezések nagyobb távolságból érzékelhetők.  

A követelmények című részben megfogalmaztuk, hogy milyen további szempontokat kell 

érvényesíteni egy telepítés alkalmával, amely a felhasználható területek vonatkozásában 

ugyancsak drasztikus szelekciót eredményez. Ilyen pl. az infrastruktúra,  

 a meglévő nagy teherbírású úthálózat, amelyen a nagytömegű berendezések a 

helyszínre szállíthatók,  

 a villamos csatlakozási lehetőség, amely a termelt energiát továbbítja, annak 

megfelelő kapacitása, hogy bővítés nélkül alkalmas-e az elosztó hálózatokba való 

táplálása.  

Felhívjuk a figyelmet a vizes élőhelyekre, ahol jelentős madárvonulásokra is számítani lehet, 

mely esetekben több 10 km-es távolságban sem célszerű nagyobb magasságú berendezések 

telepítése. Ez annál inkább hangsúlyos, mivel a régióban az említett természeti adottságok 

miatt 110 m-nél alacsonyabb generátor magasságú szélerőművek telepítése nem ajánlott, 

azok gazdaságos működése semmiképpen sem garantálható.  

A csatolt Magyarország széltérkép részletek alapján megállapítható, hogy 110 m 

magasságban már a térség igen jelentős részén megfelelő a szél intenzitása, ez azonban nem 

jelenti azt, hogy pénzügyi befektetésként szélerőművek telepítésére is alkalmasak lehetnek.  

A térség lefutási jellege különösen az átlagot tekintve nagyban megegyezik az országos átlag 

jellegével. 

Az egyes mérési helyeken évenkénti bontásban vizsgáltuk az átlagos szélsebességek éves 

lefutását és a szélirányok gyakoriságát 16 fő szélirányban. Szarvas térségében a szélirány 

gyakoriság előnyösnek tekinthető, hiszen két markáns szélirány különíthető el: D, ill. DDK, 

valamint É-K (17. ábra). Az év folyamán jól kivehetők az egymást követő ciklonok (18. ábra). 



 

A ciklonok időpontja évenként eltérő és az átlaghoz viszonyítva 100 %-os eltérést is mutat. Ez 

különösen a tavaszi és az őszi időszakra jellemző. 

17. ábra: szélirányok alakulása Szarvas térségében 

Szarvas 

0

5

10

15

20

25

360

22,5

45

67,5

90

112,5

135

157,5

180

202,5

225

247,5

270

292,5

315

337,5

2002

2003

2004

2005

2006

Átlag

 

18. ábra: A szélesebességek átlagértékei Szarvas térségében 
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Szélirányokat tekintve Békéscsaba tekinthető a leginkább kiegyenlítettnek (19. ábra). 

Alapvetően a D-i és É-i szélirányok dominálnak. Nyári időszakban a Déli, téli időszakban pedig 

É és ÉÉK. Ez szélerőművek szempontjából előnyös, hiszen a fő szélirányokat a berendezések 

jól ki tudják használni. 

 

 



 

19. ábra: Szélirányok alakulása Békéscsaba térségében 
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A szélsebességek átlagát tekintve a trend az országos átlagnak megfelelő, egyes években 

igen jelentős az ingadozás, más években mérsékeltebb, ritkán a 100 %-os eltérés is előfordul 

(20. ábra). 

20. ábra szélsebességek átlagértékei Békéscsaba térségében 
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3.4. A földhő vagyon mennyisége, területi eloszlása 

 

A Dél-alföldi régió a geotermikus potenciált tekintve kiemelkedik a többi régió közül (21. 

ábra). Ennek oka az Alföld déli része alatt elterülő felső-pannon korú üledékes 



 

medence,melynek porózus homok-homokkő rétegei jelentős termálkészleteket 

tartalmaznak. 80 ○C-nál melegebb termálvíz kitermelésére Békés megye északi részén van 

lehetőség. Néhány helyen lokálisan 100 ○C-nál melegebb termálvíz is felszínre hozható, 

energia célú hasznosításuk a közeljövőben várható. 

21. ábra: Kelet-Magyarország felső-pannon képződményeinek hévízkészlete  

 
 

Békés megyében a Magyar Állami Földtani Intézet, illetve Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Kutató Intézet (MÁFI-Vituki) adatbázisa szerint 213 termálkút található, 

melynek 64%-a  üzemel (17. táblázat). A vízmű hasznosítás aránya a legnagyobb (59 %), de 

jelentős a mezőgazdasági és a balneológiai (fürdő) is hasznosítás is.  

17. táblázat: Termálkutak száma és hasznosítása Békés megyében 

Megye Összes kút Eltömött kút Lezárt kút Üzemelő kút Üzemelő kutak hasznosítása 

 Ipari Mezőgaz-dasági Kommu-nális Fürdő Vízmű Egyéb 

Békés 213 31 46 136 1 34 1 24 59 17 

 

Békés megyében néhány kivételtől eltekintve kis entalpiájú (< 100 ○C) készletek találhatók 

(18. táblázat). Az üzemelő kutak 90 %-a 30-50 ○C kifolyóvíz hőmérsékletű, ezek elsősorban 

közmű, fürgő és mezőgazdasági célokra hasznosítható. Az 50 ○C feletti kifolyóvíz 

hőmérsékletű termálkutak energetikai hasznosításra is alkalmasak.  

18. táblázat: Termálkutak műszaki adatai a Békés megyében 

Megye Talpmélység (m) Kifolyóvíz hőmérséklet (oC)  Vízhozam (dm3/min) 

 <500  500-

1000  

1000-

1500 

1500-

2000 

>2000 30- 

50 

50- 

75 

75- 

100 

>100 0- 

200 

200- 

400 

400-600 >600 

Békés 22 71 9 7 9 92 13 13 0 110 7 0 1 



 

A termál kutak átlagos vízhozama 180 dm3/min, zömében 200 dm3/min alatti vízhozammal 

üzemelnek. Az energiatermelésre alkalmas termálkutak vízhozama 1,57 Millió m3/év. Ez a 

vízkészlet elvileg 0,26 PJ/év hasznosított energiát szolgáltathatna t = 40 ○C 

hőmérsékletváltozás mellett (19. táblázat). 

19. táblázat: Energiatermelésre alkalmas (50 oC feletti kifolyóvíz hőmérsékletű) termálkutak  

Megye Kutak száma 

(db) 

Összes vízhozam 

(Mm
3
/év) 

Teljesítmény 

(MW) 

Energia 

PJ/év 

Békés 26 ≈1,57 142 0,26 

 

A geotermális energiafelhasználást tekintve megállapítható, hogy a kitermelt termálvíz 

mennyisége és energiatartalma alapján kiemelkedik a Szarvasi és a Szeghalmi kistérség.  

 



 

4. SWOT 

1. ERŐSSÉGEK 2. GYENGESÉGEK 

Környezet 

 Felszíni és felszín alatti vizekben gazdag 

 Hasznosítható hévízkészlettel rendelkezik 

 A felszín alatti vizek szempontjából nem 

érzékeny, és nincs sérülékeny vízbázis a térségben 

 Az ipari eredetű vízszennyezés nem jelentős 

 A levegő még a városokban is jó minőségű, 

szmog kialakulása nem jellemző 

 Talajadottságai nagyon kedvezőek 

 A defláció, és erózió mértéke az 

erdősávoknak és kis lejtésű területeknek 

köszönhetően nem jelentős 

 A műszaki védelem nélküli hulladéklerakók 

bezárásra kerültek 

 A térség természeti és táji értékekben 

gazdag 

 A Körös-Maros Nemzeti Park érinti a 

kistérséget 

Megújulók 

 A megújuló energiaforrások viszonylagos 

bősége 

 A megújulók több változata áll rendelkezésre 

 Ipari méretekben történő hasznosítás 

lehetősége 

 Kiforrott technológiák állnak rendelkezésre 

 Az energiafüggőség csökkenése 

 

Környezet 

 Főként lakossági eredetű szennyezések a  

felszíni és felszín alatti vizekben  

 Kistelepüléseken a szennyvíz-

csatornázottság még nem épült ki.  

 Tisztított szennyvíz kibocsátásának 

határérték túllépései 

 Illegális folyékony hulladék leürítések 

 Ivóvízminőség problémák 

 Holtágak eutrofizációja előrehaladott, a 

vízutánpótlás nem megoldott mindenhol 

 Illegális hulladéklerakások, rekultiválatlan 

felhagyott hulladéklerakók 

 Szelektív hulladékgyűjtés nem teljes 

 Nem megoldott a zöld hulladékgyűjtés-

kezelés 

 Az állati eredetű hulladékok kezelése, 

gyűjtése sem környezetvédelmi sem gazdasági 

szempontból nem megfelelő 

 ár-és belvízveszély 

 alacsony erdősültség 

 a lakosság környezeti informáltságának 

hiánya 

Megújulók 

  Viszonylag kicsi az energiasűrűség 

 Nagy gyűjtőfelületek szükségesek 

 Beruházásigény viszonylag nagy 

 A megtermelt energia ára magas 

 Általában hosszú a megtérülési idő 

 Klimatikus szélsőségek a biomassza 

termelésben 

 Önálló energiaforrásként általában nem 

jöhetnek számításba 



 

3. VESZÉLYEK 4. LEHETŐSÉGEK 

Környezet 

 Növekvő energiaigény 

 A használt hévizek élővizekbe történő 

bevezetése 

 Növekvő közúti forgalom, növekvő zaj és 

levegő terhelés 

 A mezőgazdaság visszaesésével parlagon 

hagyott területek növekedése, allergén gyomok 

terjedése 

 Ár-és belvízkárok növekedése 

 A felhagyott hulladéklerakók 

rekultivációjának elhúzódása 

 Pénzhiány miatt a környezetvédelmi 

beruházások elmaradnak, illetve csak a 

pályázatokon meghirdetett beruházásokra 

korlátozódnak 

 A tranzitszerep nő a 46-47. sz. főúton és nem 

sikerül ennek előnyeit kihasználni 

 A túlszabályozott környezetvédelem, a 

tájékoztatás, és a tévhitek a lakosság közönyét 

növelheti 

 Energianövények termesztése, az 

élelmiszeripari illetve takarmánynövények 

háttérbe szorulását eredményezheti, növelheti a 

monokultúrák terjedését és a talaj degradációját 

valamint következésképpen csökkenhet a 

biodiverzitás 

Megújulók 

 Az energiapolitikának való kitettség 

 A hagyományos energiaformák árának 

kiszámíthatatlansága 

 Energiaátvétel bizonytalansága (pl. 

bioetanol, biodízel, villamos energia) 

