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Üzenetem  

a politikusoknak és a legfelsőbb  

döntéshozóknak 

 

 

A hunok – a magyarok ősei – az Ordosz-

fennsík, majd a Turáni-alföld túllegelteté-

sével a két térség környezetrombolását 

idézték elő. A magyarság most áll a har-

madik küszöbén, ugyanis a szervesanyag-

pótlás hiányában elkezdődött a Duna-Tisza 

közi Homokhátság sivatagosodása.  
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Üzenetem 

a politikusoknak és a legfelsőbb  

döntéshozóknak 

 

 

Hazánk termőföldjeit a globális felmelege-

dés miatti egyre gyorsuló szárazodástól, 

elsivatagosodástól csak új gazdálkodási 

szemlélet és környezet-harmonikus vízgaz-

dálkodás, valamint az organikus tájhaszná-

lat bevezetésével lehet megmenteni. Ha ezt 

elmulasztjuk, akkor a homokhátságokon az 

elsivatagosodás húsz éven belül befejező-

dik, a Kárpát-medence többi, mezőgazda-

ságilag művelt területein pedig visszafor-

díthatatlanul felgyorsul.  
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Alapvető hiba: ragaszkodunk a múltbeli té-

vedéseinkhez. A Kárpát-medence vízház-

tartását a jelenlegi tájhasználat és az azt ki-

szolgáló technika közösen borította fel. A 

megoldáshoz mindkét szakterületen szem-

léletváltásra van szükség.  
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Üzenetem 

a politikusoknak és a legfelsőbb  

döntéshozóknak 

 

 

A környezet-harmonikus vízgazdálkodás 

megteremtésének fontos feltétele a minisz-

tériumoktól független, önálló és egységes 

Vízügyi Szervezet feltámasztása.  
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1. Az elsivatagosodásról és víztározásról 

 

A sivatagosodás az egész világ mezőgazdaságát egyre inkább 

veszélyezteti. Földünk szárazföldjeinek kb. 1/3-át már sivatagok 

uralják. Számuk és nagyságuk pedig egyre nő. Ennek – szerin-

tem – két fő oka van: 

Az első: a vulkánkitörések és Földünk lemezeinek összeütközése 

következtében a földkéreg SIAL övezetéből sok homok és ho-

mokkő került Földünk felszínére, amelyből az akkori óriási hő 

hatására minden egyéb anyag kiégett. A homokkövek – az ezt 

követő időszakban az eróziók miatt – részben szétestek. Valami-

kor (bizonyára) így keletkezhetett a Szahara is. A Góbi-sivatag 

26 millió évvel ezelőtt a szibériai észak-déli irányú több száz 

kilométer hosszú „árkos” vulkánkitöréskor jött létre úgy, hogy a 

kitört homokot és homokköveket a nyugat-keleti főirányú szél 

keletre – a mai helyére – sodorta. 

A második: a mai szemmel „szakszerű” szántóföldi művelés kö-

vetkeztében a jó termőtalajokból – néhány száz év alatt – minden 

szerves és szervetlen tápanyag (földpátok, elaprózódott egyéb 

kőzetek stb.) felhasználódik és így csak a meddő por és homok 

marad vissza. Ez a típusú „szakszerűség” egyfajta szűklátókörű-

ség. A hozamok növelése a beltartalmi értékek csökkenésével 

jár. Ennek belátásához még egyszerű szakképzettség sem kell. 

Ha „x” mennyiségű alapanyag kétszer-háromszor annyi termés-

ben oszlik meg, akkor az egységnyi termésre kétszer-háromszor 

kevesebb jut belőle. Ennél azonban sokkal rosszabb a helyzet, 

mert a „szakszerű” technológiákkal elpusztítjuk azokat az élőlé-
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nyeket, amelyek együttműködő közössége nélkül a haszonnövé-

nyek nem tudják felvenni és magukba építeni az élet fenntartásá-

hoz nélkülözhetetlen elemek nagyobb részét.  

 Ez a folyamat csakis okszerű gazdálkodással lassítható. Említés-

re érdemes, hogy már sok „nemzet-kultúra” és mezőgazdaságilag 

művelt terület ment tönkre az elmúlt ezer évben is a helytelen 

gazdálkodás miatt. (A megfelelő árvíz- és belvízvédelem, a talaj-

vízszínt-szabályozás hiánya, a 4-5 évenként rendszeresen elvég-

zendő altalajlazítások elmaradása, valamint a megfelelő vetés-

szerkezet kialakítása, továbbá a talajerő és a szerves anyagok 

visszapótlásának elmulasztása következtében.) Ez a negatív fo-

lyamat csak akkor változtatható meg, ha a termelés során nem 

egyes növényekre, hanem életközösségekre összpontosítunk. 

 

1.1. Elrettentő példák 

A klíma eddigi lényeges változása nélkül is – mezőgazdaságilag 

művelt területek váltak aszályérzékennyé, sőt világszerte sivata-

gossá a helytelen földhasználat és vízgazdálkodás következtében. 