 Erősödő konkurrencia a megújuló 

energiaforrások piacán 

Környezet 

 Vizes élőhelyek rekonstrukciója, 

kialakítása 

 Földhő, és napenergia hasznosítás 

kedvező feltételei, a megújuló energiaforrások 

arányának növelése 

 Bioüzemanyagok, energianövények 

termesztési lehetőségei kedvezőek 

 EU-s pályázati lehetőségek kistérségi 

koordinációja 

 Gázbekötések számának további 

növelése 

 Természet közeli szennyvíztisztítás a 

2000 LE alatti településeken 

 Hévíz energetikai hasznosítása 

 Erdősültség növelésének lehetősége 

adott 

 Tájpotenciálhoz alkalmazkodó 

tájhasználat, mely lehetőséget jelent egyben a 

falusi turizmusra, és extenzív állattartásra, és 

ökoturizmusra 

 Körösök víziút fejlesztése, vízi turizmus  

 Táji, és művi értékek helyi védelmének, 

nyilvántartásnak bővítése, erősítése 

 Vízvisszatartás, víztárolás kedvező 

feltételei 

 Térségi szinten szerveződő 

hulladékhasznosító, feldolgozó üzemek, 

begyűjtőrendszer kiépítése csökkentheti a 

jelenleg ezzel járó költségeket, a megtakarítást 

a szelektív hulladékgyűjtés bővítésére, a 

környezettudatosság növelésére fordítható 

 A közintézmények energiaracionalizálása 

csökkentheti az energiafelhasználást 

Megújulók 

 A természeti erőforrásokkal történő 



 

ésszerűbb gazdálkodás (pl.földhasználat) 

 Az energiapolitikai támogatottság 

 Az energiaigény növekedésével, a 

megújulók szerepének növekedése 

 A CO2 kibocsátás csökkentése miatt a 

megújulók kihasználása globális és lokális érdek 

is 

  A befektetői érdeklődés növekedése 



 

5. Stratégiai intézkedések 
A helyzetértékelés és swot-analízis alapján a Tisza-mente integrált területfejlesztési, 

vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (2005) intézkedéseit felhasználva 

kerültek lebontásra a térségspecifikus akciók. A Swot-analízis belső celláinak kialakítását 

követően, az alulról-felfelé való építkezés követelményéhez igazodva a következő 

rendszerben állítottuk össze a célpiramist. 

A térség egészét átfogó cél nemcsak az integrált program céljai, hanem hosszú távon irányt 

mutatnak a kiemelt program térségében élők, illetve a befektetni, betelepülni szándékozók 

számára is. Az ökológia és a megújuló energetika főbb területeit felölelő hoszszú távú célok 

elérését szolgálják a prioritások, amelyek tovább bonthatók rövid- és középtávú, azaz 

stratégiai célokra, melyek megvalósítását az intézkedések segítik. 

A kiindulópont a területi egység, annak horizontális és vertikális kapcsolataival. A munka egy 

esetleges későbbi szakaszában, a programozás időszakában, a prioritások és az intézkedések 

– egységes szerkezetű adatlapokon – kerülhetnek kibontásra. 

A Körös-völgy ökológiai stabilitásának megőrzése és fejlesztése koncepciójának célpiramisát 

mutatja be a 22. ábra. 

22. ábra: A koncepció célpiramisa 

 
 



 

Az ökológiai stabilitás megőrzése és fejlesztése céljából alapvetően két beavatkozási 

területet emelünk ki: a fenntartható természet közeli tájhasználat kialakítása és a megújuló 

energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése. A beavatkozási területeken belül további 

intézkedésekkel határozhatók meg azok a fő cselekvési irányok, amelyek a térség stabil 

ökoszisztémájának megvalósítását szolgálják. 

5.1. Az ökológiai hálózat bővítésével fenntartható természet közeli tájhasználat 

kialakítása 

A táj eltartó képességét figyelembe vevő és az optimális tájháztartást lehetővé tevő 

földhasználat alapvetően a térség természeteshez közeli tájpotenciáljának kihasználásával és 

továbbfejlesztésével érhető el. 

A települési, illetve település-közi vagy térségi zöldterület-hálózat kialakítása rendkívül 

jelentős, egyrészt a CO2-megkötés és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás miatt, 

másrészt pedig az élhető település kialakítása céljából. 

Folyók, tavak, csatornák és parti sávjaik, más víz-, illetve zöldterületek, védett területek 

ökológiai egyensúly fenntartásában, klimatikus viszonyok szabályozásában betöltött pozitív 

szerepének hatékony beteljesítését segítő intézkedésekre van szükség, így: 

 el kell kerülni a beépítésüket, 

 a térség érintettjeinek összefogásával tervezett és megvalósított fejlesztésükkel 

biztosítani kell az ökológiai hálózatok folyamatosságát, a biodiverzitást, 

 ingyenesen rendelkezésre álló rekreációs funkciójukat kihasználva a 

tudatformálás helyszíneivé, demonstrációs területekké történő fejleszthetők (a 

zöldterületek példamutató kezelésével, a klímatudatos életmód, klíma-egészségügyi 

információk bemutatásával). 

Az ökológiai hálózat bővítése egyrészt a rendszer részelemeinek, másrészt azok funkcióinak a 

bővítését jelenti. Az egyes részelemek bővítése néha fizikai korlátokba ütközik, (pl. védett 

területek magterületei esetén), védelmi funkciójuk azonban új tartalommal tölthető fel. Az 

ökológiai hálózat további elemei: a pufferzónák, az ökológiai folyosók, mind területi 

szempontból (újabb területek bekapcsolásával), mind funkcionálisan (a funkciók tartalmának 

megújításával, új funkciók megjelenítésével) egyaránt bővíthetők. Az ökológiai hálózat 

stabilitása az alrendszereinek biodiverzitásán keresztül mérhető le. A különböző mértékben 

degradált vagy teljesen átalakított vizes vagy szárazföldi természeti ökoszisztémák 

rehabilitációja, rekonstrukciója és kreációja biodiverzitást növelő tevékenység.  

A biodiverzitás, mint természeti erőforrás indikálja a természeti rendszerek, erőforrások, 

ökoszisztémák környezeti integritását, a természeti folyamatok és funkciók épségét, stabilitását, 

továbbá az ökoszisztéma szolgáltatásainak színvonalát. Ugyanolyan megújuló erőforrás, mint a talaj, 

a víz és a levegő, és ezekhez hasonlóan, vagy talán még érzékenyebben, válaszol a külső környezeti 

károsításokra. Bizonyos szintű behatások már irreverzibilis folyamatokat indítanak el a sokféleség 

szempontjából, így a biodiverzitás erőforrás véglegesen, visszavonhatatlanul károsodik, a fajok, 

társulások kipusztulnak. Az élőhelyek és társulásaik felgyorsult pusztulása teljesen átalakítja 

természeti környezetünket, hovatovább a többé-kevésbé érintetlen természet a rezervátumokba, 

vagy nemzeti parkokba szorul. 



 

Az élőhelyek javítására, helyreállítására, illetve létesítésére irányuló funkcióváltási stratégiák 

a védett magterületek védőzónáinak bővítéséhez, ezzel a magterületet érő káros hatások 

csökkentéséhez hatékonyan járulhatnak hozzá. Mivel a pufferzónák szerves részei az 

ökológiai hálózatnak, ezért növelésükkel szintén a stabilitást szolgálják. A pufferzóna 

bővítése a Nemzeti Parkok általi területfelvásárlásokkal, illetve a külföldön (Dél-Afrikai NP) 

már alkalmazott ún. koncessziós szerződések megkötésével valósítható meg. Ez utóbbi során 

a hosszú távú gazdálkodást a Nemzeti Park látja el. 

Az ökológiai folyosók elsősorban a lineáris képződményekből fakadó és a nagy kiterjedésű 

mezőgazdasági területek fragmentáló hatását igyekszik kiküszöbölni. Az ökológiai barrierek a 

populációk közötti átjárhatóságot, a populációk kiterjedését, táplálkozási, vagy szaporodási 

folyamatait gátolják. Funkcionálisan átmentet képeznek a puffer területek között. Ökológiai 

folyosók hiányában ezt a funkciót az ún. tipegő kövek (stepping stone) látják el. A program 

célja ezen átjárást biztosító létesítmények állapotfenntartása, mennyiségének növelése 

(különösen a nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek esetén). 

Az alábbiakban az intézkedéscsoport tevékenységeit mutatjuk be. 

5.1.1. Árasztási szintekhez igazodó területhasználat–rendszer kialakítása 

konverzióval, élőhelyek fenntartása 

A mezőgazdaság fejlődése következtében a korábban egységes képet mutató gyeptársulások 

és ártéri erdőtársulások napjainkra fragmentálódtak. Jelen pillanatban kimagasló feladatot 

jelent a megmaradt természetes növénytársulások, elsősorban a löszgyepek védelme. A 

hajdani Kis-Sárrét, a Körösök vidéke, a Dévaványai-, Békési- és Csanádi-sík területein tájképi- 

és természeti értékeiknél fogva nagy kiterjedésű szikes puszták, erdőspuszta- és 

mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők maradtak fenn. A rossz minőségű, 

degradálódott területek az alábbi ökológiai beavatkozások révén csatolhatók az ökológiai 

hálózat elemei közzé.  

Az élőhely alakítással jelentősen javítható a táji erőforrás. Az út menti értéktelen szántó-

mozaikokkal és épületekkel szétrombolt táj, visszagyepesítéssel, árasztásokkal, élőhely 

javítással, helyreállítással és új élőhely létesítéssel regenerálható. A folyószabályozással és 

meliorációval kiszárított területeket, gyéren termő szántókkal, az elhagyott rizsföldekkel 

károsított pusztai élőhelyeket a tápanyagokkal telített tájak végérvényesen veszélyeztetik. 

Visszagyepesítés 

Jelentős táji erőforrása tovább bővíthető az egységes füves pusztát bántóan megtörő kisebb 

nagyobb szántó mozaikok visszagyepesítésével. A tájképi erőforrás károsítása különösen 

szembetűnő közutakkal átvágott területeken, továbbá az árterek feldarabolódásán. több 

szakaszán.  

A rendszerváltás óta eltelt időben a gyenge minőségű belvizes szántók nagy részét már 

felhagyták, ezeken a területeken különösebb beavatkozást már nem kell végezni ahhoz, hogy 

természet közeli állapotok alakuljanak ki. A kora tavaszi belvíz évről évre egyre nagyobb 

területeket von el az optimális mezőgazdasági tevékenységtől, főként a korábbi Kiss- Sárrét 

területein. Ezen területeket továbbiakban ki kell vonni a gazdálkodás alól. 



 

A mély fekvésű, belvizes szántók esetében az elérni kívánt cél a területre jellemző faji 

összetételű rét, vagy mocsár jellegű élőhely kialakítása. Általános tapasztalat, hogy az ilyen 

szántók felhagyása után néhány év erőteljes gyomosodása után főleg a havas telek nyomán 

viszonylag stabil társulások jelennek meg. Utólagos kezelésüket megnehezíti, hogy gépi 

munkát csak a legszárazabb talajállapotban lehet végezni.  