A „termékeny félhold”: a Kánaán, valamint Mezopotámia nagy 

része; a Turáni-alföld, Belső-Mongólia (a „déli” hunok – köztük 

magyar törzsek – egykori hazája), a Duna-Tisza köze is erre a 

sorsra jutott.  Az adottságoknak nem megfelelő tájhasználat hát-

rányos hatásai a szélsőségek fokozódásában mutatkoznak meg. 

Az ország síkvidékei aszályérzékennyé váltak, és még ebben az 

évszázadban megindul azok elsivatagodása is, ha időben nem 

kezdjük meg összhangba hozni az árvízvédelmet, a bel- és külte-
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rületi vízrendezést, továbbá a talajvíz elhelyezkedésének szabá-

lyozását, és főleg a szervesanyag-utánpótlást. 

A Kárpát-medencében a növényföldrajzi tagolódás kialakulására 

és fennmaradására sokkal nagyobb hatással voltak a folyók árvi-

zei, mint azt gondoltuk. Az ár- és belvízvédekezés gyakorlatával 

a vízutánpótlás jelentősebb részétől fosztottuk meg a medence 

szárazabb, középső területeit. A vízhiánynak nem elsősorban 

természeti, hanem emberi okai vannak, az ember által kialakított 

és fenntartott termelési szerkezet az okozója. Az üzemirányítás 

megváltoztatása csak a folyamatok sebességét és a károk jellegét 

befolyásolja, egyébként kiszámíthatatlan irányban, vagyis akár 

gyorsíthat is rajta.  

 Ijesztő példák: 1. Kínában a Nagy Fal középső részénél rendkí-

vül nagyszabású erdősítési programot kezdtek el. Az egyik kínai 

szaktudós azt állította, hogy ezek az erdők rövidesen ki fognak 

pusztulni, mert a növekvő facsemeték kiszívják a talajban lévő 

vizet és – mivel nincs utánpótlás – ki fognak száradni. 2. A kínai 

vízmérnökök azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a Jangce-

folyóból kellene a Sárga-folyó kevés vízhozamát kiegészíteni. E 

program végrehajtásában – ökológiai szervezetek megbízása 

alapján – az IMF is részt vesz. Kínai kutatók nem rég azt állapí-

tották meg, hogy Peking – ma már gyakran elviselhetetlen – por-

szennyezését nem a Góbi-sivatag homokja okozza, hanem a Sár-

ga-folyó kanyarulatában lévő Ordosz-fennsík sivatagi állapota 

okozza. Ezen a helyen a hunok virágzó mezőgazdaságot folytat-

tak. 3. A magyar városok sorsa is romlik. Különösen Budapesté, 

ugyanis az elporosodott talajrétegeket a szelek időnként más-más 
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irányból a városokba fújják, mivel nálunk is megkezdődött a 

szántóföldi területek sivatagosodása. Tehát már itthon is a „hu-

szonnegyedik órában” járunk. Ha sürgősen nem kezdünk hozzá a 

védekezéshez, akkor rövidesen Peking, majd az Ordosz-fennsík 

sorsára jutunk! Erre már nemzetközi szervezetek is felhívták a 

figyelmünket! 

 

1.2. Egy követendő hazai példa 

A komplexitás szükségességére jó példa: a TISZA-TÓ.  

Megvalósításának fő céljai:  

- 300 ezer hektár öntözéséhez elegendő vízmennyiség; 

- a Tiszai Vegyi Kombinát és hőerőmű ellátása volt.  

Mellékcélok, lehetőségek pedig: 

- 99 %-os biztonságú árvízvédelmi gátak megépítése Kis-

köre és Tiszalök között; 

- a hajózás lehetővé tétele ugyanezen a folyószakaszon; 

- 28 MW teljesítményű vízerőmű létesítése; 

- természetvédelmi terület létrehozása a tározótó felső egy-

harmadában; 

- üdülési, horgászási, vízi sportolási lehetőségek kialakítá-

sa; 

- a térség városainak, elsősorban Szolnok ivóvízellátása a 

Tisza alacsony vízállása idején; 

- a két víztározó kapacitásának ismeretében a Tiszalöki 

Duzzasztóból kiágazó Keleti- és Nyugati Főcsatorna;  
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- a Tisza-tóból a Nagykunsági Főcsatorna; 

- megkezdődött a Jászsági Főcsatorna építése, amely foly-

tatásra vár; 

- a térség belvízrendezési főcsatornáival együttesen – a Ti-

szántúl teljes síkvidéki részén – a talajvíz felszínének 

szabályozása lehetővé vált. 

 

A vízügy feladatainak komplex megvalósításában magam is 

hosszú ideig tevőlegesen vettem részt: 

- A gyepgazdálkodást szolgáló talajvíz felszínének szabá-

lyozását fél évszázaddal ezelőtt a Tiszántúlon, a Duna 

Budapest alatti bal partján, a Kisalföldön és a Szigetköz-

ben indítottam el. 

- A Tisza-tó kialakításában, a Nagykunsági és Kiskunsági 

főcsatornák nyomvonalának kijelölésében, a Kis-Rába át-

alakításában, a Lébény-Hanyi főcsatorna megépítésében 

vettem részt. 

 

A megépült főművek hasznosságát igazolja, hogy a Nyugati Fő-

csatornához csatlakozó Hortobágy-Berettyó vízfolyás a Tiszalö-

ki-tározóból 35 m3/s vízmennyiséget képes a Kőrösökbe juttatni 

(1978 óta). Ez különösen akkor fontos, amikor Erdélyből a Kő-

rösök mindössze 5 m3/s vizet hoznak\kapnak és a kiváló békési 

termőföldek vízpótlására kiemelten szükség van. 
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2. Megoldásra váró mezőgazdasági-vízgazdálkodási 

feladatok 

 

 A feladatok meghatározása és azok mielőbbi elvégzése azért 

vált szükségessé, mert a gazdálkodás három évtized óta többsé-

gében szakszerűtlenül folyik. Rendszerváltáskor hozzáértés nél-

kül „szétlicitálták” a termőföldjeink nagy részét. Így többségében 

„nadrágszíj-parcellák” jöttek létre, amely helyzet nemcsak a fej-

lesztést teszi lehetetlenné, hanem a szakszerű gazdálkodást is – 

ez alatt a megfelelő vetésszerkezet kialakítását, takarmányterme-

lést, állattartást, öntözésfejlesztést értem. A szakszerűség hiánya 

a talajok termőképességének nagyarányú csökkenését okozta. Az 

egész országban elmaradt a szerves- és zöldtrágyázás, illetve a 4-

5 évenkénti feltétlenül elvégzendő altalajlazítás. A kialakult ag-

rotechnika a talajok kizsarolásához, a talajokban még meglévő 

növényi és ásványi tápanyagok gyors csökkenéséhez, végül a 

környezet elsivatagosodásához vezet.  

A Duna-Tisza közi Homokhátságon a talajvíz felszíne a ko-

rábbi 1,5 méterről 15 méterre is süllyedt egyes részeken; az or-

szág más területein a belvizek által elöntött szántóterületek nagy-

sága évről évre növekszik. E jelenségek alapvető oka, hogy az 

elterjedt „egymenetes vetőágy készítés” következményeként a 

mélyítő szántás, illetve a szükséges altalajlazítás elmarad, így a 

csapadékvíz nem tud a mélyebb talajrétegekbe beszivárogni. 

Ennek következménye a tavaszi olvadáskor megjelenő belvíz, 

nyáron pedig az üres talajszelvény következtében az aszály. 
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2.1. A megoldásra váró feladatok 

2.1.1. Az új követelményekhez igazodó mezőgazdaság és víz-

gazdálkodás megteremtése 

 Kiemelten fontos feladat az árvíz, külvíz és belvíz elleni véde-

lem alapvető megoldási módjainak újragondolása és az annak 

alapján szükségessé váló munkálatok elvégzése. Szakítani kell az 

eddigi – csak a földgátakra és a vésztározókra alapozott – szem-

lélettel. Helyette az erdősítésre, a hegy- és dombvidéki 

víztározásra, s ahol szükséges, az egyéb célokat szolgáló – tájba 

illesztett – vasbeton gátakra, könnyűszerkezetes falakra és töm-

lőgátakra, stb. alapozott rendszerben kell gondolkodni. A szem-

léletváltás azért is szükséges, mert a klímaváltozás, az erdőirtá-

sok, a városok és a burkolt felületek növekedése miatt megvál-

toztak a csapadék- és a lefolyási viszonyok. Erőteljesen nőtt az 

összegyűjtött szennyvíz és a használt víz mennyisége is.  

A vízszállítást szolgáló nagy főművek a Tiszántúlon, a Duna 

menti síkságokon és a Kisalföldön 1960-76 között elkészültek. A 

belvízi főcsatornák zsilippel végződő II. és III. rendű csatornái, 

valamint az öntöző főművek (öntözőfürt-főcsatornák) létesítésé-

hez viszont még hozzá sem kezdtünk. 
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2.1.2. A mezőgazdasági termelés arányosságának visszaállítása 

A mezőgazdasági termelés fenntarthatóságát a megfelelő talaj-

művelés mellett csak az tudja biztosítani, ha gondoskodunk a 

növények által kivont tápanyagok folyamatos utánpótlásáról és a 

talajszerkezet megóvásáról. Az optimális szerkezet fenntartásá-

hoz szerves anyag visszajuttatásra van szükség, amelyet két mó-

don érhetünk el: szerves-, illetve zöldtrágyázással. Az okszerű 

gazdálkodáshoz szükséges szerves trágyát csak megfelelő arányú 

állattenyésztés1 biztosíthat.  Az állattenyésztés léte feltételezi a 

szükséges takarmány megtermelését. (A FAO már 1967-ben tá-

mogatta hazánkat az „öntözéses takarmánytermesztés a Tisza-

völgyben” című program létesítésével). A jelenlegi egyoldalú 

árunövény termelésre törekvés nem teszi lehetővé a talajszerke-

zet megóvását szolgáló ésszerű vetésforgó alkalmazását.  