Javasolt kezelés: a felhagyást követő 3 évben egymás után nyári gyomirtó kaszálás, esetleg 

az első télen, amennyiben lehetőség van rá, égetés. (Az ilyen területeken végzett 

gyepvetőmag keverékekkel történő rekonstrukciónak nagy a költsége, ugyanakkor gyakran 

előfordul, hogy nem sikerül a magvetés. Érdemes lenne az egyébként könnyen gyűjthető 

ecsetpázsit vetőmaggal próbálkozni.) 

A magasabb térszíneken elhelyezkedő, jobb minőségű szántók többnyire az egykori 

löszgyepek helyén találhatók. Itt általában a löszgyep-fajok természetes betelepülésével már 

nem számolhatunk, hiszen ezek nagy része kipusztult nemcsak a szántókról, de tágabb 

térségükből is. Ilyen esetekben a gyepszerkezet teljes rekonstrukciója szükséges. Általában a 

szántókat intenzív módon használják, ami hosszútávon megtérülési nehézségeket hoz majd 

magával. Gyakran előfordulnak olyon kisebb területek (széleróziónak jobb kitettségük miatt), 

melyeken már ez a folyamat kézzel fogható. E területek gazdaságtalansága miatt a 

visszagyepesítés lenne indokolt. 

Javasolt módszer: valamilyen kommersz, kereskedelmi forgalomban is kapható, pl. 

angolperje, vagy egyéb fűmagkeverékkel végezzük a gyepesítését, és utána 1-2 évig 

kaszálóként, majd legelőként használjuk. Így mód van rá, hogy a honos gyepfajok be 

tudjanak hatolni az új élőhelyre. 

Szántók átalakítása kaszálóvá 

A gyenge minőségű és nagy kiterjedésű szántóterületek (23. ábra), ideiglenes vagy végleges 

rehabilitációja kaszálással, olyan területeken érdemes, ahol nincs a közelben mozgósítható 

állatállomány, továbbá egyéb vadonélő fajokat sem veszélyezteti a majdani kaszáló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. ábra: A térség szántóterületeinek minősége 

 
Javasolt módszer: célszerű valamely intenzív fűmagkeverékkel, vagy lucernával betelepíteni a 

területet és azt folyamatosan kaszálóként hasznosítani. Az intenzív fajok kivénülésével 

párhuzamosan egyre intenzívebb lesz a honos fajok betelepülése, így körülbelül 10 év múlva 

többé-kevésbé az eredetihez fiziognómiásan hasonló gyep képződik. 

Rizstelepek, öntözött gyepek rekonstrukciója  

A térségben igen jelentős az egykori rizstelepek, öntözött gyepek aránya (24. ábra). Ezeket, 

miután több éve nem folyik rajtuk ilyen jellegű tevékenység, különböző száraz, illetve nedves 

gyepek borítják, esetleg még mindig szántóként funkcionálnak. Ezeken a helyeken 

elsősorban a felszíni vízmozgást akadályozó csatornarendszerek megszűntetése a cél, hiszen 

ez a terület természetes vízháztartásának visszaalakulását eredményezi. Ez a fajta 

beavatkozás nagy hatással lesz a terület fűhozamára, és vélhetően kedvezően hat a 

kaszálások további alakulására is. A mesterségesen kialakított egyenletes felszínű kalitkákban 

a szálfüvek egyszerre érnek be. Mindez a szénakészítés kényszerét idézi elő, nagy 

területeken, egy időpontban. Amennyiben az eredeti mocsarak rétzónái alakulnának vissza, 

úgy időben és térben a kaszálásokat el kell tolni, egyszersmind esélyt adni a különböző 

szaporodási ciklusú fajoknak, a sikeres szaporodáshoz. 

 

 

 

 

 



 

24. ábra: Rizsföldek elhelyezkedése 

 
Élőhely fenntartó legeltetés  

A szabályozások előtti kiterjedt, árteres folyóvölgyeket anyagszállító és energiacserélő 

patakok, erek, csermelyek kiterjedt hajszálér-hálózata táplálta. A vízgyűjtő lejtőin áramló 

tápanyagokat változatos növénytársulások tartóztatták fel hosszabb-rövidebb ideig testükbe 

építve a szén-nitrogén-foszfor molekulákat, miközben tápanyagot biztosítottak az 

állattársulásoknak is. A tápanyag- és vízrendszerek együttesen - az árteres folyók nagy 

térségeiben - különlegesen bőven termő talajokat alakítottak ki. A felszíni víz és a 

tápanyagok találkozását megtestesítő nedvesföldek a bioszféra legtermékenyebb tájai 

Növény, állat és ember versengett a tápanyagért, kevés nitrogén molekula érte el a tengert. 

A Tisza, a Körösök és a Maros szabályozással és a további meliorációval a valamikor bőven 

termő legelők állatállománya eltűnt a területről. 

Az ártéri nedvesföldek éves növényi biomassza termelése meghaladta az egy kilógramm 

szerves szenet négyzetméterenként. Eleink a fenntartható földművelés napjainkban ismét 

aktuálissá vált modelljét valósították meg. Embert és természetet harmonikusan eltartó és 

fenntartó erőforrás hasznosítással működött az ártéri gazdálkodás. Az állattartás az egész 

növényi biomassza értékesítésén alapult, nem csupán a növényi gyümölcs vagy termés 

fogyasztásán, mint a mai. Az évenkénti áradásokon alapuló külterjes legeltetés 

visszaállításának természeti erőforrását állíthatjuk vissza a tervezett árasztásokkal. 

A legelő állat a puszta bonyolult ökológiai rendszerének szerves részévé vált. A marhák 

mellett a csenkeszes gyepeket juhokkal, a gazosabb részeket kecskékkel, a mocsáréteket 

pedig mangalicával legeltették. A ménes a puszta legjobb minőségű területeit foglalta el. Az 



 

erre alkalmas területeket időszakos árasztás éri, egy évben, legrosszabb esetben háromszor, 

koratavasszal, esetleg nyáron és késő ősszel. Az időszakos vizes élőhelyek többsége hamar 

kiszárad, és ezután már legeltetésre alkalmas füves élőhelyek keletkeznek. Az állatok tehát a 

laponyagokon kezdik a legelést, majd a víz mozgását követve, nyárra már egészen 

behúzódnak a laposokba, esetleg még a kiszáradó mocsarakba is. Az áradások 

kiszámíthatatlanságával a gazdálkodókat veszteség érheti. Ezek a dús legelők, a helyi 

lakosság állattartási kedvét javíthatják, a nagyobb vállalkozások pedig kapcsolódhatnak még 

a biohús termelő rendszerekhez is, a marhával, mangalicával (sonka) és még juhval is. A 

programban kijelöljük a kedvezményesen bérbe vehető gyepeket, a legeltetési rendet, a 

finanszírozási, és fellendítési terveket a kistérség számára. 

Vizes élőhelyek kialakítása 

A biodiverzitás növelése elsődlegesen a régi mocsárvilág visszaállításából adódik a meglévő 

természetes mélyedések feltöltésével, de erre szintén alkalmasak a régi rizsrendszerek, 

felhagyott kubikok és vizenyős mezőgazdasági földek. A vizes élőhelyek Európában az egyik 

legveszélyeztetettebb élőhelyek közé sorolható. Biodiverzitásuk magas, növény- és 

állattársulásuk gazdag, sok a kipusztulás szélére sodródott faj él közöttük.  

A térség vizes élőhelyeinek kialakítása elősegítené a szomszédos Biharugrai halastavak, 

illetve a Kardoskúti Fehér tó közötti átmenetet, biokorridort biztosítana a populációk 

számára, s mintegy elősegítené egy vizes hálózat kialakulását, ami hasonlít a korábbi táji 

arculatra. 

A vizes élőhely kialakításának általános célja a biodiverzitás növelése, konkrétan pedig a 

speciális növény- és állattársulások élőhelyeinek megóvása vagy kialakítása, ugy mint: 

 Egy konkrét faj (pl. gulipán, székicsér) vagy fajcsoport (pl. szerkők, 

vöcskök) speciális élőhelyének megőrzése vagy kialakítása,  

 Madárfajok állandó vonuló-(pl. partimadarak), telelő- (pl. ludak és 

récék), pihenő- és táplálkozóhelyének (pl. kis lilik, daru) kialakítása, 

 Fészkelő fajok (pl. gémek) állandó táplálkozóterületének kialakítása, 

 Halastavi gazdasági kárt okozó madárfajok (pl. kárókatona, gémek) 

elcsábítására szolgáló táplákozóhelyek létesítése, 

 Szarvasmarhákkal fenntartott vizes élőhelyek (legelőtavak) kialakítása, 

 Mangalicákkal fenntartott vizes élőhelyek (csürhegyepek és tavak) 

kialakítása, 

 Bivalyokkal fenntartott vizes élőhelyek kialakítása, 

 Hajdani mocsarak és mocsárrétek rehabilitációja és rekonstrukciója, 

 Hajdani - de mára már eltűnt - híres vizes élőhelyekhez hasonlók 

kreációja, 

 Jelentősen rontott területek biodiverzitásának növelése (pl. 

rizsrendszerek, szántók, kubikok) vizes élőhellyé alakítással, 

 Települések belvízvédelmi feladatait segítő vizes élőhely-kreációk 

létrehozása.  



 

5.1.2. Jelenlegi természet közeli területek megőrzése és bővítése 

A Körös-völgy térség természetvédelmi területei az 1997.ben alakult Körös-Maros Nemzeti 

Park igazgatósága alá tartozik. A törvényben megfogalmazott feladatain kívül a 

szemléletformálást, bemutatást tartja fontosnak az igazgatóság. Magyarországon a 

természet közeli területek védetté nyilvánítási folyamata az 1970-es évekkel kezdődött. Erre 

az időre az ipari és mezőgazdasági fejlődésnek köszönhetően a legtöbb természet közeli 

területünk fragmantálódott illetve degradálódott. Mégis a természeti értékeink a védett 

értékeink ma ezeken a területeken koncentrálódnak.  

Védelmi funkciók bővítése 

A védelmi folyamatokban különböző fejlődési tendenciákat különböztethetünk meg. A 

külföldi természetvédelemi gyakorlatot hazai körülményekre adaptálva, a magyar 

természetvédelmet további funkciókkal célszerű bővíteni, ezáltal megsokszorozva a 

természetvédelem védelmi- tájmegőrzési funkcióit. Új funkciók beillesztésével a védelmi 

funkciók hatékonyabbá válnak, illetve bővülnek azok a területek, melyekre ezek a funkciók 

kihatnak, ezzel a nem védett természeti területek is olyan kezelésben részesülnek, mint a 

védett területek. Mindezt az alábbi védelmi funkciók bevezetésével tehetjük meg: 

 Prezerváció: fenntartásról akkor beszélünk, ha természeti állapothoz 

közeli ökoszisztéma tartósítása a feladat,  

 Konzerváció: őrzés esetén az ökoszisztéma rendelkezik jelentős 

természeti értékekkel, 

 Protekció-védelem: általános fogalom, az ökoszisztéma természeti 

integritásának változó állapotában megvalósulhat, 

 Menedzsment-kezelés: a védettségi kategóriák közül az élőhely vagy faj 

kezelt területeken a legjellemzőbb, 

 Integrált kezelés: magában foglalhat jelentősebb földhasználati 

beavatkozásokat a védett területen és azon kívül is. A védett terület 

kategóriák közül a tájparkra jellemző védelmi funkció, 

 Nevelés és oktatás: a leghatékonyabb természetvédelmi tevékenység a 

megismer-megszeret-megvéd összefüggés alapelvére támaszkodik,  

 Ökoturizmus funkció: a természet utáni vágy, hosszabbodó szabadidő, 

növekvő megtakarítások, a természettől elidegenedett városi ember 

szentimentális érzelmi kompenzációjának is felfogható,  

 Gondnokság védelmi funkció: felvállalja a védett terület és közvetlen 

környezetének gazdasági harmonizálását is. Abból indul ki, hogy a védett 

terület hosszú távú fenntartása elképzelhetetlen, ha szigetként elzárkózik 

környezetétől. Ezért a térség és helyiek fejlesztési törekvéseinek irányt, 

mértéket és határt szab. Szakmailag irányítja a fejlesztési koncepciók és 

programok készítését és megvalósítását. Mint ilyen elrugaszkodik a tipikus 

védett területekről, illetve kombinálja a természetvédelem, gazdálkodás és a 

kulturális értékel együttes oltalmát. 



 

 Vidékfejlesztési funkció: a természeti kezelés legkorszerűbb, 

legmagasabb rendű tevékenysége holisztikus egységként kezeli a gazdálkodó 

embert, mint károsító támadót és a védendő természeti értéket. 

Természeti területek bővítése 

Az 1996 LIII. Törvény a természet védelméről szóló törvény 6 §-ának 3 bekezdésében 

fogalmazza meg az egyedi tájérték fogalmát, annak megállapításának és nyilvántartásának 

területei szervét. Megállapítható, hogy a terület egyedi tájértékben gazdag, így a 

számbavételi és egyedi tájérték nyilvánítási folyamatok a területen nincsenek kiaknázva. 

Mindezen folyamat eredményei hozzájárulnak a védett értékeink számának bővítéséhez a 

területen, továbbá az ökológiai hálózat stabilitását eredményezné. A törvény értelmében az 

erdőterületek, gyep és nádas művelési ágú termőföld természeti területnek minősül. Ennek 

tudatában e területek gyarapítását kell előtérbe helyezni (25. ábra). 

25. ábra: Bővíthető természeti területek 

 
Az erőtelepítési elképzeléseket, összhangban az erőgazdálkodási tervel, a terület táji 

arculatával és természeti adottságaival kell megtervezni és kivitelezni. A tervezéskor 

figyelembe kell venni továbbá a talajvízszint figyelő hálózat által szolgáltatott adatokat is.  

Megoldási javaslat: a tanulmány által lehatárolt területen ez elsősorban a régi ártéri 

területeket érinti, ahol a kivitelezéskor elsősorban a puhafa ligeterdőt alkotó fafajokat kell 

preferálni. Az ártéri erdőtársulások jelentős mértékben sérültek a folyószabályozás során 

levágott, most ún. holtmedrek mentén. Ezen erdős területek visszaállításával hozzájárulunk a 

biodiverzitás növekedéséhez.  



 

Másodsorban, a településeket körülölelő ún. üdülő, vagy jóléti erdő, illetve erdőrészletek 

tervezése kardinális, mely közvetlenül a település levegőminőségét, befolyásolja, hozzájárul 

a térség ökológiai hálózatának stabilitásához, közvetetten pedig hosszútávon csökkenti a 

térség CO2 mennyiségét a lekötés megnövekedésével. A vizsgált területen a települések 

jóléti erdejei általánosan kevés kiterjedésűek, rossz minőségi állapotúak. Gyakorta jellemző 

az illegális szemét lerakás, illetve az illegális fakitermelés.  

Amennyiben az ártéri erdőterületek illetve a jóléti erdők gazdasági hasznát szeretnénk 

fokozni, az erdőtelepítésnél preferáljuk a magas energia leadású fafajokat (pl enerfiaifűz 

Salix viminalis „ENERGO”), mely 2-3 évenként kitermelhető sarjhajtású fajunk. 

A gyepgazdálkodás visszaállításával a fenti fejezetek már részint foglalkoztak. Elsősorban a 

rossz minőségű szántókat kell visszahelyezni a gyepgazdálkodás alá, mely legeltetéssel 

(őshonos állatokkal), vagy kaszálással gazdaságilag hasznosíthatóvá válik. 

Az ártéri területeken, vagy a megnövekedett ártereken felhagyott rizstermesztő kalitkákban, 

halastavak mentén gyakorta problémát vet fel a nád, mint természetes vízparti növényzet 

megjelenése. A nádas területek növelik a terület biodiverzitását helyt adva a rejtőzködő 

életmódot folyatató élőlények fészkelésének és szaporodásának. Nagymértékben 

hozzájárulnak a természetes vizek szennyezésének megszüntetéséhez, amit már felismerve 

alkalmazunk szennyvíztisztítási technológiaként is. A probléma tehát könnyen 

megfordíthatóvá válik, mert a szélesebb körben kiterjesztett nádgazdálkodást tekinthetjük, 

biokorridornak, ami hozzájárul a biodiveztitás növeléséhez és az ökológiai hálózat 

stabilitásához. Tekinthetjük továbbá, természetes víztisztítónak, szűrőnek, melynek 

segítségével hozzájárulunk a vízkeret irányelv céljának megvalósításához. Továbbá 

tekinthetjük vidékmegtartó, fenntartó erőforrásnak, a rá épülő gazdálkodás és 

termékfeldolgozás által foglalkoztatottak számának növelésével, hagyományőrzéssel. 

5.1.3. Szikes és szikesedésre hajlamos talajú területek extenzifikációja 

A térség eredeti (a folyószabályozások előtti) vízzel járta arculatát a lecsapolásokkal és a 

folyószabályozásokkal kiszárítva, mára időszakosan vízjárta, szikesedő, vagy szikes, illetve 

szikfoltos területet alakult ki. Ezeken a területeken a szántóföldi gazdálkodás nem 

gazdaságos tevékenység, amennyiben mégis ezt alkalmazzuk, tovább degradáljuk a 

talajszerkezet.  

A szikeseken elsősorban a külterjes állattartást, mint gazdasági tevékenységet kell a 

leggazdaságosabban alkalmazni. A legeltetésnek, mint a leghatékonyabb természetvédelmi 

kezelési módszernek, alkalmazkodnia kell a nemzeti park fenntartási tervében 

meghatározott, nemzetközi normáknak megfelelő zónabeosztáshoz. 

A legeltetéses gyepfenntartás közelíti meg leginkább a természetes viszonyokat, ez ad 

lehetőséget a különböző növény-, és állatfajok számára, hogy az adottságoknak megfelelő 

teljes fajszámban és társulási formában forduljanak elő. A legeltetés hosszabb-rövidebb ideig 

történő kimaradása sem jelenti azt, hogy szerkezetük, fajkészletük alapvetően megváltozna, 

sőt bizonyos időintervallumon belül ez akár az előző legeltetett állapotnál kedvezőbbé is 

válhat. A legelési szezon nagy részében, márciustól novemberig, a jószág a legelőn 

tartózkodik, és csak a legzordabb téli hónapokban kerül védett körülmények közé, istállókba. 



 

A szarvasmarhával való legeltetés során a gyepterületeket igen jól lehet hasznosítani. Ez 

elsősorban a legelők száraz-nedves biotópjainak mozaikos voltával magyarázható és azzal, 

hogy a szarvasmarha szívesen legeli a rétzónákat, vizenyős területeket is. A szarvasmarha 

tömegénél fogva is "alkalmas" arra, hogy a puszta növényzetét sokrétűen alakítsa (sziki, 

eróziós felszínek, zsombékosok), és a szukcessziós sorozatokat újra és újra előállítsa. A 

szarvasmarha állomány csökkenésével előrehaladt a mocsarak szukcessziója, nőtt a nádas 

területek kiterjedése, hiszen a marha a rétek nyári kiszáradásával párhuzamosan szívesen 

hatolt be a mocsár belsejébe, és nagymennyiségben fogyasztotta a zsenge nádat. A Nemzeti 

Park is, az elmúlt évtizedekben sok marhafajta tartásával próbálkoztak, természetvédelmi 

szempontból legkedvezőbbnek a magyar szürkét tartják, mert testfelépítése, viselkedése 

alapján legközelebb áll a vadonélő őséhez, ebből következően legelőn való jelenléte is 

leginkább megközelíti az eredeti viszonyokat. 

A ló elsősorban a szárazabb térszíneket legeli, sokkal rövidebbre rágja a gyepet, mint a 

szarvasmarha. Valószínű, hogy a juh megjelenése előtt a rövidfű biotópokat elsősorban a 

lovak hasznosították, illetve tartották fenn. Egykoron a primitív, kistermetű lovakból álló 

ménesek télen-nyáron a pusztát járták, és nagyjából a vadonélő lovakhoz hasonlóan 

viselkedtek. A céltudatos tenyésztés kb. 300 évvel ezelőtt jelent meg, amely idő alatt, 

napjainkig sikerült odáig fejleszteni a pusztai lótartást, hogy szinte már csak jártatás céljából 

hajtják ki a legelőre a ménest. Ezt elsősorban a nagy értékű, sportcélra tenyésztett egyedek 

miatt teszik.  

A juh nem kedveli az alacsonyan fekvő nedves élőhelyeket. Jól jellemzi ezt a biológiai 

feszültséget a juh közismert érzékenysége a mély fekvésű kötött talajokon (sántaság). Ezért a 

juhtartás mindig építmény-igényesebb és problematikusabb volt. Ennek ellenére a Tiszai 

Alföldön jött létre, maradt fenn az egyik legnagyobb genetikai és kultúrtörténeti értéket 

képviselő magyar háziállatfajtánk, a racka juh. A juh rágása talán a lóéhoz hasonlítható, de 

elsősorban kis testsúlya miatt kevéssé képes a gyepterületek karakterének alakítására. A 

rétek, nagyobb laposok rétzónáját érintetlenül hagyja, így ezen élőhelyek kezelésére kevéssé 

alkalmas. A juh közismert szelídsége, kezelhetősége viszont alkalmassá teszi arra, hogy kis 

területű zárványgyepeket is eredményesen hasznosítson.  