Meg kellene vizsgálni, hogy a szántóművelés mennyire lenne 

gazdaságos az egykori ártereken. Mindenki azt gondolja, hogy 

valami hihetetlenül jó termőföldeket mentettünk meg az árvizek-

től, ezzel szemben a valóság, hogy ezeken a területeken a jövede-

lemnek csak elenyésző 20, legfeljebb 30%-nyi hányada szárma-

zik a tényleges tevékenységből, míg a fennmaradó 70-80, ese-

tenként 90! %-a támogatás. A mélyártéri szántóművelést el kel-

lene felejteni és vissza kellene állítani az időszakos elárasztáshoz 

illeszkedő gazdálkodási formákat! Ez pl. szerkezeti változást 

igényel.   

                                                
1 Az állattenyésztés megfelelő arányának biztosítása természetesen nem csak a talaj szerves anyag 
utánpótlása miatt szükséges. Az utóbbi időszakban bekövetkezett állatállomány csökkenés már 

lassan az ország élelmiszer szükségletét sem biztosítja, és drasztikusan csökkentette az egész 

mezőgazdasági termelés foglalkoztató képességét is.  
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3. Tennivalók az ökológiai katasztrófa elkerülése 

érdekében 

3.1. A mezőgazdasági termelésben megoldandó sürgős fel-

adatok. 

3.1.1. A földhasználat még meglévő problémáinak megoldása  

A rendszerváltáskor a minden szakszerűséget nélkülöző föld-

osztás elképzelhetetlenül nagy károkat okozott a mezőgazdaság-

ban. A szakszerű gazdálkodást folytató és a követelményeknek 

megfelelő szerkezetű (állattenyésztés és növénytermesztés opti-

mális aránya) nagyüzemek földjeit „szétparcellázták” és a terme-

léshez igazított eszközállományát széthordták. Ennek hatására a 

40 év alatt igen nagy ráfordításokkal elvégzett melioráció jelen-

tős hányada is tönkrement. Az eszközök nélküli mezőgazdasági 

termeléshez nem vagy alig értő „újgazdák” természetesen produ-

kálni sem tudtak. A „földosztás eredménye” az volt, hogy a me-

zőgazdaság termelése az előző év felére esett vissza. Az ezt kö-

vető gépvásárlási támogatással átestünk a ló másik oldalára. Ma 

már – sok esetben – a 300 lóerős traktort csak határszemlézésre 

használják az év jelentős részében, miközben a csatornahálózat 

fenntartása – támogatás hiányában – képtelenné vált a szántóföl-

di táblák felszínén összegyűlt vizek elvezetésére. A helyzet azóta 

javult ugyan, mert az új földtulajdonosok is rájöttek, hogy nem 

tudnak megélni a megszerzett néhány hektár területből, ezért a 

földjüket bérbe adták, így a földtulajdon elvált a földhasználattól. 

Ma a földhasználat a túloldali táblázatban megjelölt módon ala-

kul:  
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Az adatok azt igazolják, hogy lényeges változások álltak elő. 

Problémát jelentenek a szántóterület 5%-át kitevő (átlagosan 

1,90 hektárt kitevő) kisgazdaságok, amelyek kevésbé alkalmasak 

jövedelmező gazdálkodásra. Fontos feladat lenne a beszerző- 

és értékesítő típusú szövetkezeteket az egész országban meg-

szervezni, valamint ehhez csatlakozóan, élelmiszeripari kis- és 

nagyüzemeket létrehozni (az egyszerű savanyítástól a mélyhűtött 

árukig), figyelemmel az export-lehetőségekre és a megfelelő 

csomagolásra is. 

 Mindezek megvalósításához igen-igen kiváló szakpropaganda és 

támogatás szükséges, vagyis ha nem engedjük be a külföldi tő-

két, akkor nagyarányú állami támogatással, helyi kezdeményezé-

sekkel, uniós programokkal kell megoldani fentiek végrehajtását. 

Parasztságunk (mezőgazdáink) az 1950-es években elrettentő 

„leckét” kapott a szovjet rendszerű termelőszövetkezetek erősza-

kos kialakításakor. Ezért még mindig oktalanul fél a Nyugat-

A földhasználók megoszlása 

Megnevezés 
Összes terület 

(ha) 

Gazdálkodók 

száma (db) 

Gazdálkodók 

területe (ha) 

Terület 

megoszlás 

(%) 

Magánszemélyek 3 294 260 351 200 9,38 49,32% 

Ebből 10 ha alatti 

területtel 
328 710 173 005 1,90 4,92% 

Szövetkezetek 3 40 052 1 106 307,46 5,10% 

Gazdasági társaságok 2 715 843 8 991 302,05 40,66% 

Összesen\Átlag 6 678 865 534 303 11,88  100,00% 
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Európában teljesen elterjedten működő „beszerző- és értékesítő 

szövetkezetektől” is. Az előnyökről mindenkit sürgősen fel kell 

világosítani. Tudják meg, hogy így a termények, termékek és 

állatok eladásából származó haszon miként kerül a gazdákhoz, 

vagyis nem a felvásárló kupeceknek és megbízóiknak nyújt meg 

nem érdemelt hasznot. 

 Ezt a szervező munkát és a szükséges tőkét 1990 óta valamennyi 

kormányunk elmulasztotta. Ezért parasztgazdaságaink nem tud-

nak kellően fejlődni, nem tudják a kellő mennyiségű növényi 

tápanyagot (szerves és zöldtrágyát) a talajba juttatni, sem pedig a 

talajmunkákat elvégezni. E hiányosságok miatt csökkent a földek 

termőképessége, növekszenek a belvíz- és aszálykárok, felgyor-

sult a sivatagosodás. 

 Ahol szükséges és lehetséges a táj tagolásához igazítottan el 

kell végezni a tagosítást. Ennek fontosságára fel kell hívni a 

figyelmet és államilag is támogatni kell. A növényvédő repülő-

géphez igazított szélvédő erdősávok, és a csatorna mentén elhe-

lyezett fasorok sok helyen megszűntek. 

 

3.1.2. Az öntözéses gazdálkodás fejlesztése 

A klímaváltozás megindult, azt – a mai ismereteink alapján – 

megállítani nem, csak lassítani lehet. Nálunk is egyre gyakoriab-

bak a nyári aszályok, és ezek várhatóan csak fokozódnak. A né-

pesség kiszolgálását végző mezőgazdaság termésbiztonságát jól 

– de nem mindenek felett – a szakszerű vízellátás, helyenként az 

öntözés szolgálja.  
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Hazánkban az öntözött terület a korábbinak ötödére esett vissza. 

Közép-Európában talán egyetlen ország vagyunk, ahol több víz 

folyik ki a határainkon, mint amennyi bejön (6 km3 /év a kifolyó 

víz többlet). Mindenképpen indokolt tehát a víztározás és az ön-

tözés fejlesztése.   

Arra kell törekedni, hogy ne csak az energiaigényes esőszerű 

öntözés kerüljön előtérbe, amelynél legalább 30%-os párolgási 

veszteség lép fel, és a vizet legalább 30-50 méter magas nyomás-

sal kell a szórófejekhez eljuttatni. Domborzati adottságaink is-

meretében ne feledkezzünk el a mélybarázdás módszert alkal-

mazni. Ahol a terep- és talajadottságok lehetővé teszik, a felületi 

tömlős öntözést, a réteken és legelőkön pedig árasztásos, vagy a 

csörgedeztetős módszert alkalmazzuk.  

Arra kell törekedni, hogy a magas hozamú kertészeti fajok kap-

janak elsőbbséget, mivel az intenzív termesztés a foglalkoztatást 

jól szolgálja.  

Az öntözéses gazdálkodás fejlesztésében fontos szerepe van az 

államnak. Egyrészt kiemelten kéne támogatni az öntözés fejlesz-

tését és a meglévő öntözőművek rekonstrukcióját célzó beruhá-

zásokat. Erre európai uniós források is vannak, csak nem erre a 

célra használtuk fel eddig. Ezen sürgősen változtatni kell az ön-

tözés lehetőségének megteremtésével. 

Ugyancsak fontos figyelembe venni a jelenlegi pénzügyi feltéte-

leket (vízkivételi díjak és az öntözésre rakodó egyéb költségek, 

és az egész adópolitika), amelyek olyan kedvezőtlenek a mező-

gazdasági termelők számára, hogy az öntözés által elérhető több-
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lettermék mennyisége nem mindig fedezi a többlet költségeket. 

Ezen sürgősen változtatni kell.  

 