A sertés soha nem fordul elő olyan létszámban, amely jelentősen (tájléptékben) befolyásolná 

a növényzet állapotát. A házi sertés tartása viszont tradicionálisan nagy létszámú kondákban, 

csürhékben volt jellemző, amelyek viszont jelentősen befolyásolták egyes élőhely típusok 

meglétét, illetve átalakulását (különösen a sertés természetes táplálékát jelentő zsiókásokra, 

gyékényesekre igaz ez). Az összehasonlító adatsor tanúsága szerint házi sertést viszonylag 

jelentős számban tartottak a pusztán, egészen a nemzeti park megalakulásáig, amikor 

természetvédelmi megfontolásból megtiltották a házi sertések legelőn tartását. A jövőre 

nézve megfontolandó, hogy milyen mértékben lehet bekapcsolni a sertést, mint legelő 

állatfajt, a nemzeti park egyes élőhely típusainak kezelésére. 

 

 

 



 

5.2. A megújuló energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése 

 

Az éghajlatváltozás globális méretekben hat az ökoszisztémára. A káros hatások már ma is 

érzékelhetők. A világ tudományos közvéleményének túlnyomó része - ideértve a 

koppenhágai klímakonferencia összegző megállapításait - jellemzően a változások 

gyorsabbak, öngerjesztő jellegük erősebb, kapcsoltságuk szorosabb, és végső soron 

súlyosabb következményekkel járnak, mint az eddigi előrejelzések mutatták. A jövő azé az 

országé, régióé, amelynek élelmiszere, energiája és ivóvize lesz. A Körös-vidék páratlan 

értékű természeti kinccsel rendelkezik./ termőföld, víz, stb/. Az energiaellátás 

megteremtésére a hatékonyság rugalmasság és stabilitás feltétlen és gyors bevezetése adhat 

lehetőséget, amely –elsősorban-a helyi közösségi alapon szerveződő rendszerek által 

valósítható meg. A helyi energetikai rendszer kiépítésénél törekedni kell a környezettel való 

összhang megteremtésére, a táj és az ember harmonikus kapcsolatára. A helyi erőforrások 

közösségek általi használata a biztosítéka annak, hogy hosszú távon gazdaságilag és 

környezeti szempontból is fenntartható energiarendszereket hozzunk létre. Az 

energiahatékonyságot fokozzák a kisléptékű, osztott, moduláris és megújuló energiákon 

alapuló energiaforrásokra támaszkodó rendszerek. Kiemelkedő fontosságú kulcselem, az 

energiát felhasználó lakosság helyismerete. Ezért fontos, hogy az energiastratégia fókusza 

decentralizált legyen. 

A rendszerek stabilitását a redundancia biztosítja, ahol a többféle erőforrás használatának 

alkalmazása lehetővé teszi az esetleges meghibásodások kivédését, növelve ezzel az 

energiaellátás biztonságát, s csökkentve az ellátási esetleges kockázatot. 

A Körösök térségében a megújuló energiaforrások közül a biomassza, a nap-, a geotermikus 

és a szélenergia felhasználásának van kiemelt jelentősége. 

5.2.1. A biomassza energetikai célú hasznosítása: 

A biomassza biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, amely jelentős kémiai 

energiatartalommal bír. Átalakítható elektromos árammá, biogázzá, üzemanyaggá, 

hőenergiává stb. A Körösök vonzáskörzetében, energetikai célú hasznosítása alacsony. 

Hasznosítási technológiák lehetnek: Közvetlen eltüzelés (szilárd növényi melléktermékek 

esetén) és feldolgozás útján történő hasznosítás (anaerob fermentációval, pirolízis eljárással 

stb). A Körös-völgy térségben elsősorban a biomassza-alapú közvetlen eltüzelést (hő ellátást) 

javasolhatjuk, mivel a biomassza a térségben rendelkezésre áll, továbbá a gyakorlatban 

alkalmazható hasznosítási technológiák közül is az egyik leggazdaságosabb megoldás (az 

alacsony bekerülési összeg miatt).  

Fő irányt a biomassza-tüzelésű táv hő-ellátás képezheti, mert a távfűtésben 

koncentráltabban elégethető a szilárd növényi melléktermékek, ill. egyéb égethető szerves 

hulladékok. Az ebből eredő energianyerés jobb kihasználása a következő időszak 

kulcsfontosságú feladatai közé tartozik. Hatékony megoldást jelentheti a közvetlen 

biomassza tüzelésű távhő új és elterjesztendő formája az egyes vagy épülettömbök, telepek 

illetve a falufűtés lehet. Erre megoldást és programot vizsgálatokkal és megvalósíthatósági 

tanulmányok elkészítésével lehet megalapozni, az előkészítésbe később a megvalósításhoz 



 

szükséges pénzügyi forrás biztosítását előnyös pályázatok elnyerésével kell kialakítani, 

amelyben a hazai vállalkozások is megtalálhatják a piaci érdekeltségüket.  

A javasolt biomassza hasznosítási program, jelentős helyi munkahelyteremtéssel járna 

együtt. A tevékenységek nagy része nem igényel különös igényű szakképzettséget. A 

biomassza termelését, összegyűjtését, előkészítését és hasznosítását a jelzett települések 

lakossága szövetkezésével, a közösségi tulajdon értékrendjének megteremtésével érhető el a 

leghatékonyabban. Ezzel lehetővé válna a nagyobb részt importból származó földgáz jelentős 

mennyiségű kiváltása. A biomassza-alapú falufűtés már több országban (Németország, 

Ausztria) bizonyította gazdasági és társadalmi életképességét, valódi vidékfejlesztést 

biztosítva. A közvetett feldolgozás magasabb bekerülési összeg miatt a megtérülési idő 

lényegesen hosszabb. 

A biomassza energetikai célú hasznosítása hatékonyan járul hozzá a légkörszennyezés 

csökkentéséhez, a klímavédelemhez a Körös-völgy ökológiai stabilitásának megőrzéséhez, 

erősítéséhez, emellett hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, az olcsóbb és biztonságosabb 

energiatermeléshez, amely szinte korlátlan mennyiségben előállítható és felhasználható. 

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon közös elhatározásra, összefogásra lenne/van szükség, hogy ezt 

a sikert ígérő és a felemelkedést lehetővé tevő energetikai áttörés megtörténjék és széles 

körben elterjedjen. 

 

5.2.1.1. Gőzciklusra épülő klasszikus technológia 

Az égetés hőjének hasznosítása tradicionális gőzciklussal történhet, a gőzkazánban termelt 

magas hőmérsékletű és nyomású gőz elvételes kondenzációs gőzturbinában a mindenkori 

igényekhez igazodva kapcsolt hő- és villamosenergia termelést biztosít. Az égetési szilárd 

maradékok környezetkárosítás nélkül lerakhatók, illetve további kezeléssel a mezőgazdasági 

termelésben talajerő visszapótlásra felhasználhatók. 

 

5.2.1.2. Bioolajos technológia 

A technológia lényege a kis energiasűrűségű alapanyag gyorsított pirolitikus gázosítása és a 

keletkezett gázok kondenzálásával nagy energiasűrűségű, jól szállítható és tárolható 

folyékony tüzelőanyag, úgynevezett bioolaj előállítása, ami megújuló energiaforrásnak 

minősül, és folyékony tüzelőberendezésű kazánokban, illetve speciális folyékony 

tüzelőanyagú gázturbinában eltüzelhető.  

 

5.2.1.3.  Anaerob pirolitikus gázosításon alapuló technológia 

Ezen technológia lényege az alapanyag teljesen zárt technológiai rendszerben zajló magas 

hőmérsékletű, oxigén szegény környezetben történő pirolitikus gázosítása és a keletkezett 

gázok égetőkemencében történő másodlagos kiégetéses tisztítása, aminek köszönhetően a 

légszennyező és fertőző anyag kibocsátás elkerülhető. 

Az égetés hőjének hasznosítása tradicionális gőzciklussal történik, a gőzkazánban termelt 

magas hőmérsékletű és nyomású gőz elvételes kondenzációs gőzturbinában a mindenkori 

igényekhez igazodva kapcsolt hő- és villamosenergia termelést biztosít. A pirolízis folyamat 



 

szilárd maradéka a veszélytelen pirolízis koksz környezetkárosítás nélkül lerakható, illetve 

finomítást követően akár szénszűrő betétként is felhasználható.  

 

5.2.1.4. Plazmatechnológia 

A technológia lényege: az alapanyag teljesen zárt technológiai rendszerben zajló, egyedül a 

plazmatechnológiával elérhető extrém magas (5000 °C) hőmérsékletű, oxigén szegény 

környezetben történő atomokra bontásával úgynevezett szintetikus gáz előállítása, aminek 

köszönhetően a légszennyező és fertőző anyag kibocsátás elkerülhető.  

 

5.2.1.5.. Biogáz technológia 

Konkrét kísérletek során sokfajta mezőgazdasági hulladékot próbáltak ki, melyek közül a 

szalmás marhatrágya és szalmás sertéstrágya bizonyult leghatékonyabbnak. A sok kísérleti 

fázis alapján megállapítást nyert, hogy a leghatékonyabb lebomlási folyamat 42-46 Cº és 1,2-

1,6 bár nyomáson cca-28 nap alatt történik. Ezért a tervezésnél 30 napos folyamatot 

feltételezünk. 

A 30 napos lebomlás során a tárolókba betárolt anyag feltáródik, gyakorlatilag szagtalanná 

válik, miközben naponta leadja az összes betárolt mennyiségnek megfelelő biogázt. A 

betárolásnál lehetőség van napi, két-napi, három-napi és hetes betárolásra. Természetesen 

ennek megfelelően 30- 15- 10- 4 tartályos rendszer kiépítése szükséges. A mennyiséget a 

mindenkor rendelkezésre álló marha és sertéstrágya határozza meg. Az alapvető kritérium a 

tervezésnél, hogy az anyagnak a szükséges 42-46 Cº-t és 1,2-1,6 bár nyomást biztosítani kell, 

a rendszer önfenntartó semmilyen segédanyag bevitelére nincs szükség. A teljes 

lebomláshoz 30 napos átfutási időre van szükség. A tartályok kiépítésénél a könnyű 

kezelhetőséget és a gázszolgáltatásban előirt biztonságot szem előtt kell tartani.  

 

5.2.1.6. A sertéstrágya komplex kezelése  

A hígtrágya szűrése, ülepítése után a sűrű masszát szalmával kell keverni, és 4-5 napig 

tárolni. A tárolás után ugyanúgy lehet kezelni, mint a marhatrágyát. A folyadékrészt egy 

természetes "biológiai" tisztításnak kell alávetni ( semmiféle vegyszert nem igényel) amellyel 

a természetes vízfolyások vízminőségéhez közelítő vízminőséget lehet elérni. A lebontott 

szalmás trágya gyakorlatilag szagtalanná válik, felhasználása már előzőekben leírtak szerint. 

A technológia komplex beállítása nagymértékben, esetleg teljesen csökkenti a nagy- üzemi 

sertéstelepeknél jelenleg meglévő környezeti terhelést. A tisztítási technológia, természetes 

úton mindenféle vegyszer kizárásával tisztítja meg a hígtrágyát.  

5.2.2. Napenergia hasznosítása 

A napenergia közvetlenül vagy közvetve alkalmazható. Közvetett felhasználás történik, 

amikor a nyert energiát egy bizonyos idő elteltével alkalmazzák. Pl. akkumulátorokban 

történő tárolás. A közvetlen alkalmazásnál a hőenergiát melegítésre, az elektromos energiát 

mechanikai munkavégzésre vagy egyéb célok elnyerésére használhatjuk. A napsugárzás 

alapvetően és gyakorlatilag a fűtőanyaggal való takarékosságra a legalkalmasabb. Gyakorlati 

példák azt mutatják, hogy a napsugárzás kisegítő fűtésként 30% fűtőanyag-megtakarítást 



 

eredményez a téli hónapokban. A berendezés hatásfoka nem csak a műszaki szerkezettől 

függ, hanem a környezet hőmérsékletétől vagy a szélsebességétől. A napsugárzás-

gyűjtőknek (napkollektornak) energia kinyerési hatékonysága a legnagyobb. Üzemelési 

költsége minimális, a meghibásodási lehetősége alacsony, viszonylag hosszú, megbízható az 

élettartam, fűtésrásegítés akár 60-70%-os is lehet. Hátránya a magas bekerülési összeg miatt 

a megtérülési idő 5-7 év. 

 

5.2.2.1. Termikus alkalmazások 

A kollektor felület meghatározza azt, hogy a belső hőcserélőnek mekkora felületűnek kell 

lennie. A tárolókba beépíthető hőcserélő nagysága azonban korlátozott. Nagyobb 

napkollektor felület esetén általában már nem elegendő a tárolóba beépíthető hőcserélő, 

ilyenkor külső hőcserélőket kell alkalmazni. Külső hőcserélőt kell alkalmazni nagyobb puffer 

tárolók, vagy medencék fűtése esetén is. 

A külső hőcserélős rendszerek egyszerű kivitelűek, következésképpen a fajlagos költségek 

alacsonyak. Külső hőcserélős napkollektoros rendszerekben nem csak a kollektor köri 

fagyálló folyadékot, hanem a fűtött közeget is szivattyúval kell a hőcserélőn keresztül 

keringtetni. A mindkét köri kényszeráramlás, valamint a korlátlanul választható 

hőcserélőnagyság- és típus miatt a külső hőcserélős rendszereknél optimális, jól 

szabályozható hőcsere valósítható meg. 

A napkollektorok egy hőcserélős álló melegvíztárolót fűtenek beépített csőkígyón keresztül. 

A hagyományos meleg víz készítés állókazánnal fűtött, a napkollektoros tárolóval sorba 

kapcsolt egy hőcserélős állótárolóban történik. A hagyományos melegvíz készítés a 

napkollektoros tárolóval sorba kapcsolt villanybojlerrel történik. Mivel a villamos fűtés 

drágább, ezért csak olyan esetekben célszerű alkalmazni, amikor kiépített gázvezeték nincs a 

rendszerben. 

 

5.2.2.2. Fotovillamos alkalmazások 

Mivel a villamos energia szinte minden más energiaformává átalakítható, a fotovillamos 

rendszerek lehetséges felhasználási területe igen széles körű. A teljesség igénye nélkül 

néhány, már bizonyítottan sikeres, technikailag kiforrott alkalmazás: 

 háztartási energiaellátás, 

 települési áramellátás, 

 hírközlő berendezések áramellátása, 

 vízszivattyúzás (kommunális vizek, öntözés) 

 mezőgazdasági alkalmazások, 

 villamos hálózatra dolgozó szolár erőmű, stb. 

Bármely alkalmazást tekintjük is, a rendszer kiépítése lényegében két alapvető módszer 

szerint történik: villamos hálózattól független vagy ahhoz kapcsolódó rendszerben. 



 

Minden körülményt figyelembe véve javasolható, hogy a térség energia gazdálkodásában, 

energetikai rendszerének átalakításában, bővítésében a napenergia hasznosítás 

lehetőségeivel a jövőben mind ipari, mind pedig lakossági szinten érdemes számolni. 

Különösen akkor, ha a megújuló energetikai beruházásokhoz EU és egyéb támogatási 

forrás is társítható.  

5.2.3. Geotermikus energia hasznosítása 

A geotermikus energia, mint primer energiaforrás eszköze, állandóan rendelkezésre áll. 

Hőszivattyúval fűtésre-hűtésre kiválóan alkalmas. Hatásfoka 300-500 %. 

A geotermikus hőszivattyús fűtésmegoldás korszerű, ugyanakkor egy költséges berendezést, 

közel azonos költségekkel lehet üzemeltetni. A megtérülési idő hosszú. Mechanikai munkára 

nem alkalmas. 

A leggyakoribb hasznosítási mód a lakossági, kommunális, mezőgazdasági létesítmények 

fűtése, amelyet a komplett hasznosítás megfelelő hőmérsékleti szintjén célszerű igénybe 

venni. Magyarországon több mint kétmillió m2 felület (üvegház, fóliasátor) fűtött 

termálvízzel. A lakó- és középületek fűtési és használati melegvíz-igényét a 80-90 °C-os 

hévizet szolgáltató kutakkal távhőszolgáltatás-szerűen – illeszkedve a meglévő fűtési 

rendszerekhez – ki lehet elégíteni. Tekintve, hogy a földgáztüzelés egyre drágább hazánkban 

is, néhány helyen máris áttértek a geotermikus alap hő ellátásra, és ilyen esetben csak az 

úgynevezett csúcskazán működik földgázzal, amely évente alig néhány száz órát üzemel a téli 

hideg időszakokban. Az új épületeknél célszerű az úgynevezett közepes- és kishőmérsékletű 

fűtési rendszereket (padlófűtések, légfűtések) kialakítani, mivel ezeknél a 60 °C feletti 

hőmérséklet-tartományba tartozó hévizek is jól felhasználhatók. A teljes használati melegvíz-

igény kizárólag a termálenergiára támaszkodva elégíthető ki. 

5.2.4. Szél, mint primer energiaforrás 

A szélenergia hasznosítás folyamatos, erős széljárású területeken, közvetlen 

munkavégzéshez vagy elektromos energia előállítására alkalmas szélerőgépekkel történik. A 

szélenergia intenzitása változó, így nem prognosztizálható az energiatermelés órára, napra, 

hétre stb. Az áram nagyobb volumenű tárolása megoldható, de gazdaságtalan. 

Gyakorlatilag a Duna-Tisza közén és Tiszántúlon is 2-2 összefüggő „folttal” jeleztük e 

térségeket, ebből a sötétebb szín a markánsabb, és nagyobb biztonságot nyújtó (26. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27. ábra: A szélenergia szempontjából leginkább előnyös területek 

 
A 27. ábra alapján az előnyöseknek ítélt területeken kevés a NATURA 2000 előírásai szerint 

kizárható terület.  

27. ábra: A szélenergia szempontjából leginkább előnyösnek tekinthető területek  

 
Természetesen a határvonalak nem tekinthetők élesnek, a jelölt összefüggő területen 

célszerű szélerőmű beruházásokkal foglalkozni. Más területeken a létesítés körülményesebb, 



 

ami nem azt jelenti, hogy egyes kiemelt helyszínek nem lehetnek alkalmasak, de az átforgó 

becslésekkel már nem határozható meg pontosan. 

Összességében meg lehet állapítani, hogy a térség részben vagy egészben előnyös 

(természetesen a fentebbi kritériumok figyelembe vételével) mind egyedi, mind csoportos 

telepítésre (szélparkok létrehozására), de konkrét telepítést csak helyi energetikai szélmérést 

követően célszerű végezni. 

A különböző célú kis teljesítményű szélerőgépek gyártása ma is folyik. Jelentőségük továbbra 

is ott lehet, ahol nincs más energiaforrás, vagy a villamos hálózat kialakítása a nagy távolság 

miatt igen költséges lenne. Ma vízhúzó szélerőgép illetve szélgenerátor a két gyártott 

alaptípus, ami a piacon beszerezhető. A kisteljesítményű, generátoros szélerőgépek 

elsősorban külterületeken, tanyákon, falusi viszonyok között, a szélerőművek a befektetői 

körön kívül kommunális, esetleg üzemi felhasználásra jöhetnek szóba. 

 

5.2.4.1. Szélerőművek 

Ma a szélenergia ágazatot a nagyteljesítményű szélerőművek uralják. A vizsgált térség 

korlátozottan alkalmas szélerőművek telepítésére. Ennek lényegében két fő oka van: 

 jól behatárolható sávban van energetikailag kedvező széljárás, amely 100 m 

magasságban 6 m/s körüli évi átlagos szélsebességet eredményez. Ez a 

szélsebesség a szélerőművek telepíthetőségének alsó határa közelében van, 

 a Körös-Maros Nemzeti Park, valamint a Natura 2000 programmal érintett 

területek környezete kizárja az olyan magas építmények telepítését, amelyek 

látványrontók, és beavatkozást jelentenek a megőrizni, még inkább fejleszteni 

kívánt biodiverzitásba. Mindemellett természetesen a lakott területek is 

csökkentik a potenciális telepítési területet. 

Előny azonban, hogy a szélerőművek telepítésére összefüggő és meglehetősen nagy terület 

jelölhető ki. Ez azt jelenti, hogy megfelelő befektetői érdeklődés esetén un. szélfarmok, több 

szélerőműből álló energetikai egységek települjenek a térségbe. Más oldalról azonban az 

lényeges kérdés lesz, hogy a koncentrált energiatermelés hogyan tud illeszkedni az 

elektromos hálózat igényeihez, milyen nem kívánatos terhelésingadozásokat okoz a csatolt 

energia a hagyományos erőművek rendszerében. 

A világban uralkodó tendenciák alapján tehát kijelenthető, hogy a térségben csak a 

szélerőművek telepítésével lehet érdemlegesen szélenergia hasznosításban eredményt 

elérni. 