3.1.3. Meliorációs, illetve helyi vízrendezési és védelmi feladatok 

A vizes infrastruktúra (a meliorációs műveletek) a felszínen és a 

felszín alatt megjelenő vizek növénytermesztést szolgáló szere-

pét tölti be. A természet közeli állapotok fenntartása a jó minő-

ségű termék előállítását szolgálja. Hasonlítsuk össze a legelőn 

egész nap sétálgató tehén anyagcseréjét az istálló karámjában 

szendergőével. A salakanyagok távozása révén jobb minőségű 

hús „állítódik elő”. A XIX. századi termelési ág változások kö-

vetkezménye a legelők átalakítása. Kvassay Jenő a Kultúrmérnö-

ki Hivatal munkatársait ezért íratta be a Mosonmagyaróvári 

Akadémiára (egy éves képzésre), hogy a gyepgazdálkodást elsa-

játítsák. Majd a mérnöki lehetőségekkel leginkább talajcsövezés-

sel (drénezéssel) szabályozták a növényi igényt legjobban ki-

szolgáló talajszelvényt, a megfelelő víz és levegő arány optima-

lizálásával. Ebben segítették a gazdákat, hogy egyenletes víz 

állapot révén ne veszítsenek piacokat. Ez a felkészülés 2020-ra 

ugyancsak fontos, mert az EU-s támogatás elmaradása esetén 

csak a jó feltételek között, jó felkészültségű gazdák tudnak majd 

gazdaságosan termelni. A víz-szétosztás mellett a vízkormányzás 

is fontos feladattá válik, de a holland példa (az ő gazdáik több-

szörös bevétele) igazolja, hogy „aki érti, halad vele”. S meg kell 

találni a gazdák összefogásának lehetőségét vagy az őket kiszol-

gáló forma megteremtését, mivel a korábbi társulati forma átala-

kulását legtöbbjük egyre hangosabban sürgeti. 
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3.1.4. A szakszerűség fontossága a mezőgazdasági üzemekben 

A rendszerváltást követően mindenütt, így a mezőgazdasági ter-

melésben is általánossá vált a szélsőséges profit-orientáltság. Ez 

maga után vonta a „rövidtávra” szóló gondolkodást. A talajszer-

kezet javítására való törekvés, a megfelelő talajerő-visszapótlás 

biztosítása másodlagos szemponttá vált. Annak ellenére, hogy az 

Európai Unió is szorgalmazza, hogy az Unió által biztosított 

„földalapú támogatás” folyósításának feltétele legyen a szakszerű 

gazdálkodás, ennek nem, vagy alig sikerült érvényt szerezni. A 

meglévő állapotok javítása érdekében feltétlenül szükséges lenne 

a jelenlegi gyakorlat megváltoztatása. 

 

3.1.4.1.  Talajművelés és vetésszerkezet 

A talajszerkezet megóvása feltételezi, hogy a vetésforgó-

ban periodikusan helyet kapjanak a pillangósok (elsősor-

ban a herefélék) és a bojtos gyökerű fűfélék. Az előbbiek 

a felvehető nitrogéntartalom növelése és a kalcium ionok 

mélyebb rétegből való „felhozása”, az utóbbiak a talaj 

morzsalékos szerkezetének kialakítása miatt. E növények 

megfelelő aránya mellett a talajok vízháztartása javul, ami 

csökkenti az egyébként elfolyó vízmennyiséget, másrészt 

növeli a talaj „víztartó képességét”. Az állatállomány 

csökkenésével e növények részaránya is módosult, és en-

nek kedvezőtlen hatása már erőteljesen érezhető. (Belvi-

zek, aszály-érzékenység, stb.) 
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Feltétlenül szükséges lenne a jelenlegi kedvezőtlen ten-

dencián változtatni. Ez azonban csak az állatállomány nö-

velésével együtt képzelhető el.   

Mélyművelés. Korábban már szóltam a mélyítő szántás, 

de főleg az altalajlazítás szerepéről, illetve azoknak az ál-

talános vízgazdálkodással való összefüggéséről. Minden 

talajon, ahol a vízzáró réteg túl magasan van (30-50 cm), 

indokolt szántást végezni, de 3-5 évenként az altalajlazí-

tást elvégezni. 

Ma ezek a műveletek – elsősorban költségtakarékossági 

okokból – elmaradnak. Az elmaradás káros hatásai már 

erőteljesen érződnek. (Vízelfolyás miatti eróziós károk, 

belvizek sűrű megjelenése, stb.) 

E munkák elvégzését egyrészt a földalapú támogatás fo-

lyósításának feltételévé kellene tenni, másrészt – különö-

sen az altalaj lazítást a kedvezőtlen adottságú területeken 

– költségtérítési támogatással is lehetne biztosítani. 

 

3.1.4.2. Az állattenyésztés fejlesztése2 

A rendszerváltáskor az állatállomány a megelőző időszak 

harmadára esett vissza. Ez azon túl, hogy az élelmiszer el-

látottságunkat is veszélyezteti, – a trágya hiánya – nem 

teszi lehetővé a talajok megfelelő szervesanyag-

                                                
2 Itt az állattenyésztés hiányának hatását csak vízgazdálkodás szempontjai szerint veszem figye-

lembe. A nagyarányú állatállomány csökkenésnek ezen túl még számos az itt írtaknál súlyosabb 

kedvezőtlen hatásai vannak 
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utánpótlását. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a „modern” ál-

lattartási technológiák „trágyaproduktuma” (hígtrágya) 

hagyományos módon nem használható fel talajerő vissza-

pótlásra.  