 

5.2.4.2. Kis teljesítményű szélerőgépek 

A különböző célú kis teljesítményű szélerőgépek gyártása ma is folyik. Jelentőségük továbbra 

is ott lehet, ahol nincs más energiaforrás, vagy a villamos hálózat kialakítása a nagy távolság 

miatt igen költséges lenne. Ma vízhúzó szélerőgép illetve szélgenerátor a két gyártott 

alaptípus, ami a piacon beszerezhető. 



 

A térségben a kis teljesítményű szélerőgépeknek marginális szerepe lehet csak, részben az 

elmondottak miatt, részben pedig azért, mert ezeknél a gépeknél az ésszerű 

tengelymagasság 12-20 m. Ebben a magasságban viszont az adatok szerint a szélsebesség 

alacsony (3-4 m/s évi átlagban), azaz az elérhető teljesítményt csak ritkán biztosítják a gépek. 

Ipari méretű alkalmazás így nem jöhet számításba, csak egyedi telepítések képzelhetők el pl. 

tanya vízellátására vagy hétvégi telkek, vadászházak villamos energia ellátására. 

5.2.5. Hibridüzemeltetésű kazettás rendszerű, önálló vízkészlettel rendelkező 

vízierőmű 

Alkalmazása lakóparkok, kistelepülések vagy üzemek komplett energiaellátására. 

Felhasználási területe, villamos energia termelésű, hőenergia tárolás. Az ÖKO-Hibrid 

vízierőmű primer energiaellátása kizárólag a megújuló energiák felhasználására épül: 

 Szélenergia 

 Napenergia 

 Geotermikus energia 

 Mágnesenergia (Plazma) 

 Hőenergia (Mg. melléktermékek) 

Tulajdonságai: 

 Hálózat független, bárhol telepíthető 

 Naptól, évszaktól és időjárástól független 

 Nagy mennyiségű hőenergia tárolására alkalmas 

 Környezetbarát, károsanyag-kibocsátása nulla 

 Termelési önköltsége alacsony 

Szükséges tárolókapacitás (víz) 4 x 100 ezer m3, kazettánként tárolható hőenergia: maximum 

80 C° fokot feltételezve T= 76500 GJ. Teljesítmény 9 MW 4. Fűtésre felhasználható tárolt 

hőenergia (30-80 C°) 42000 GJ gázra átszámítva 1160000 m3 gázzal egyenértékű hőenergia. 

Gazdasági számítások alapján az 1 m3 gáz árára vetítve, a megtakarítása 86 Ft/1 cm3/gáz. A 

rendszer részletes kidolgozása szabadalmi eljárás alatt áll.  

5.2.6. A stratégiai elem illeszkedése a nemzeti és térségi programozáshoz: 

A Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program (KEOP) a „…megújuló energiaforrás-

felhasználás növelése” c. prioritási tengely (3.4.) keretében hangsúlyozza, az energiahordozó 

forrásszerkezet befolyásolásának kiemelt szerepét: a hagyományos energiaforrásoktól a 

megújuló energiaforrások felé történő elmozdulás elősegítését. „A megújuló energiaforrás-

felhasználás növelése” prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztésekhez az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap támogatást nyújt a „konvergencia” célkitűzés elérése érdekében, 

amely támogatásra többek között a Dél-Alföld is jogosult. A tervezett művelettípusok 

indikatív listája a Dél-Alföldre vonatkoztatva az alábbi: 

a) Biomassza-felhasználás támogatása: Magyarország és ezen belül a Dél-alföld 

mezőgazdasági adottságai kiemelkedően kedvezőek a biomassza-felhasználás tervszerű 

növelése terén, ezért a környezeti szempontokat is szem előtt tartó, első sorban 

energianövényekre alapozó mezőgazdasági fejlesztéshez kapcsolódó, energia-termelést végző 



 

biomassza projektek (szilárd biomassza, biogáz, illetve bio-üzemanyag), ezen belül is a kis 

kapacitású üzemek élveznek prioritást. 

b) Hulladék-felhasználás támogatása keretében fontos terület a nagy tömegben keletkező 

használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai és/vagy bio-motorhajtóanyag 

alapanyagként történő hasznosítása (visszagyűjtésének támogatása másik prioritásban is 

történhet, vagy komplex projekt keretében). 

c) Biológiai hulladék alapú biogáz termelés és használat támogatása: a növényi és állati 

eredetű, illetve szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz 

hasznosítása hulladékkezelés és energiatermelés szempontjából is előnyös, hő- és/vagy 

villamosenergia-termelésre is felhasználható (regionális biogáz-üzemek kialakítása, kisméretű 

egyedi fogyasztói biogáz-üzemek létesítése, a szennyvíziszap energetikai és mezőgazdasági 

hasznosítása). 

d) Geotermikus hő- és/vagy villamosenergia-termelés támogatása a megtermelt energia a 

helyi lakossági, intézményi, termelői igények kielégítésére fordítható. A geotermikus energia 

felhasználásának támogatásánál kiemelten kell kezelni azokat a technológiákat, amelyek a 

felszín alatti vizek helyben tartását, illetve visszasajtolását biztosítják, így használt vizek nem 

kerülnek felszíni befogadókba, és nem károsítják a felszíni befogadók vízminőségét magas só 

és hőtartalmuk révén s ezzel érvényesül a fenntarthatóság horizontális elve. 

e) A legkorszerűbb fűtési és hűtési célú hőszivattyús rendszerek telepítésének támogatása. 

f) Napenergiát hasznosító rendszerek telepítésének támogatása: részben vagy egészben 

biztosítható a fogyasztók saját energiafelhasználása. A napelemek (fotovoltaikus rendszerek) 

a villamos energia, a napkollektoros rendszerek működtetése pedig a melegvíz és fűtési 

hőenergia előállítására fordított fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának csökkentését segítik 

elő. 

g) Energiatudatos építészeti megoldások támogatása, passzív nap-energiahasználat az 

épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekében. 

i) A szélenergiával történő villamosenergia-termelés támogatása: a rendszer-szabályozási 

problémák megoldásáig csak lokális vagy közösségi, hálózatra nem termelő, szélerőgépek 

esetében támogatható. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési program „Környezetgazdálkodás és földhasználat” c. 

alfejezete (3.1.3), részben külön elemzi az ország alternatív energiaforrásait („Megújuló 

energia, biomassza termelés alfejezet), s a SWOT elemzés lehetőségek kategóriájában 

elsőként jelenik meg.  

A 4.1.1. alfejezetrész hangsúlyozza a megújuló energiatermelésre vonatkozó EU 

szabályozásnak való megfelelés szükségességét, valamint azt, hogy a szerkezetátalakítás 

elősegítéséhez szükség van a megújuló energiaforrások termelési és a hasznosítási 

kapacitásának növelésére. A megújuló energiaforrások felhasználási arányának fokozása (A 

megújuló erőforrások termelése és elsődleges feldolgozása, és a biomassza felhasználása). A 

Mezőgazdasági üzemek víz- és energiaellátása (1.2.5.6. alintézkedés) a telephely 

energiaszükségletének biztosítására szélkerekes energiaellátási technológia alkalmazását 

látja elő. A geotermikus energia – mint megújuló energiaforrás – használatával történő 

energiaellátás beruházásai szintén támogathatók (tanyás területeken élő gazdálkodók, falusi 

idegenforgalom, természetközeli idegenforgalom). Az 1.2.5.8. alintézkedés a telephelyen 



 

belül megújuló energiaforrások felhasználásával történő energiaellátást, valamint a 

mezőgazdasági üzem telephelyén belül történő energiaellátását biomassza, illetve egyéb 

megújuló energiaforrásokkal (pl. biogáz) emeli ki. 

Dél-Alföldi Régi Regionális Operatív Programja (2006). A megújuló energiaforrások 

kihasználásának legfontosabb fejlesztési feladatait a KEOP tartalmazza. Program elsősorban 

a mezőgazdasági termelési szerkezet módosításával a megújuló energiaforrások 

alapanyagainak termeléséhez szükséges feltételek kialakításával segítheti elő a megújuló 

energiaforrások arányának növelését. Az operatív program a KKV-k részére előirányzott 

fejlesztésénél a vállalkozásokat megfelelő tanácsadással, inkubációs szolgáltatások 

nyújtásával segíti. Hasonló feladatként jelentkezik, hogy a régió állattartó telepein keletkező 

biogázt egyre nagyobb mértékben a megújuló energiatermelés szolgálatába kell állítani. 

A Dél-Alföld Területfejlesztési Stratégiája „A gazdasági szerkezet diverzifikálása” c. Fejlesztési 

irány keretében (3.1.) A bio-energiaforrások hasznosítása és a kapcsolódó iparok fejlesztése 

(biomassza-erőművek, biodízel, termálhő, szél- és napenergia hasznosítása). 



 

6. A környezettudatosság pozitív és negatív tényezői a térségben 
 

A Körös-völgy térséget magába foglaló dél-alföldi régióban eddig végzett 

környezettudatosság-vizsgálatok alapján a következő megállapítások tehetők: 

 A környezeti szemlélet nemektől független. A magasabb iskolai végzettségűek, főként 

a diplomások jóval környezettudatosabbak az alacsonyabb végzettségűeknél. Az 

ifjabb korcsoportok környezeti érzékenysége csupán kismértékben magasabb, mint 

az idősebbeké. 

 Az elmúlt évtizedben a lakosság érzékenyebbé vált a településkörnyezeti problémák 

iránt.  

 Az elmúlt 7-8 évben a települések „önmegítélése” javult. A falvak lakossága is 

érzékelte, hogy mind a településkép, mind a környezeti infrastruktúra kiépítettsége 

terén történt némi felzárkózás 2000 óta (pl. térségi hulladékgazdálkodás, 

csatornázottság). Ez azt mutatja, hogy a lokális közösségek azt is felismerték, hogy a 

településeken történt környezeti, infrastrukturális fejlesztések, a települések közötti 

fejlettségbeli különbségek csökkenésének irányába hatottak.  

 A vizsgálatok azt mutatják, hogy a környezeti érdekek a lakosság részéről 

megfogalmazódtak. Az emberekben a szép és lakható környezet, a természeti 

feltételeknek megfelelő gazdálkodás iránti igény már egyértelműen megjelent.  

 

A környezettudatosság pozitív jellemzőivel és javuló tendenciáival szemben, a lakosság 

általános környezeti ismerete még mindig meglehetősen hiányos. A környezeti problémák az 

emberek gondolkodásában még ma sem jelennek meg megfelelő mélységben. 

 A lakosság egyharmada tájékozatlan. Sokan nincsenek tisztában alapfogalmakkal, a 

környezeti konfliktusok összefüggéseit és hátterét nem ismerik fel, nem értik, sőt 

sokan a környezeti programokkal szemben is érdektelenséget mutatnak.  