A megoldandó feladat tehát kétirányú: 

a. Növelni kell az állat-, különösen a szarvasmarha 

létszámot, hogy a megfelelő trágyamennyiség 

rendelkezésre álljon. 

b. Ki kell alakítani, és alkalmazni kell azokat a tech-

nikákat, amelyek lehetővé teszik a képződő – nagy 

részben hígtrágyák – hatékony felhasználását (pl.: 

a Lignimix eljárás alkalmazása). 

Jelenleg a kisebb gazdaságokból az állatállomány teljes 

mértékben hiányzik. Oka az, hogy a mai árviszonyok 

mellett a kis létszámú állattartás nem lehet jövedelmező. 

Ezen mindenképpen változtatni kellene, mert az állatál-

lomány hiánya azt is jelenti, hogy így a talaj 

szervesanyag-visszapótlása nem oldható meg.   

Az állattenyésztésben csak akkor várható fejlődés, ha az 

állam ezt tartósan támogatja ár- és adópolitikájával. A 

négyévente változó fejlesztési koncepciók lehetetlenné te-

szik a fenntartó fejlesztések érvényesülését, amely a jó ál-

lapot fennmaradását, vagyis fejlődésünket szolgálná. 
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3.2. A vízügy keretében megoldandó szervezési és szak-

mai feladatok 

3.2.1. A vízügy újjászervezése 

1952-ig a Szolgálat mindig az FM egyik Főosztályaként műkö-

dött, 1952-ben önállóvá vált, Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

OVF; később Országos Vízügyi Hivatal, OVH néven, amely 

közvetlenül az első miniszterelnök-helyettes (akkor Fehér Lajos) 

alá tartozott. Később a hivatal minisztériumi jelleggel működött. 

Jelenleg – többségében – az árvízvédekezésre alapozódik az 

egész Szolgálat. Ez képtelen helyzet, mert a vízügy nem kataszt-

rófa-elhárító egység. Ha azzá válna, és megszűnne a Szolgálat 

önállósága, akkor nem tudja megoldani a „békeidőben” szüksé-

ges feladatait sem, s ezen elmaradásból keletkező gazdasági ha-

tások katasztrofálisak lesznek. A vízügynek (illetve a vízügyi 

szolgálatnak) ki kell szolgálnia az ország egész gazdaságát (ipar, 

kereskedelem, energiatermelés, szállítás stb.) és biztosítania kell 

a társadalom által elvárt egyéb – pihenés, üdülés, sport – igényeit 

is, ezért a Parlament által jóváhagyott önálló költségvetéssel és 

megfelelő fejlesztési lehetőségekkel kell rendelkeznie. A Víz-

ügyi Szolgálat valamennyi ágazat kiszolgálója legyen.   

A tényhelyzet viszont az, hogy a Szolgálatot az utóbbi 35 évben 

szinte mindegyik Kormány egyre inkább zsugorította, eszközeit 

privatizálták, létszámát folyamatosan csökkentették, központi 

szervét a számára korábban épített irodaházból „kiebrudalták”, 

egyes feladatokat gazdátlanul hagytak. Így a vízügyi folyamatok 

elsorvadtak. A vízgazdálkodás-fejlesztés 35 éves elmaradása 

miatt csökkent a vízhasznosítás. Az öntözésnek korszerűen be-
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rendezett öntözőtelepek összes területe 1976-ban elérte a 

450.000 hektárt, a valóban öntözött terület pedig megközelítette 

a 400.000 hektárt, ezzel szemben, 2012-ben a csapadékos időjá-

rás miatt csak a 60.000 hektárt, ami – a tehénállomány csökkené-

se mellett – jól szemlélteti a hanyatlást. A víz-visszatartás hiánya 

miatt erősen növekedett a sivatagosodás üteme, de csökkent az 

árvízvédelmi biztonság is. A 2000-es évben keletkezett tiszai és 

a 2013-as dunai árvízi fenyegetést csak a lakosság rendkívüli 

összefogásával sikerült kivédeni és azzal a szerencsés körül-

ménnyel, hogy az árvíz egész ideje alatt nem fújt a szél, így hul-

lámverések sem alakultak ki. 

Alapfeladat tehát, hogy a Vízügyi Szolgálat szervezettségét visz-

szaállítsuk. Legyen független az egyes minisztériumoktól. Köz-

vetlenül a Miniszterelnökséghez kell rendelni, amint 1952-1982 

között a fénykorában volt, amikor a magyar vízügyi szolgálat 

nagy nemzetközi elismertséget szerzett. A privatizált felszerelé-

seit és szakember-gárdáját központilag és az igazgatóságok terü-

letein is pótolni, növelni kell. 

 

 

3.2.2. A vízügyi szolgálat által megoldandó legsürgősebb szak-

mai feladatok 

 A talajvíz felszínének szabályozására országos fejlesz-

tési tervet kell kidolgozni, és azt törvénybe kell iktatni. 