 A más országokban – európai szinten is – megfigyelt sajátos környezeti szemlélet a 

magyar, vidéki-helyi társadalmak mentalitásában is tükröződik. Egyrészt a 

konfliktusok megoldását a másoktól, elsősorban a környezettel foglalkozó 

tudományágak képviselőitől, a politikusoktól, döntéshozóktól és a hatóságoktól 

várják az emberek. Másrészt az is nagyon jellemző, hogy a többség, amíg nem 

tapasztalja meg közvetlen közelről az egyes veszélyeket, addig nem néz szembe a 

problémákkal, sőt az is előfordul, hogy a konfliktusok valódi okát sokan a média által 

„felkapott” válságtényezők miatt nem veszik észre.  

Ami a térségben tevékenykedő szakembereket illeti, – a környezeti kérdésekben állást 

foglaló prominenciák, a térségben legfontosabb jövőbeli feladatai közé sorolják a 

tájrehabilitációs és a településkörnyezeti fejlesztéseket célzó programokat, az 

önkormányzatok humán hátterének megerősítését, a rendszeres helyi viszonyokra 

specializált nevelési programok, tájékoztatási és együttműködési gyakorlatok 

megvalósítását. Véleményük szerint meg kell teremteni a korszerű települési és regionális 



 

együttműködési feltételeket – össze kell hangolni a környezetvédelem, az agrár-

környezetgazdálkodás és az idegenforgalom fejlesztési kérdéseit.  

A szakértők álláspontja, hogy hosszú távon összhangba kell állítania a településkörnyezeti 

rendszerek komplex fenntarthatóságát a lakosság életminőségének, élet- és munka 

lehetőségeinek növekedésével. Vagyis a környezeti programokban foglalt célokat össze 

kellene hangolni a társadalmi jellegű célokkal. Ki kell dolgozni a helyi gazdaság 

környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségeit. Az alföldi településkörnyezeti rendszerek 

fenntarthatóságának – ebben a felfogásban – a környezettudatosságra épülő életmód és 

közösségi magatartás a záloga. 

 

Sajnálatos módon az érintett vidéki társadalom környezeti aktivitása nem tud kellőképpen 

kibontakozni. Ennek fő okai az érintett társadalmi közösségek környezettudatosságának 

negatív tényezői: 

 

 A lokális környezetgazdálkodás humán háttere és körülményei nem megfelelőek. 

Nincsenek kidolgozva azok az oktatási, nevelési programok, valamint támogatási 

rendszerek, amelyek az embereket környezettudatosabb életmódra ösztönöznék. 

 Hiányoznak az önkormányzati pénzeszközök, illetve az állam által támogatott és 

koordinált regionális és lokális környezeti programok, másrészt azok az intézmények, 

szervezetek, amelyek az alföldi tér sajátos „környezeti management”-jét felvállalnák.  

 Az elmúlt időszakban nem alakult ki megfelelő „partnerség” a környezetvédelemben 

és a területfejlesztésben érdekelt intézmények, valamint az önkormányzatok és a 

helyi társadalom között. A meglévő környezeti stratégiák többsége mellőzi a helyi 

érdekeket. 

A szakemberekkel egyetértve úgy véljük; az érintett lokális közösségek akkor válhatnak 

valóban környezettudatossá, ha hosszú távú településkörnyezeti érdekekre épülő célokat 

próbálnak megvalósítani. Ehhez összegezni kell a helyi társadalmi elvárásokat, a szakértők 

által fontosnak vélt elgondolásokat, kritika alá kell vetni minden egyes felmerülő igényt és 

szükségletet. A feladatok megvalósításához pedig valamennyi környezeti kérdésben érdemi 

települési-kistérségi, esetenként regionális-országos, sőt akár nemzetközi 

együttműködéseket kell kialakítani, melyek során össze kell hangolni az eltérő térségek és 

helyi közösségeik környezeti érdekeit. 

A környezettudatossággal kapcsolatos térségi, helyi települési és lokális társadalmi szinteket 

érintő – általunk tervezett – projektelemek lényegében e tudományosan és szakpolitikailag 

megalapozott környezeti érdekek fokozott kommunikációs megjelenítését szolgálná. 



 

7. Összegzés 
 

Jelen tanulmány elsődleges célja a Körös-völgy ökoszisztémájának fenntartására és 

fejlesztésére irányuló cselekvési terv megalapozása. Mindezt két fő stratégiai irány 

megvalósításán keresztül javasoljuk elérni: a természeti rendszerek összekapcsolásával, 

bővítésével, illetve a megújuló energiaforrásokra alapozó lokális ellátórendszerek 

kiépítésével.  

A hasznosítási tervek célkitűzéseinél fontos volt, hogy az értékelés összhangban legyen a 

terület tervezett, vagy lehetséges tájhasználatával. Mivel a térség alapvetően agrárjellegű 

földhasznosítású, ezért az ökológiai rendszerek tervezésénél is az agrár-környezetvédelmi 

megfontolások jöhettek számításba. Az egységes zöldfelületi rendszereket csak a védett 

területek megóvásával, egyidejű bővítésével, valamint a mezőgazdasági területek 

rendezésével lehet kialakítani. 

A tervezés végeredménye a táj optimális hasznosításának javaslata, ennek keretében pedig a 

tájban a társadalmi tevékenységek legmegfelelőbb elhelyezése. A táj egészségi állapotát az 

ember beavatkozásának mértéke, illetve a zöldfelületek nagysága és minősége határozza 

meg. 

Az európai területpolitika26 friss fejlesztési irányához illeszkedően, új megközelítésben 

célszerű a város-vidék kapcsolatrendszert is vizsgálni. Ebben a város és vidéke 

együttműködése, funkcionális egységként való kezelése kap nagy hangsúlyt. A Körös-völgy 

térséget alkotó tizennyolc település optimális funkcionális egységként működhet együtt, 

különösen a megújuló energetika terén (termelés-előállítás-ellátás-fogyasztás). A megújuló 

energiák közül potenciálisan a biomassza jöhet számításba. A térség mezőgazdálkodási 

tevékenységének melléktermékeiből energiát előállító és azt helyben hasznosító ágazati 

vertikum kialakítása kiugrási pont lehet az amúgy is kedvezőtlen gazdasági-társadalmi 

helyzetben lévő térségnek. 

Összességében a javasolt stratégiai irányokhoz kapcsolódó prioritások és a specifikus célokat 

megvalósítandó intézkedések alapvetően hozzájárulnak a Körös-völgy térség ökológiai 

állapotának javításához, fenntartható kezeléséhez. 

További elemzésekkel és kutatásokkal ezek a stratégiai irányok operacionalizálhatók. A 

programozás során a tevékenységek pontosan meghatározhatók, az intézmény- és 

eszközrendszer az intézkedésekhez rendelhető, a felelőségi körök és finanszírozási 

lehetőségek meghatározásával pedig a feladatokat közép-, illetve hosszútávon is ütemezni 

lehet. 

Mindezek mellett szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a végleges anyag fogja tartalmazni a 

most következő stratégiai tervezési szakasz társadalmasítás folyamata során felgyülemlő 

információkat: a stratégia érintettjeinek, illetve egyéb szereplőinek (a lakosságnak, a 

döntéshozóknak, a gazdaság képviselőinek és külső szakértőknek) a véleményeit, 

kiegészítéseit és javaslatait. 
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 2/2005. (I. 13.), 9/2005. (I. 21.) GKM rendeletek a kötelező átvételi árakról 

 2000. évi törvény a hulladékgazdálkodásról 

 2000. évi zöld könyv az ellátás biztonságáról és 2005. évi zöld könyv az 
energiahatékonyság felhasználásáról 

 2001. évi CV. törvény a villamos energiáról (VET.) 

 2001/77/EK irányelv a megújuló energiahordozókkal történő villamos energia termelésről 

 2002/91 EK irányelv az épületek energiatakarékosságáról 

 2003/30/EK irányelv a bio-üzemanyagokról 

 2003/54/EK irányelv a villamos energia piac szabályozásáról 

 2003/55/EK irányelv a földgáz piac szabályozásáról 

 2004 évi LXXVI. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 

 2004. évi LXXV. törvénnyel módosított 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és 
területrendezésről 

 2005 évi LXXIX törvény a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII törvény módosításáról 

 2005 évi törvény a villamosenergiáról szóló 2001. évi CX törvény módosításáról 

 2233/2004(IX.9.) Korm. hat. a bio üzemanyagokról 

 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 
2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről  

 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 

 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 

 58/2005. (VII. 7.) GKM rendelet (Hcsr.) 

 63/2005(VI.28.) OGY határozat 

 74/2005 (VIII:22.) FVM rendelet 

 A 2005. évi LXIII törvénnyel módosított 2003. évi XLII. sz. GET gáztörvény 

 A 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 

 A 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról 

 A biogáz földgázhálózatba való betáplálása: 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról (a 
2005. június 28-i módosítással; kihirdetés száma: LXIII) 

 A közúti forgalom figyelemmel kísérése, 2007., Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő 
Műszaki és Információs Kht. 

 A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási 
koncepciója,2004 

 A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása, Magyarország Vízgyűjtő-Gazdálkdási Terve (Az 
országos terv háttéranyaga), 2008 

 Békés megye Statisztikai Évkönyvei 



 

 Békés megyei Környezetvédelmi Program és Hulladékgazdálkodási Terv  

 Békéscsaba Kistérség Fejlesztési Koncepció, 2004 

 Békési Kistérség Környezetvédelmi programja, 2010 (kézirat) 

 Dél-Alföldi Operatív Programot (DAOP) 2007-2013  

 Dél-Alföldi Régió Térségi Hulladékgazdálkodási terv 

 Dr. Stefanovits Pál (1992): Talajtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 Energetikai célú növénytermesztés területalapú támogatása: 101/2005. (IX. 15.) MVH 
közlemény az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2005. évi 
kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételéről  

 Fekete Gábor - Molnár Zsolt - Horváth Ferenc (szerk) (1997): A magyarországi élőhelyek 
leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar 
Természettudományi Múzeum, Budapest, 1997. 

 Felszín alatti vizeink II. 2008 

 Helyi hulladékgazdálkodási Tervek 2003-2008 

 Jelentős vízgazdálkodási kérdések: (Nagykunsági tervezési alegység): Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Vízgazdálkodási Osztály 

 KvVM Tájékoztatók 

 Megvalósíthatósági tanulmány a Dél-alföldi régió megújuló energiáiról és azok 
hasznosíthatósági lehetőségeiről, 2007 

 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 

 Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, 2003. 

 Nemzeti Környezetvédelmi Program III. 

 Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2003-2008 

 Szarvas Kistérség Környezetvédelmi Program 

 Települési környezetvédelmi programok  

 Termálvízkészleteink, hasznosításuk és védelmük 

 Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi Felügyelőség Állapotértékelése 2004/ 
2006 / 2008 

 Villamos energiai statisztikai évkönyv 

 

 