A teljes megvalósítás ugyanis hosszú távú feladat, így 

megengedhetetlen, hogy az a politikai csatározások 

témája lehessen. 
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 A belvízelvezető- és az öntöző csatornák, valamint az 

árvízvédelmi töltések fenntartási és kisebb felújítási 

munkáit haladéktalanul el kell végezni.  

- Az ilyen a munkáknak jó része ásókkal, lapátok-

kal, kapákkal és talicskákkal végezhető, így ebben 

fontos szerep jut a közmunkásoknak. Ezeket a 

munkákat nagy ütemben kell folytatni ahhoz, 

hogy a visszafordíthatatlan feladatok ne folytatód-

hassanak (elérkezett a 24. óra !!!). 

 A Duna - Tisza közi Homokhátság vízellátásának javí-

tása érdekében feltétlenül megoldandó a Duna és a Ti-

sza vízkészletének jobb hasznosítása. 

- A Duna-Tisza Csatorna megvalósítása nem lenne 

jó megoldás, mert az altalaj adottságai (sok fo-

lyós-homokos talajréteg) ehhez nem megfelelőek. 

(Ezt onnan tudom, mert a meglévő rövid szakasz 

befejezési munkáit én irányítottam.) E helyett a 

nagyátmérőjű csövekből kialakított nagynyomású 

csőhálózat alkalmazása (Akasztó és Sári közsé-

geknél) adja a jó megoldást. 

- Ezt javaslom a Nyírségi Homokhátságnál is. A 

Mátészalka térségben (a Tiszánál) létesítendő 

nagynyomású, automatikusan működtetett szi-

vattyútelepekből lehet legcélszerűbben kiágaztat-

ni.  
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4. Ajánlás 

 

Az ENSZ jelenlegi állítása szerint 2100-ra 11,25 milliárdan élnek majd 

a Földön. Ez azt jelenti, hogy a mai Magyarország területén sok-sok 

embernek termelik meg az ellátását, mivel erre alkalmas földterülettel 

rendelkezünk. Ez magával hozza a víz szerepének megváltozását. Ki-

emelt feladatok: 

    a) árvízmentesítés, 

    b) kül- és belvízrendezés,  

    c) tagosítás (úgy, hogy jó – füves szakaszokkal rendelkező – vetés-

szerkezetek alakulhassanak ki),  

    d) a mezőgazdálkodással összehangolt nagyállat-tartás (megfelelő 

számú tehén beállítása), 

    e) a talajvíz felszínének szabályozása (holland mintára), 

    f) a 4-5 évenként elvégzendő altalajlazítás, 

    g) szakszerű öntözéses gazdálkodás (nem „locsolás”). 

    E műveletek közül hazánkban az árvíz-mentesítés és a belvízrende-

zés jórészt (sok hiányossággal) elkészült, a külvízrendezés nem, a ta-

gosítás különösen a dombvidéken maradt el (sürgősen elvégzendő, 

mert e nélkül jelentős fejlesztés nem lehetséges).  
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5. Összegezés 

 

94 éves mérnök vagyok, így már semmilyen személyes érdekelt-

ségem nincsen. Azt azonban állampolgári kötelességemnek ér-

zem, hogy az életem során szerzett tapasztalataim alapján felhív-

jam az illetékes döntéshozók figyelmét néhány általam nagyon 

fontosnak tartott intézkedés megtételére. 

Hazánk termőföldjeit a szakszerűtlenség és a globális felmelege-

dés miatt az egyre gyorsuló elsivatagosodástól csak a táji adott-

ságra alapozott gazdálkodás és a környezet-harmonikus vízgaz-

dálkodás bevezetése révén lehet megmenteni, amelynek kiemelt 

eleme a talajvíz elhelyezkedésének szabályozása. Az integrált 

vízgazdálkodás megvalósítása feltételezi az egyes minisztériu-

moktól független, önálló és egységes Vízügyi Szolgálat feltá-

masztását.  

A vízgazdálkodás legszorosabban a mezőgazdasághoz kötődik, 

ezért elkerülhetetlen a vízügy és a mezőgazdaság szoros együtt-

működése. Ennek szervezeti formáit és kényszerpályáját is ki 

kell alakítani. 

A mezőgazdasági termelésben el kell érni a táji adottságokra 

alapozott gazdálkodást, de ennek pénzügyi és gazdasági feltétele-

it is biztosítani kell, amely fontos kormányzati feladat. 

    Az ipar egyoldalú állami támogatása (a mezőgazdaság fejlesz-

tésének elhalasztása) veszélyes „játék”, mert a gyárosok (a ma-

gyarok is!) néhány nap alatt leszereltethetik a gépsoraikat, és 

ezeket a számukra kedvezőbb lehetőséget kínáló más országokba 
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telepíthetik át. Ezzel szemben a mezőgazdasági beruházások és 

egyéb fejlesztések helyhez kötöttek és így sok évtizeden át szol-

gálják, illetve gazdagítják tulajdonosaikat valamint az országot, 

különösen az adózási fegyelem kialakítását követően. 
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